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Klubbens bestyrelse
Dan Hougesen (Formand)
20436090
Redaktør af Takken og hjemmesiden ranfil@randersfilatelistklub.dk
Jannic Rasmussen (Næstformand)
Cirkulationsleder, sekretær

86417770
jannicrasmussen@gmail.com

Michael Gillibrand
Kasserer

60688182
kasserer@randersfilatelistklub.dk

Bent Varming (Auktionsleder)
Vurdering af frimærker

28563975
vurdering@randersfilatelistklub.dk

Kim Nielsen (Bibliotekar)
Tilmelding til Juleudstilling

86432165
ranfil@randersfilatelistklub.dk

John L. Olsson
Bestyrelsesmedlem

51914524
ranfil@randersfilatelistklub.dk

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

Byttedag i Grenaa
ulturhuset Pavillonen Kærvej 11, Grenaa

30. september
Kl. 10:00 til 16:00

Samlermesse i Randers
Fritidscentret, Vestergade 15, Randers

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

Byttedag i Hinnerup
Brogården Søndergade 26 8382 Hinnerup

21. oktober
Kl. 09:00 til 15:00

Byttedag i Århus
Vester Strandalle 170, Risskov

11. november
Kl. 10:00 til 16:00

Byttedag i Skive
Spøttrup Hallen, Nørremarken 1, Spøttrup

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

Juleudstilling i Randers
Kulturhuset, Randers bibliotek, 8900 Randers
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Formanden har ordet
Kære medlemmer
Lørdag den 8. September afholdes Frimærkets Dag 2018
En række klubber har allerede meldt sig på banen for at
fremme kendskabet til deres klub og hobby.
Jeg vil her opfordre medlemmer til at melde sig til at
afholde Frimærkets Dag for Randers Filatelistklub for på den måde udbrede
kendskabet til vores klub og måske få nogle nye medlemmer. Det kunne
være en stand i Randers Storcenter eller lignende, Bestyrelsen vil naturligvis
støtte op med udarbejdelse af materialer som foldere roll-ups osv.
Henvend jer til bestyrelsen hvis i har lyst til at hjælpe med at sætte Randers
Filatelistklub på Randerskortet.
Derudover skal vi bruge udstillingsmateriale til vores Juleudstilling 8. Dec. i
Kulturhusets store sal. Kom frisk! grib fat i Kim og hjælp klubben med at
exponere os alle denne dag.
Jeg ønsker jer alle et godt frimærke efterår.
Og så det kedelige
Den nye Persondataforordningen, GDPR!
Randers Filatelistklub registrerer følgende oplysninger om vores medlemmer.
Navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsesdato,
mailadresse, medlemsstatus og medlemstype
Alle ovennævnte oplysninger kan ifølge GDPR uden videre behandles af
Randers Filatelistklub uden samtykke.
Alle ovennævnte oplysninger slettes omgående i
tilfælde af udmeldelse af Randers Filatelistklub
Dan Hougesen
formand for Randers Flatelistklub
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Julius Møller Therchilsen
Bølgelinjefrimærkets fader
En Randersdreng del 3
af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Det halverede bølgelinjefrimærke
Færøerne var indtil 1975 dansk postområde og derfor omfattet af en portoforhøjelse pr. 1. januar 1919.
Beskeden om de nye takster kom først
frem til Thorshavn den 9. december
1918. Man forventede, at de nye frimærker ville ankomme med det næste
skib den 19. december 1918, men de
var ikke med. Postmesteren forudså
mangel på 2 øres mærker og fremsendte derfor telegrafisk en forespørgsel om, hvordan man skulle forholde
sig. Svaret fra Danmark var, at når
Brev med et halveret frimærke
man havde solgt 1, 2 og 5 øres mærkerne,
måtte man halvere 4 øres mærkerne (AFA 80). Det skete også for 4-øres
bølgelinje fra korsbånd.
I 1979 var emnet for årets Europamærker posthistorie. Holger Philipsen fik til
opgave at tegne frimærkerne for Færøerne. Han designede mindst to udkast:

Philipsens udkast til Europamærker for Færøerne og det udgivne frimærke (AFA 37)
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Konkurrenceudkast af Julius Therchilsen
I 1929 blev der udskrevet en konkurrence om et frimærke i værdierne 10,
15 og 25 øre til fordel for Foreningen for
Kræftens Bekæmpelse. Julius Therchilsen
udførte to detaljeskitser i værdien 25 øre.
Det vides ikke, om han indsendte færdige
tegninger, som skulle være seks gange
større end et frimærke til konkurrencen.
Vinderen blev arkitekten Peder Pedersen.
I Therchilsens skitsebog findes der otte
tegninger, der hører sammen to og to.
Tegningerne er signeret med enten ”J Th”
eller ”Th”. De er desværre ikke daterede.

Detaljeskitser med kræftfrimærker

De tre bølger, kongekronen og ovalen fra bølgelinjefrimærket kan genfindes
på flere af tegningerne. Delfiner, der er et symbol på Danmark som søfartsnation, har også fået en fremtrædende plads.
Hans udkast kunne være til Politikens frimærkekonkurrence i 1930, som blev
udskrevet som en reaktion på den kritik, som offentligheden udtrykte mod de
frimærker, der var udgivet den 1. september samme år i anledning af

Skitser til frimærker
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Christian den X’s 60-års fødselsdag. Frimærkerne blev bedømt som grimme
og fantasiforladte. Formålet med konkurrencen var at vise, at det også var
muligt at tegne smukke frimærker i Danmark.
Indførelse af stålstikmærker i Danmark
Det danske postvæsen ønskede selv at
stå for trykningen af frimærker, som
hidtil var blevet foretaget af H. H. Thieles Bogtrykkeri og bestilte derfor den
24. oktober 1931 en rotationsmaskine
til stålstik hos Goebel i Darmstadt i
Tyskland. I første omgang ønskede
postvæsenet at udskifte bogtryksudgaverne med bølgelinjefrimærkerne,
karavelmærkerne og de kurserende
Christian X frimærker med frimærker i
stålstik.
Postvæsenet bad Johannes Britze om at
stå for graveringen af de nye stålstikmærker og sendte ham i juli 1932 tre
små stålplader til indgravering af de tre
typer i stålstik.

Johannes Britze graverer bølgelinje 5 øre

Han graverede bølgelinjemærket
med værdien 5 øre, karavelmærket
i værdien 15 øre og Christian X
mærket i værdien 50 øre i samme
størrelse og udformning som bogtrykudgaverne. Pladerne med bølgelinjemærket og karavelmærket
blev den 13. august 1932 sendt til
Goebel, hvor man fremstillede trykcylindre med mærkerne. Den 1.
september 1932 sendte Goebel et
ark med karavelmærkerne til det
danske postvæsen, som sandsynligvis er uden overtryk, da det ville
Aftryk af Johannes Britzes gravurer
være sværere at bedømme trykningen, hvis frimærkerne var overtrykt. Efter at rotationsmaskinen var blevet leveret til det danske postvæsen den 24. oktober 1932, kunne man selv
foretage prøvetrykningerne, i første omgang med de trykcylindre, som man
havde modtaget fra Goebel, da man endnu ikke havde fået leveret prægemaskinen.
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A. Tholl har i frimærketrykkeriet i København set en brugt modermolette til
prøvemærket med 5 øre bølgelinje med kun én ring om tallet og med to gange ni hjerter. Den må være brugt til prøvetrykningen af bølgelinjemærkerne.
Enigma har et ark (nr. 0623) med prøvemærket i værdien 5 øre og farven
grøn og uden overtryk.
Goebel overtrykte efterfølgende alle prøvemærker, som firmaet modtog fra Danmark med ”MUSTER”. Stålstikudgaven med bølgelinjefrimærket
med kun en ring og to gange ni hjerter er set i
farverne rødbrun og violet.
Johannes Britzes oprindelige gravurer til bølgelinjefrimærket og karavelmærket blev ikke anvendt. Årsagen hertil var ifølge E. Bjørn, at de
store hvide felter på de stålstukne frimærker ville vanskeliggøre afviskningen af overskydende
farvestof fra trykcylindernes overflade.
Der blev derfor foretaget nogle ændringer af gravuren til de endelige udgaver. Johannes Britze
fjernede skraveringen på storsejlet på karavelmærket og Therchilsen udformede den ønskede
ændring af bølgefrimærket uden hjerter og med
en ekstra ring omkring tallet.

Bølgelinje i ståltryk med en ring
Om tallet og med to
gange ni hjerter

Samtidig fremkom han med forslag til udformning
af tallene:
Prøvemærker i rødbrun og violet

Therchilsens forslag til tallene på bølgelinjefrimærket

Der er ingen dokumentation af, at Goebel foretog
prøvetrykninger af bølgelinje- og Christian X frimærket.
Trykkeriet kunne nu gå i gang med afprøvningen
af farverne til stålstikudgaven. Postvæsenet blev
ved at sende prøvetryk til Goebel, som blev over-
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Therchilsens færdige tegning til
stålstikudgaven af
bølgelinjefrimærket

trykt med ”MUSTER”. Fra auktionskataloger
kendes 5 øre bølgelinje grå og grøn uden
hjerter. Man forsøgte også at trykke bølgelinje 1 øre i orange. Det faldt ikke heldigt ud,
så man måtte makulere 10.000 ark. Mindst
ét ark må være sendt til Goebel.
Farveprøve 1 øre i grønt og i orange

Anvendelse af bølgelinjefrimærket i stålstik
På samme måde som ved trykningen af bogtrykudgaven anvendtes en
modermolette med mærkebilledet. Værditallene blev graveret for sig selv.
Modermoletten og værditallet blev samlet i en kliché.
I hundredåret for bølgelinjefrimærket i 2005
udsendte postvæsenet et sorttryk af modermoletten.
Den 1. juli 1933 udsendte postvæsenet en
serie på syv værdier, 1, 2, 4, 5, 7, 8 og 10
øre, med bølgelinjefrimærket som de første
Sorttryk af modermoletten
stålstikmærker. Frimærkerne blev graveret
til stålstik og et af de
af Johannes Britze og trykt på postvæsenets
første mærker i stålstik
eget trykkeri. Stålstiktypen blev trykt i 64
forskellige hovednumre, tre provisorier og to overtrykte frimærker.
Det dyre slik
I december 1933 udkom 10 øres bølgefrimærket i et nyt tryk
(type I) i et oplag på ca. 3,3 millioner. Det første tryk havde
type IA med et oplag på 165 millioner i alt (AFA 202).
Et postfrisk frimærke af type I står i AFA-kataloget til 48.000
kroner, mens et ubrugt frimærke uden lim, står til 16.000, deraf
betegnelsen det dyre slik.
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10 øres
bølgelinje type I

Dybbølmærkerne med bølgelinjefrimærker

Bølgelinjefrimærket i storformat

To af bølgelinjemærkerne (AFA 234 og 235) er kun trykt i fireblokke sammen
med Dybbølmærkerne og udgivet i frimærkehæfter.
Et bølgelinjefrimærke i storformat er kun udgivet i et frimærkehæfte sammen
med Dronning Alexandrine frimærket fra 1939 (AFA 252).

Overtrykte frimærker til fordel for frimærkeudstillinger

Provisorie og postfærgefrimærke

Tête-beche og
hæftesammentryk

I to tilfælde har postvæsenet ladet bølgelinjefrimærker overtrykke til fordel
for frimærkeudstillinger. Det drejer sig om Kjøbenhavns Phililatelist Klubs 50
års jubilæumsudstilling i 1937 og Danmarks Filatelist Unions 10. Filatelistud-
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stilling i Slagelse i 1938. I begge tilfælde er overtrykket foretaget af J. Jørgensen & Co, København.
Bølgelinjefrimærkerne i stålstik kan findes som provisorier, i tête-bêche, som
postfærgemærker (overtrykt med ”POSTFÆRGE”) og i hæftesammentryk.
Specimen
Stålstikudgaven af bølgelinjefrimærket findes kun
som specimen fra Bechuanaland (det viste) og
Mauritanien.
Frimærkepenge
Specimen

1 øre som frimærkepenge

På grund af mangel på
skillemønt i besættelsestiden i Danmark fremkom der frimærkepenge som
nødbetalingsmidler. Frimærkepengene bestod normalt af et enøres frimærke
(AFA 196a) - 2, 5 og 10 øre (AFA 197a, 246 og 248a) kendes også - indlagt i
en lille cellofankuvert sammen med en lille papirreklame. Direktør Johnsen fra
Always Radio fik ideen til frimærkepengene, måske inspireret af postskillemønterne, som blev produceret efter Genforeningen på grund af mangel på
skillemønt i Sønderjylland. Der kendes ca. 2.000 forskellige reklamer, normalt fremstillet til formålet. Der kendes ikke noget oplagstal og der har aldrig
været nogen egentlig inddragelse af disse frimærkepenge.
Frimærkepengene ligger på grænsen mellem private og offentlige betalingsmidler. De er fremstillet på privat basis, men benytter sig af det offentliges
frimærker. Frimærkerne er naturligvis ubrugte og kunne uden videre besvær
tages ud og bruges til frankering.
Færøprovisorier 1940-41

Færøprovisorier oplag 1 på brev

Færøprovisorier oplag 2 på brev
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Allerede før Danmarks besættelse den 9.
april 1940 var Færøerne blevet isoleret fra
resten af kongeriget. Postmesteren i
Torshavn Danielsen skønnede, at beholdningen af frimærker med de vigtigste pålydende værdier næppe var tilstrækkelig,
mens beholdningen af frimærker med andre værdier nok ville række længere.
Færøprovisorier oplag 2 på brev

Situationen for postmester Danielsen blev ikke bedre af, at amtmanden Hilbert erklærede, at de nye
danske posttakster skulle træde i kraft på Færøerne
den 10. juli 1940. Dette gjorde han, selv om ingen
vidste, hvornår eller hvordan Færøerne kunne få
nye frimærker, der svarede til de nye posttakster,
hvor f.eks. taksten på et almindeligt brev steg fra
15 til 20 øre.
For at kunne være leveringsdygtige med hensyn til
de nye takster lod man i efteråret 1940 overtrykke
de første frimærker fra lageret (AFA 203a med 20
øre, 246 med 50 øre og 254 med 60 øre). Det var
H. N. J. Boghandels trykkeri, der stod for overtrykningen, under ledelse af overkontrollør Laurits D.
Hansen, da Danielsen på dette tidspunkt var sygemeldt.
Selv om der kom nye frimærker til Færøerne efter,
at de første frimærker var blevet overtrykt, blev det
nødvendigt at overtrykke flere frimærker, da de forskellige frimærkeværdier slap op. De overtrykte frimærker var AFA 196a og 246, begge med 20 øre. I
maj blev AFA 196a overtrykt med 20 øre, AFA 246
med 50 øre og AFA 246 med 60 øre i et andet oplag, hvor afstanden mellem nullerne er 13 mm i
modsætning til første oplag, hvor afstanden er 12
mm.
Ekstraordinært solgtes 6 øres frimærker fra den 26.
maj til midt i september for 5 øre, da denne værdi
var udgået.
Provisorierne kunne bruges indtil 2. juli 1953.
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Afklip med 6 øre brugt
i stedet for 5 øre,
stemplet den 25. Jui 1941

Færøprovisorier bølgelinje 1940-41 som frankeringsetiketter

I 2015 udsendte det færøske postvæsen fire frankeringsetiketter med
provisorierne, hvoraf de tre var med bølgelinjefrimærket, AFA
2A, 3 og 6A
Flourescerende frimærker
Den 15. november 1962 blev en del af de kurserende frimærker bl.a. 12 øre bølgelinje (AFA 335), trykt på papir tilsat et
fluorescerende stof. På forsøgsbasis blev der på Aarhus Postkontor opstillet en brevvendemaskine, som ved hjælp af fotoceller kunne retvende breve, der var frankeret med frimærker
med fluor. Til og med 30. juni 1967 udsendtes alle bølgelinjefrimærker både på almindeligt papir og på
fluorescerende papir, herefter kun på
fluorescerende papir.

Det første Bølgelinjefrimærke på
flourescerende papir

Synlig og usynlig gummiering
Fra 1969 til 1981 udsendte postvæsenet 30
forskellige mærker med både synlig og usynlig gummiering. For bølgelinjefrimærkets vedkommende drejer det sig om 7 værdier, AFA
196aF, 318F, 557, 571, 741, 675 og 742.

Usynlig og synlig gummiering

Alle frimærkerne med usynlig gummiering er trykt på fluorescerende papir.
Den synlige gummiering er blank i modsætning til den
usynlige, som er mat.
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Søger D e:

Ønsker De at SÆ LGE, er det også os...

12

Bølgelinjefrimærket i 75 år
Postvæsenet fejrede jubilæet med et særstempel den 3. september 1980.
Det burde have været den 22. juli, som er datoen for udgivelsen af det første
bølgelinjefrimærke.

Bølgelinjetypen i 75 år

Tre cifre på bølgelinjefrimærket
I 1981 blev det nødvendigt med tre cifre til bølgelinjefrimærket. Claus Achton Friis, der selv havde tegnet frimærker, fik til
opgave at designe tallene, således at de stadig var nemme at
aflæse. Det første bølgelinjefrimærke med tre cifre var på 100
øre. Det blev udgivet den 2. januar 1981.
Bølgelinje 100 øre

Værditallene 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 10 øre var graveret af
Johannes Britze, 12 øre af Bent Jacobsen, 15, 20, 25, 30, 40, 50 og 70 øre af
Czeslaw Slania og 60 og 80 øre af Arne Kühlmann.
Stålstik i 50 år
Postvæsenet markerede 50 års jubilæet for stålstikfrimærker i 1983 med et frimærke. Rasmus Nellemann
blev bedt om at tegne frimærket. På næste side ses et
af hans første forslag.
Stålstik i 50 år
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Rasmus Nellemann havde valgt et 1 øres bølgelinjefrimærke og en gravstikke
som motiv. Han havde dog glemt at gravøren udfører sit arbejde spejlvendt.
Det fik han rettet op på. Frimærket blev graveret af Cz. Slania og udkom den
24. marts 1983 (AFA 768).

Forsendelse med 5 øres frimærke

Udkast af Rasmus Nellemann

5 øres frimærket som byttepenge
Den 1. juli 1989 blev 5 og 10 øres mønterne inddraget, da det kostede for
meget at producere dem. Man havde glemt at tage posttaksterne i ed.
Taksten for et almindeligt brev var 3,20 kroner. Hvordan kunne posthusene
give tilbage på 3 kroner og 25 øre? Det løstes ved at postvæsenet den 15
juni lod trykke et 5-øres frimærke (AFA 943), som så skulle bruges som
byttepenge. Først den 1. januar 1990 indførtes posttakster, der var delelige
med 25 øre, så behovet for 5 øres frimærket som byttepenge forsvandt.
Ny gravure
I anledning af bølgelinjefrimærkets 100-års
jubilæum blev det besluttet at udgive frimærket
i sit oprindelige tænkte design med 18 hjerter
og kun en ring omkring tallet. Den nye teknik
gjorde dette muligt. Martin Mørck stod for gravuren, som var stukket diagonalt i modsætning
til Johannes Britzes gravure, der var stukket
lodret og vandret. Indtil i dag er der trykt 8
forskellige hovednumre af bølgelinjefrimærket.

Martin Mørcks gravure
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Selvklæbende frimærker
Post Danmark indførte selvklæbende frimærker i 2009. Året efter udkom de
første selvklæbende frimærker med bølgelinjefrimærket. Det var dog stadig
den samme gravure, der blev anvendt. Indtil nu er der udgivet otte værdier,
hvoraf de seks også er trykt på almindeligt papir.
Sidste tryk i Danmark
Da det danske postvæsen valgte at få trykt frimærkerne i Sverige foretog
man et sidste specialtryk på M4 i Ballerup i maj måned af bølgelinje 100 øre
blå.

Sidste tryk af bølgelinje i Danmark

Efter at Cartor i Frankrig har overtaget trykningen af danske frimærker, og
efter at Post Nord har meddelt, at der ikke mere anvendes stålstik ved fremstillingen af frimærker, bliver det spændende at se, hvad der sker med vore
dagligfrimærker, bølgelinjefrimærkerne, dronningefrimærkerne og lille
rigsvåben.
Helsager
Bølgelinjeudgaven uden hjerter er også blevet brugt til helsager.
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Brevkort

Brevkort

Dobbelt brevkort

Tryksagsbrevkort

Konvolut

Opfrankeret korsbånd

Aerogram med Frederik IX 40 øre og bølgelinje 10 øre
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Brevkort findes også fortrykt med Viggo Borch, Danske Statsbaner og Københavns Kommunebiblioteker.
Tryksagskort er foruden det viste fra Ejendomsskyldvurderingen også anvendt af Danske Statsbaner, Københavns Kommunebiblioteker og Københavns Kommunes Aftenskole.
Konvolutter findes også anvendt af Entreprenørforeningens Licitationskontor,
Aktieselskabet Holger Pedersen, Skilling, Sundhedsstyrelsen – mødrehjælpen,
Sundhedsstyrelsen – Sundhedsplejerkontoret, Sundhedsstyrelsen – fødselsanmeldelse, De københavnske Sygekasser og Hjemstavn ´90 – konvolut.
Tak til Lise Bønæs, Peter Brander, Torben Norup Sørensen, Kim Krüger
Nielsen og Enigma – Museum for post, tele og kommunikation
Kilder:
AFA Danmark 2018, AFA-Forlaget, Otterup
A. Tholl, Prøvetryk af stålstukket karavel, Frimærkesamleren nr. 3, 11. Årgang, marts 1957
Bølgelinie i 75 år, Post- og telegrafvæsenet, 1980
Bølgelinietypen 100 år, Post Danmark 2005
Danmarks helsager, Skilling, 1999
Erik Jensen: ”Bølgeskvulp i 100 år”, Museumsposten nr. 3 september 2005
Flemming Hasle: 15 øre karavel stålstik uskraveret storsejl, Nordisk Filatelistisk Tidsskrift, nr. 1, februar 1963
Flemming Hasle: Vort første stålstukne mærke, Bechsgaard Nyt, nr. 9 1. Årgang, december 1968
Ib Krarup Rasmussen, 1933 – den første trykmaskine, DfT nr. 3 2009
Knud Tolbøl: Takstfortegnelse 1851-2008, 2007, AFA-Forlaget, Otterup
Populær Filateli, nr. 7-8, juli-august 1989
Steffen Hartby: Ved stålstikmærkernes start, DfT nr. 7, oktober 2000
William R. Benfield and Bruno Nørdam: ”Danish Essays and Proofs Volume
One 1849-1919” og Volume Two 1920-1939”,Bruno Nørdam 2016
Fortsættes………
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Program for efterårssæsonen 2018
Tirsdag den 28. august
Vi starter op med et almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Kun klubbens materiale
Tirsdag den 11. September
Foredrag: Andreas Striib fortæller om Flygtningepost I Danmark 1945 - 1949
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 25. september
Kai Jensen kommer med hele sin beholdning af frimærker.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Søndag den 30. september
Samlermesse i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers
Tirsdag den 9. oktober
Almindeligt klubmøde og bytteaften
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 23. Oktober (Ændring i forhold til det trykte program)
Rodekasse aften. Klubbens medlemmer opfordres at tømme gemmerne og
lave gode rodekasser til aftenens auktion.
Husk tilmelding til stiftelsesfest denne aften!
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 6. November
Foredrag af Hans Schønning: Et exponat af overflødighed. Fra Kong Frederik
den V. Til og med Kong Christian den IX’s regeringstid.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 13. November
Stiftelsesfest. Vi fejrer klubbens 101 års fødselsdag.
Menuen er som altid: GULE ÆRTER eller DANSK BØF
1 øl / 1 snaps eller 2 glas rødvin, Kaffe/te med småkager
Prisen er 100 kr. pr. klubmedlem og 200 kr. pr. Ledsager
Tilmelding og betaling skal ske senest på klubmødet den 6. November til
Michael Gillibrand
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(Ændring i forhold til det trykte program)
Tirsdag den 20. November
Foredrag: Søren Chr. Jensen
fortæller om sin nye bog om de tofarvede.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale
Tirsdag den 4. 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.
Lørdag den 8. december
Juleudstilling i Kulturhusets sal fra klokken 10.00-15.00.
Her er mulighed for at vise dine flotte samlinger frem for et interesseret
publikum. I år er der igen udstilling af frimærker, udført af kunstgruppen
BIFROST.
Kontakt Kim og fortæl ham, hvad du ønsker at udstille.
Tirsdag den 18. december
Vi slutter sæsonen af med et almindeligt klubmøde dog med en lille
frimærkekonkurrence til at få de små grå igang.
Auktion: Medlemmer og klubbens materiale

Vi ses den 15. januar 2019
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Et frimærke gjorde mig til kunstner

Jeg samlede på frimærker først i tresserne (ca. 10 år gammel).
Jeg elskede at komme i en frimærkehandel (Vestergade, Randers), Lydolfs frimærker og få lov til at kigge i de mange indstiksalbum med knitrende pergament mellem siderne og med
små uopnåelige kunstværker side ved side.
Men det allerbedste; midt på væggen hang billedet af "Kortspillerne" af Paul Cézanne som reproduktion. Maleriet var blevet
lavet som frimærke i 1961.
For mig var det simpelthen en åbenbaring. Jeg kendte intet til
billedet, og slet ikke at det var udgivet som frimærke. Jeg var
dybt fascineret. Den hvide kridtpibe, hans alt for lille hat, duften
af tobak & gammelt værtshus og lyden af stille stemning.
Nogle gange gik jeg ned efter lukketid og stod udenfor forretningen og så på billedet, nærmest i halvmørke. Jeg måtte bare
se det.
Kent Zahll, Randers, murer og kunstner
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