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Byttedage og udstillinger
16. september
Kl. 10:00 til 15:30

Byttedag Samleobjekter Skandia
Lunden, Vestergade 74, 8600 Silkeborg

17. september
Kl. 10:00 til 15:30

Byttedag i Grenaa
Kærvej 11 8500 Grenaa.

23. september
Kl. 09:30 til 17:30

Postkortets Dag
C.F.Tietgensvej 6. 6000 Kolding

8. oktober
Kl. 10:00 til 16:00

Frimærkemarked i Holstebro
Mejrup-Hallen Elkjærvej 26, 7500 Holstebro

15. oktober
Kl. 10:00 til 16:00

Samlermesse i Randers
Fritidscentret, Vestergade 15, Randers

11. - 12. november
Kl. 10:00 til 17:00

RAFI 100 - Jubilæumsudstilling
Fritidscentret, Vestergade 15, Randers

2. december
Kl. 10:00 til 15:00

Horsens Filatelistklub julebyttedag
Byskolen, Fussingsvej 6 87 Horsens

Der henvises i øvrigt til DFT, www.danfil.dk eller www.byttedage.dk

Formanden har ordet
L. V. Sørensen udsendte den 1. oktober et
prøvenummer af Frimærke-Avisen, hvori han
opfordrede interesserede til at melde sig ind i
Randers Philatelistklub. Sammen med bogtrykker
Thorvald Ethelberg indkaldte L. V. Sørensen den
11. november 1917 til et stiftelsesmøde for
Randers Filatelistklub præcis et år før
afslutningen på første verdenskrig og samme år
som salget af de Dansk Vestindiske øer til USA.
Randers Filatelistklub er den klub i
Danmark, der har afholdt flest
udstillinger og 11 + 12 november
2017 afholdes endnu en. Denne
gang en klubudstilling i anledning af
klubbens 100 års jubilæum.
I forbindelse med afviklingen af udstillingen opfordres medlemmerne
til melde sig til at gå til hånde både ved klargøring og opstilling
fredag d. 10 nov. og på selve udstillingen 11 og 12 nov. henvend jer
til bestyrelsen hvis i skulle have mulighed for at hjælpe til disse
dage. Sponsorater til udstillingens tombola modtages også gerne.

I.P. PEDERSENS MØNTHANDEL
THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
Søger De:

Mønter, Kataloger, Møntalbum, Møntskabe

Frimærker, Frimærketilbehør
Porcelænsfigurer, Platter
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Kom og se vort udvalg!!
Ønsker De at SÆLGE, er det også os...

Julius Møller Therchilsen
Bølgelinjefrimærkets fader – en Randersdreng
Del 1.
Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Julius Møller Therchilsen,
foto: Randers Stadsarkiv

Julius far og mor, foto: Randers Stadsarkiv

Julius Møller Therchilsen blev født den 21. juli 1873 i Randers som
søn af bogbindermester Niels Marius Therchilsen og hustru Thora
Theresia Therchilsen, født Møller.
Niels Marius Therchilsen (1834-1908) opvoksede som plejesøn hos
landvæsenscommisair, landmåler, forligelsescommisair og
fuldmægtig Hans Frederik Bruggemann Førslev og fru Kjerstine
Marie Møller. Julius mor Thora Theresia Therchilsen (1846-1935)
blev født i Helsingør som datter af styrmand Johan Herman Møller
og hustru Augusta Amalie Magdalene, født Lundbeck.
De fik fire børn:
Frederikke Kirstine (1870-1963), gift Lilliequist
Johan August (1871-1921), ugift
Julius Møller (1873-1954)
Ingrid Marie (1876-?), gift Therchilsen
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På bagsiden står der, at Julius på det
tidspunkt, billedet er taget, er skoleelev.
Julius blev i 1890 tilmeldt Akademiet for
Skønne Kunster på arkitekturlinjen.
I 1892 tegnede han sit barndomshjem,
Nørregade 8

Julius tegning af barndomshjemmet,
Nørregade 8 i Randers, tilhører Randers Stadsarkiv

Julius og Frederikke,
foto: Randers Stadsarkiv

1895 flyttede forældrene til København, hvor faderen havde købt
ejendommen Frederiksberg Allé 48. Julius flyttede sammen med
forældrene.
Julius blev færdiguddannet som arkitekt 1897-1898. Han fik
opgaver med nybygninger Klingseysvej 26 A og B for H. J.
Andersens stiftelse, folkeskole i Valby, Helsinge Apotek, Helsinge
Byskole (i dag Bibliotek og Kulturhus) og restaureringer af
Stengades Apotek i Helsingør (1904), Randbøl Byskolen i Helsingør,
og restaureringer af Randbøl Kirke (1912) og Thorkilstrup
præstegård.
I 1908 deltog han i en konkurrence om Christian IX's og Dronning
Louises sarkofager. Her vandt han en delt 3. plads.
Han nedsatte sig som selvstændig arkitekt. Fra 1937 til 1949 opholdt
han sig i udlandet. Det har ikke været muligt at finde ud af, hvor han
var. En mulighed kunne være i Salo via Brecia i Italien, hvor hans
datter Ruth havde bosat sig og giftet sig med en italiensk læge,
Gentili.
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Julius Therchilsen døde den 7. februar 1954.
Hans navn vil altid være forbundet med bølgelinjefrimærket, som i
dag har opnået en ikonstatus inden for filatelien. Frimærket er
Danmarks ældste (fra 1905) og verdens tredjeældste frimærketype,
som stadig anvendes, kun overgået af det norske posthornfrimærke
fra 1872 og Sudans kamelfrimærke fra 1898
.

Historien om bølgelinjefrimærket

Frimærkekonkurrencen i 1902

De kurserende frimærketyper i 1902,
tofarvet og våbentype

Generaldirektoratet for Post- og
Befordringsvæsenet udskrev den 9.
april 1902 for første gang en
frimærkekonkurrence. Man
ønskede at udstede frimærker i en
Vinderudkastet
ny tegning. Denne type skulle
supplere den planlagte serie med Christian IX i anledning af dennes
40-års regeringsjubilæum i 1903. Disse to typer skulle erstatte de
kurserende frimærker, de tofarvede og våbentypen. Der var til
konkurrencen ingen krav til selve tegningen, men den måtte ikke
være for indviklet. Samtidig skulle deltagerne tage hensyn til, at
frimærket skulle kunne fremstilles i en enkelt eller i to
farvesammenstillinger. Kunstnerne skulle fremsende forslaget dels i
frimærkestørrelse og dels i et format seks gange større end
frimærket. Tegningen skulle forsynes med det samme motto som
kunstneren skulle aflevere i en konvolut. Der blev indsendt 376
udkast, udført af 239 kunstnere. En dommerkomite bestående af
generaldirektør C. Svendsen, C. I. Lage og Chr. Vermehren, begge
kontorchefer i generaldirektoratet, bogtrykker S. Wedege, xylograf
Chr. Hendriksen, arkitekt Erik Schøidte og kunstmaler P. V. JensenKlint, offentliggjorde resultatet den 12. juli 1902.

Vinderen af førstepræmien på 500 kroner blev Julius Therchilsen.
Han havde brugt tallet 16 i en cirkel som sit kunstnermærke.

C. Hagens udkast

R. Larsens udkast

Svend Hammershøis udkast

Andenpræmien på 300 tildeltes litograf C. Hagen fra Odense. Hans
design blev i første omgang anvendt til avisportomærker fra den 1.
oktober 1907 og indtil udgangen af 1916, da et nyt
afregningssystem overflødiggjorde avisportomærkerne.
Postvæsenet brugte også C. Hagens tegning til portomærker fra den
21. november 1962, hvor portomærkerne blev afløst af almindelige
frimærker. Da gebyrmærker
blev indført i 1923 overtryktes
10 øres portomærket med
”GEBYR”.
Tredjepladsen gik til
dekorationsmaleren R. Larsen. I
1926 fremstillede postvæsenet
et selvstændigt gebyrmærke,
nu med R. Larsens design. Det
blev anvendt indtil 1962, da
almindelige postfrimærker
afløste gebyrmærkerne.
Maleren Svend Hammershøi,
der var lillebror til Vilhelm,
modtog fjerdepræmien for sit
udkast.

Harald Slott-Møllers udkast

Femtepræmien blev givet til maleren Harald Slott-Møller. Postvæsenet
købte de fem udkast med henblik på frimærkeudgivelser, men kun de
første tre blev til frimærker. R. Larsen, Svend Hammershøi og Harald
Slott-Møller modtog hver 200 kroner.
De indsendte udkast blev udstillet i forbindelse med en allerede
igangværende Presseudstilling. Det betød, at der var stort fokus på
udkastene, som blev flittigt kommenteret i pressen. Der var delte
meninger om resultatet af konkurrencen. En journalist mente, at
konkurrencen var temmelig mislykket og at der skulle udskrives en
ny konkurrence. Om vinderudkastet skrev den kendte kritiker Georg
Brandes: ”Efter min opfattelse er de heraldiske Løver en Gru”.
Andre kommentarer var: ”Første Præmie er tilkendt et Frimærke,
som foroven viser to Leoparder, en Krone, som er fejl i Formen og
Dekorationen, et stort ”Danmark” og under det en oval Ramme med
et stort 8-Tal. Men de nye Frimærker skal som bekjendt bl. A. have
10-tallet – det faar ikke Plads i Rammen. Sex bølgede Linier staar
forneden. Det er den kongelige Porcelænsfabriks Varemærke og har
under alle Omstændigheder Intet med Postvæsenet at gøre” og
”behøver man ikke ved synet af løverne at tænke alt for meget på et
par elskovssyge katte på taget”. Der var dog også positive
tilkendegivelser: ”Første Præmie er tilfaldet et Udkast, hvis Symbolik
er gennemført med meget Smag” og ”Det er meget net gjort”.

Hvid Grafisk er autoriseret Mandela Bangle forhandler
samt eneste producent i Danmark af
Nelson Mandela Limited Edition Posters.
Grafisk sparring

Digital print

Layout og rentegning

Offset- og rotationstryk

Grafisk produktion

Online design og produktion
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Fra Julius Therchilsens skitsebog

Det er muligt at følge Therchilsens forarbejder. I hans skitsebog fra
1902 ses flere forslag. De to større tegninger er efterfølgende skåret
ud af skitsebogen og er nu i
privat eje:
På detaljeskitsen til højre
kan man genkende ovalen
fra bølgelinjefrimærket.
Julius Therchilsen må have
tilføjet Christian X's
monogram senere, da
denne først blev konge i
Skitser udskåret fra Therchilsens skitsebog
1912.
På bagsiden af et 3 øres udkast fra 1905 med samme design som
bølgelinjedesignet (herom senere), har Therchilsen eksperimentet
med udformningen af et posthorn og ”Danmark”. Siden ikke er
dateret, men på grund af det eksperimenterende præg tidsfæstets
den til 1902.
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Som nævnt skulle kunstneren medsende sit udkast i
frimærkestørrelse. Den originale tegning og tilhørende trykte essay
tilhører postmuseet.

Skitser med et udkast med posthorn

Trykt essay og reproduktion

Der findes dog trykte essays i handelen. De er kendetegnet ved at
de simulerede takker mangler. De findes i farverne sort, rød,
magenta, grøn grå og blå. Til brug for bl.a. pressen blev der lavet
reproduktioner i frimærkestørrelse af alle de fem præmierede
udkast.
Senere på året afholdt Kjøbenhavns Philatelist-Klub og
Generaldirektoratet for Postvæsenet en frimærkeudstilling i
Industribygningen i København. Carl Røgind, der er født i Randers,
tegnede en frise, som var anbragt under taget salen rundt, Frisen
gengav alle udgivne danske frimærker på standere, der var
frembåret af postbude i de uniformer som var i brug på den tid, da
frimærkerne blev udgivet. Forrest ses postbude fra tiden før
frimærkernes fremkomst. Her ses bl.a. en postillon og et postbud
med en gongong, som han slog på for at gøre opmærksom på at
der var post. På de sidste to friser ses cyklende postbude med

afbildninger af de præmierede udkast fra den netop afholdte
frimærkekonkurrence, skarpt forfulgt af de andre forslag. Motiverne
på frisen blev overført til ni postkort, som blev solgt på udstillingen.
På kort otte ses Therchilsens udkast:

Postkort med tegninger fra konkurrencen i 1902

Tak til Lise Bønæs, Peter Brander, Torben Norup Sørensen og
Randers Stadsarkiv
Kilder:
Private samlinger
Erik Jensen: ”Bølgeskvulp i 100 år”, Museumsposten nr. 3
september 2005
Georg Brandes: ”De nye Frimærker”, Politiken, den7. august 1902
Mogens: ”De nye Frimærker”, Vort Land, den 2. august 1902
Søren Chr. Jensen: ”Posthuse & Plovmænd”, Kjøbenhavns
Philatelist Klub, 2010
William R. Benfield and Bruno Nørdam: ”Danish Essays and Proofs
Volume One 1849-1919”, Bruno Nørdam 2016
E. V. Holmblad: “ De danske Postfrimærker” i “Det danske
Postvæsen 1624-1924” J, H. Schultz, 1924
Fortsættes

Information om afvikling af jubilæumsudstilling
Fredag d. 10 november
Rammer ankommer, klargøring og opsætningen af udstillingsrum,
exponater etc.
Lørdag d. 11 november 2017 | 10:00 - 16:00
10:00 | Officiel åbning ved Borgmester Claus Oman Jensen
11:00 | Ole Laasby tegneren af Randers Julemærkerne kommer forbi
12:00 | Gratis vurdering af frimærker, mønter, postkort etc.
16:00 | Udstillingen lukker
19:00 | Palmares festmiddag på Slotskroen i Randers
Søndag d. 12 november 2017 | 10:00 - 16:00
10:00 | Dørene åbnes
12:00 | Gratis vurdering af frimærker, mønter, postkort etc.
16:00 | Udstillingen slutter nedtagning og oprydning begynder
Mandag d. 13 november 2017
Rammer afhentes. RFK har rådighed over teatersalen og
kongresssalen til kl 12:00

Randers postkort på RAFI 100

På Randers Filatelistklubs 100 års
jubilæums udstilling, vil Kell
Pedersens samling af Randers
postkort være udstillet. Samlingen
strækker sig over 12-15 rammer og
omfatter ca. 500 forskellige postkort
fra perioden frem til 1930. Samlingen,
som vises på udstillingen, er delt i to
med titlerne : ”På rundtur i Randers's
gader fra 1900 til 1920” og ”De
bedste Randers Postkort”. Samlingen
”De bedste Randers Postkort” har
været udstillet flere gange på
Frimærkeudstillinger rundt om i landet
og har fået fine bedømmelser af
dommerne.
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Program for efterårssæsonen 2016
Tirsdag den 29. august
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 12. september
Foredrag af Søren Chr. Jensen.
«100 året for Danmarks salg af DVI til USA»
DVI‛s historie, frimærker og posthistorie
Denne aften vil det også være muligt at gennemgå listen af literatur
som kommer på auktion 10 oktober.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 26. september
Kai Jensen kommer med hele sin beholdning af frimærker.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 10. oktober
Orientering om RAFI 100 og auktion over en del af klubbens literator
Auktion: Kun Klubbens materiale og literatur
Søndag den 15. oktober
Samlermesse i Fritidscentret, Vestergade 15. kl 10:00 - 16:00
Tirsdag den 24. oktober
Foredrag af Lars Peter Nellemann
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 7. november
Rodekasseauktion. Medlemmer opfordres til at tømme gemmerne
og lave nogle gode rodekasser til auktionen.
11. - 12. november - RAFI 100
Randers Filatelistklub fejre 100 års ”fødselsdag”.
Det markerer vi med en klubudstilling lørdag den 11. nov. og søndag
den 12. nov. 2017 i Fritidscentret, Vestergade, Randers.

Tirsdag den 21. november (LOKALE 8!)
Orientering om RAFI 100
Auktion: Kun klubbens materiale.
Tirsdag den 5. december
Vor traditionelle juleafslutning, hvor vore medlemmer har mulighed
for at give børn og vel især børnebørn en oplevelse. Der bliver
som sædvanligt 10 bankospil med flotte præmier, og så går det løs
med godteposer til børnene og kaffe/kage.
Tirsdag den 19. december
Vi slutter sæsonen af med et almindeligt klubmøde dog med en lille
frimærkejulequiz til at få de små grå igang.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Vi ses i det nye år allerede den 2. januar 2018
Første samlermesse i det nye år bliver den 11. februar 2018
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RAFI 100

Palmares festmiddag
Palmares er blot et finere ord for
udstillingens festmiddag.
Festmiddagen afholdes lørdag d 11.november
kl. 19:00 kun 550 m fra udstillingen
Der serveres en lækker 3-retters menu på
Restaurant Slotskroen Randers
Slotsgade 4, 1.sal
8900 Randers C
Pris for deltagelse i festmiddagen
er 299,00 kr. pr. person.
Mere information om denne aften samt menu
vil snarest kunne findes på www.rafi100.dk
samt via orientering på efterårets klubmøder.
For tilmelding skriv til email palmares@rafi100.dk
eller kontakt kasserer Michael Gillibrand i klubben.
Hvis du ikke kan nå hjem samme dag, vil deltage i
Palmares eller vil besøge RAFI-100 igen dagen efter så
har vi lavet favorable aftaler med Hotel Randers
Enkeltværelse DKK 750,Dobbeltværelse DKK 950,Ved bestilling af værelse skal der henvises til
"Randers Filatelistklub for at få værelset til den
favorable pris.

