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Ballonpost

Konstruktionen af den første luftballon 1792

Siden tidernes morgen har mennesket været optaget af
ideen om at kunne flyve. Der blev udtænkt og konstrue-
ret flere apparater, men uden succes.

Først med brødrene Joseph Michel og Jacques Étienne
Montgolfiers konstruktion af en varmluftsballon i 1792
blev det muligt for et menneske at flyve. Året efter fore-
tog brødrene nogle prøveflyvninger med et får, en gås og
en hane i Versailles i overværelse af kong Ludvig XVI for
at få tilladelse til at flyve med mennesker ombord. Den
første opstigning med et menneske ombord blev foretaget
den 15. oktober med ballonen forankret til jorden. Den første flyvning med
to mennesker ombord var den 21. november. Turen varede i 25 minutter i
100 meters højde over Paris og endte 9 kilometer fra opstigningsstedet.

Verdens ældste luftpost fandt sted i Danmark i 1808

Den kendte filatelist, tegneserie- og frimærketegn-
er Holger Philipsen fandt sammen med arkivarerne
i Rigsarkivet beviserne på, at verdens ældste luft-
post var dansk. Under Napoleonskrigene gjorde
den engelske flådes blokade det umuligt at passere
Storebælt. Kandidaten Johann Peter Colding fik den
ide at anvende ubemandede varmluftsballoner til
postforsørgelse mellem Fyn og Sjælland. Han fik i
1808 Kong Frederik VI’s tilladelse til at fortage for-
søg med de såkaldte aërostatiske maskiner. Den før-
ste af tre balloner blev afsendt fra Nyborg den 2. juni
1808 og samlet op uden for Korsør. De næste to end-
te i henholdsvis Skælskør og Sorø. Forsøgene blev derefter indstillet, da
præcisionen ikke var god nok. Der gik f.eks. seks uger, inden Sorø-brevene
blev fundet. I stedet begyndte man at anvende telegrafi til kommunikationen
mellem landsdelene.

Der kendes i alt fire breve, som i 1969 blev gengivet i faksimile og udbudt til
salg for 15 kroner pr. sæt til fordel for Danske Filatelisters Fællesråd.

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Frankrig, AFA 2450

Holger Philipsens tegning til
frimærket med verdens
første luftpost (AFA 581)

Del 1.
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Det viste brev, afsendt som det andet den 2. juli 1808 fra Risinge ved Kerte-
minde, er interessant, da det blev fundet af en bondedreng uden for Skæl-
skør og afleveret til byens postmester Mau, som sørgede for at videresende
brevet med postvogn til København og kongen. Kongen modtog brevet den 7.
juli 1808. Brevets tekst er:

”Allernaadigste Konge!

Allerunderdanigst fordrister jeg mig at tilstille Deres Majestæt dette Brev,
som jeg har forsendt over Beltet ved en aërostatisk Maskine.

Risinge ved Kerteminde, Den 2den Julii 1808, Kl. 9½ Formiddag.

Allerunderdanigst - Johann Peter Colding

Til Deres Majestæt, Kong Frederik den Siette.”
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Det første postvæsen i verden til at anvende ballonpost 1859

I mange år mente man, at den første befordring af
post med luftballon skete i Indiana, U.S.A. den 17.
august 1859. Skipperen for luftskibet ”Jupiter”, John
Wise, medbragte for det amerikanske postvæsen
(U.S. Post Office) 123 breve, der skulle afleveres i
New York City. Vejrforholdene var imidlertid ikke med
ham og han gav op og landede i Crawfordville, India-
na. Brevene blev sendt med tog til New York og der-
efter uddelt. Et enkelt brev fra turen endte på The
Smithsonian National Postal Museum i Washington
D.C.

Ballonpost under belejringen af Paris 1870-
1871

Under den fransk-tyske krig 1870-71 blev Paris
belejret i 20 uger. Man var så heldig, at nogle af
Frankrigs mest erfarne ballonfolk befandt sig I Pa-
ris. Der blev hurtigt etableret en ballontjeneste.
Det anslås, at der med 65 balloner blev befordret
ca. 5,5 millioner breve med en vægt på 11 tons.
Ballonerne medbragte brevduer, som så kunne
bringe depecher tilbage til de belejrede, men
succesraten var her ikke så stor. Tyskerne skød
duerne ned og brugte falke til at fange og dræbe dem.

Ballonpost i dag

Befordring af post med ballon sker i dag mest af velgørende grunde i forbin-
delse med arrangementer over hele verden. I det følgende beskrives ballon-
post, hvor opstigningen er foretaget i Danmark.

Ballonpost i Aarhus 1912

I forbindelse med børnehjælpsdagen i Aarhus blev der arrangeret en ballon-
opstigning med post den 22. september 1912.

Postkortet, der er forsynet med et privatfremstillet stempel, der dokumenter,
at brevet er blevet befordret med luftballon, er dagen efter afsendt fra Tysk-
land til Sverige.

Se brevkort på næste side.

U.S.A., Stanley Gibbons 1132

AFA 1051
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Mysteriet om ballonpost frimærket

Det står enhver frit for at overstemple et frimærke til pri-
vat brug. Det er dog forbudt at anvende disse overstemp-
lede frimærker som frankering.

Det har ikke været muligt at finde ud af, hvem der har
overstemplet bølgelinjefrimærket og til hvilket formål.

Flere kilder peger på, at det kunne være den navnkundige
luftskipper Lauritz Johansen (1856-1919), der var ophavsmand
til overstemplingen. Lauritz Johansen blev kendt for sine 117 opstigninger
med ballon, hvoraf hovedparten foregik fra Tivoli. Han købte en restaurant i
Tivoli og omdøbte den til Grøften. Imod taler, at Johansen foretog sin sidste
opstigning i 1905 og at frimærket først udkom i 1914.

Man kan forestille sig, at frimærket er blevet udleveret som kvittering for
aflevering af et brev, der skulle transporteres med luftballon. Stavemåden
med stort ”P” indikerer at overtrykket er fra før retskrivningsreformen i 1948
og bogtryksudgaven, at det er fra før 1933.

Børnehjælpsdagen Aarhus 1912

AFA 77
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Ballonpost i København den 3. juli 1948

Postkortet blev befordret med ”Haagsche Ballonclub”s friballon fra ”Bellahøj-
Skuet” i København. Opstigningen fandt sted den 3. juli 1948. Da ballonen
landede i nærheden af byen Skurup i Sverige, blev postkortet forsynet med
et svensk frimærke og afstemplet med Skurup.

Overskuddet ved arrangementet gik til Pressens Luftfartsmedarbejderes
Hjælpefond.

Ballonpost fra Bellahøj 1951

Forside og bagside af postkort

Stempel og postkort



8

Lørdag den 30. juni 1951 lettede to balloner fra Bellahøj Fælleskuet, ”Henri
Dunant” med luftskipperne John og Nini Boesman og ”Delia Mouton” med
luftskipperen C. de Vos. ”Henri Dunant”, der medbragte post, landede på
Saltholm. Posten blev afstemplet den 4. juli med et ”København Luftshavns”
stempel.

Planlagt ballonopstigning på Bellahøj den 27. marts 1954

I forbindelse med Schweizer Mode Ugen 1954, blev der planlagt en ballonop-
stigning fra Bellahøj den 27. marts 1954. Ballonopvisningen var tæt på at
ende med en katastrofe. Vinden var så voldsom, så den slog verdens største
ballon til jorden. Soldater og redningsfolk kunne ikke holde den, og i overvæ-
relse af 50.000 tilskuere måtte den schweiziske skipper Gustav Eberhardt ud-
løse katastrofeventilen, der flænsede ballonen i to. Der opstod tumolariske
scener, da alle ville være tæt på begivenheden. En bil fra dansk TV blev væl-
tet, men det lykkedes politiet at skabe ro og orden. Ballonen medbragte kort,
der var udgivet af Gustav Eberhardt med dansk tekst, og 4.500 konvolutter,
der blev udgivet af Kongelig Dansk Aeroklub og solgt til fordel for klubbens
ungdomsarbejde. Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet havde gi-
vet tilladelse til at ballonen medtog post.
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Kortet blev forsynet med et stempel, der på tysk sagde, at ballonopstigningen
på grund af dårligt vejr var aflyst. Prisen for en konvolut, der var frankeret
med et indenlandsk frimærke var 2 kroner og med et udenlandsk frimærke
(svensk) 2,25 kroner.

Da opstigningen blev aflyst, blev konvolutten forsynet med et rødt stempel
”HAVARIPOST” og et schweizisk frimærke. Konvolutterne blev fløjet til
Schweiz og bragt ombord på ballonen ”MUNGG”, der foretog en opstigning fra
Hospes Udstillingen i Bern. Konvolutterne blev efter landingen afstemplet i
Villariaz (Fribourg) den 17. maj 1954.

Første flyvning med friballon Odense 1954

Den første opstigning med friballonen ”Libelle” fandt sted i Odense den 3. juli
1954 i anledning af ”Det fynske Fællesskue”. Ballonen landene i nærheden af
Vester-Hæsinge, der ligger 12 kilometer nord for Fåborg, og posten blev af-
stemplet der den 12. juli 1954.

Bagside af postkort
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Frihedsfonden 1955

I anledning af, at der var gået 10 år siden Danmarks befrielse, arrangerede
Frihedsfonden en ballonopstigning med friballonen "Libelle” og med C. de Vos
som luftskipper, Overskuddet gik til Frihedsfondens arbejde. Ballonen lettede
fra Aarhus den 30. april 1955 og landede på Samsø. Her blev posten
afstempler i Nordby.

Fortsættes i næste nummer….

Forside og bagside af postkort

THORSGADE 4 - 8900 RANDERS - 86 41 40 11
Søger De:

Ønsker De at SÆ LGE, er det også os...
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Måske kender du de irske frimærker, der ses her? Men hvad forestiller moti-
vet? Er det frimærker, eller hvad? Hvis du leder i et frimærkekatalog efter de
mærker, der er gengivet, vil du sikkert lede forgæves. De har nemlig aldrig
været i brug. Hvad betyder i øvrigt ”The Finians”?

The Fenian Brotherhood (irsk: Bráithreachas na bhFíníní ) var en irsk republi-
kansk organisation, der blev grundlagt i USA i 1858 af John O'Mahony og Mi-
chael Doheny. Det var en forløber for Clan na Gael, en søsterorganisation til
det irske republikanske broderskab. Medlemmer var almindeligt kendt som
"The Fenians". O'Mahony opkaldte sin organisation efter ”Fianna”, et legen-
darisk broderskab bestående af irske rebeller.

Det Fenianske Broderskab stammer helt tilbage fra 1790'erne, hvor et oprør
mod det britiske styre i Irland fandt sted. Rebellerne ønskede irsk selvstyre
og oprettelse af en irsk republik. Oprøret blev undertrykt, men ideen om et
frit Irland skulle fremover få en stærk betydning for den irske historie.

Af Hans-Henrik Sørensen, Randers Filatelistklub

Frimærker på frimærker og
historien om ”Fenian Brotherhood”

Irske frimærker fra 1967, ”The Finians”
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Efter oprørets sammenbrud introducerede den britiske premierminister Willi-
am Pitt et lovforslag om at afskaffe det irske parlament og foreslog en union
mellem Irland og Storbritannien. Modstand fra det protestantiske mindretals-
styre, der kontrollerede parlamentet, blev imødegået af udbredt og åben brug
af bestikkelse. Unionensloven blev vedtaget og kom til at træde i kraft den 1.
januar 1801. Katolikkerne, der var udelukket fra det irske parlament, blev
lovet uafhængighed under Unionen. Dette løfte blev aldrig holdt og forårsage-
de en langvarig og bitter kamp for borgerlige frihedsrettigheder. Det var først
i 1829, at den britiske regering modvilligt indrømmede det katolske flertal en
vis medbestemmelse. Selvom den førte til generel bedre forhold for enkelte,
udelukkede denne proces dog helt mindre velhavende (kendt som 'fyrre shil-
ling-friholdere'), der hovedsagelig var katolikker.

I 1840’erne opstod der – måske på grund af vulkanudbrud i Island med efter-
følgende dårligt vejr – en sygdom i kartoflerne (den frygtede kartoffelpest,
Phytophthora Infestans) i Irland. Dette blev katastrofalt for de fattige irere,
der næsten udelukkende levede af de kartofler, de selv kunne dyrke på deres
små jordlodder, når de ikke arbejdede for de engelske herremænd, der ejede
det meste af jorden i Irland. Der opstod hungersnød blandt irerne. Under
denne hungersnød blev den lavere sociale klasse bestående af små land-
mænd og arbejdere næsten udslettet af sult, sygdom og udvandring. Den
store hungersnød fra 1840'erne forårsagede 1 million ireres død og over 2
millioner emigrerede – især til USA – for at undslippe den. På trods af, at fol-
ket sultede, fortsatte de engelske stormænd med at opdrætte husdyr og
korn, som de uanfægtet eksporterede – ofte under beskyttelse af det britiske
militær. Dette forargede naturligvis irerne og efterlod en arv af bitterhed og
vrede blandt de overlevende. Emigrationsbølgerne på grund af hungersnød
og i årene derpå medvirkede så også til, at disse følelser ikke begrænsede sig
til Irland, men spredte sig til England, USA, Australien og ethvert land, hvor
irske emigranter samlede sig.

Chokeret over sultens scener og stærkt påvirket af revolutionerne, der deref-
ter fejede Europa, rykkede de unge irlændere sig fra agitation til væbnet op-
rør i 1848. Det oprindelige forsøg mislykkedes efter et lille træf i Ballingary,
County Tipperary, kombineret med et par mindre hændelser andre steder.
Årsagerne til oprørets fiasko kan højst sandsynligt tilskrives den generelle
svækkelse af den irske befolkning efter flere års hungersnød og de for tidlige
tilskyndelser til at gøre oprør, hvilket resulterede i utilstrækkelige militære
forberedelser, der igen bidrog til uenighed blandt oprørets ledere.

Briterne slog hårdt ned på oprørsforsøgene, og de irere, der kunne flygte o-
ver havene, gjorde det, og de øvrige skjulte sig rundt om i Irland. Et sidste
oprørsforsøg fandt sted i 1849, men også det mislykkedes.

John Mitchel, den mest engagerede fortaler for revolution, var blevet arreste-
ret tidligt i 1848 og transporteret til Australien med anklage for forræderi.
Han fulgtes af andre ledere, såsom William Smith O'Brien og Thomas Francis
Meagher. Andre igen nåede at flygte til Frankrig, inden de britiske soldater
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nåede at fange dem. I blandt de sidste var James Stephens og John O'Maho-
ny. I Paris arbejdede de videre for at vælte det britiske styre i Irland. I 1856
rejste O’Mahony til USA, hvor han to år senere grundlagde Fenian
Brotherhood. Stephens vendte tilbage til Irland, hvor han grundlagde ”Det
irske republikan-ske broderskab (IRB)”.

I 1863 vedtog broderskabet en forfat-
ning og regler for den offentlige rege-
ring. Den første nationale kongres
blev afholdt i Chicago i november 18-
63. Der blev vedtaget beslutninger om
at vælge et ’Head Center’ med et cen-
tralt råd bestående af fem valgte
medlemmer. Dette blev udvidet til et
råd bestående af ti medlemmer på
den anden kongres, der blev afholdt i
National Hall i Philadelphia, Missouri i
januar 1865. Man vedtog også, at Rå-
det skulle udpege en præsident. Dette
medførte, at man nu stod med en me-
re markant republikansk regeringsstil
med et centralt råd eller senat og en
chef for senatet samt en præsidentrol-
le med begrænsede beføjelser. O'Ma-
hony blev den første præsident.

I USA blev O'Mahonys præsidentskab
over Fenian Brotherhood i stigende
grad udfordret af William R. Roberts.
Begge fraktioner skaffede penge ved
udstedelse af obligationer i den "irske
republik", som blev købt af tilhængere
i forventning om, at de ville blive
hædret, når Irland skulle være "En
nation igen". Disse obligationer skulle indløses
"seks måneder efter anerkendelsen af Irlands uafhængighed". Hundredtusin-
der af irske indvandrere købte disse obligationer.

Store mængder våben blev for disse fondsmidler købt af Roberts-fraktionen,
der herefter åbent foretog en række overfald på britisk ejendom i Canada
(britisk område). Dette bekymrede tilsyneladende slet ikke den amerikanske
regering, der ikke tog nogen større skridt for at forhindre disse raids. Mange i
den amerikanske administration var ikke bekymret over for disse raids på
grund af Storbritanniens manglende støtte til Unionen under borgerkrigen.
Roberts ”krigsminister" var general T.W. Sweeny, der blev ”udlånt” af den
amerikanske hær fra januar 1866 til november 1866 for at give ham mulig-
hed for at organisere razziaerne. Formålet med disse overfald var at genere

John O'Mahony ca. 1867
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Canadas transportnetværk, idet man håbede, at dette ville tvinge briterne til
at bytte Irlands frihed ud med retten til at besidde Canada. Før invasionen
havde fenianerne modtaget hjælp fra ligesindede irske tilhængere bosiddende
i Canada.

Fenianske obligationer
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Under kommando af John O'Mahony, ankom en hær på mere end 700 med-
lemmer af Fenian Brotherhood til Maine-kysten i april 1866. Det var hensig-
ten at beslaglægge Campobello (en canadisk ø udfor Maine) fra briterne. Bri-
tiske krigsskibe fra Halifax, Nova Scotia var hurtigt på stedet, og en militær
styrke spredte Fenianerne.

I Buffalo, New York, blev kommandoen af de irske enheder overdraget af Ro-
berts til oberst John O'Neill, der krydsede Niagara-floden (Niagara er den in-
ternationale grænse mellem USA og Canada) i spidsen for mindst 800 (cana-
diske kilder hævder op til 1.500) mænd natten og morgenen den 31. maj og
1. juni 1866 og kortvarigt erobrede Fort Erie og besejrede en canadisk styrke
i Ridgeway. Mange af disse mænd, herunder O'Neill, var kamphærdede vete-
raner fra den amerikanske borgerkrig. I sidste ende var invasionen blevet
brudt af de amerikanske myndigheder, der efterfølgende afbrød fenianske
forsyningslinjer over Niagara-floden og anholdt fenianske forstærkninger, der
forsøgte at krydse floden til Canada. Det er usandsynligt, at de med en så lille
styrke nogensinde ville have nået deres mål.

Andre Fenianske forsøg på at invadere Canada fandt sted i løbet af den næste
uge i St. Lawrence Valley. Da mange af våbnene i mellemtiden var blevet
konfiskeret af den amerikanske hær, blev relativt få af disse mænd faktisk
involveret i kampe. Der var også et mindre Fenian-angreb på en lagerbyg-
ning, hvor det lykkedes irere at tilbageerobre nogle af de våben, der var ble-
vet beslaglagt af den amerikanske hær. Mange blev til sidst alligevel returne-
ret af amerikanske officerer, der sympatiserede med de irske oprørere.

For at få fenians ud af området, både i St. Lawrence og Buffalo, købte den a-
merikanske regering jernbanebilletter til fenians-folkene, så de fik mulighed
for at vende tilbage til deres hjem. De skulle i så fald love, at de aldrig mere
ville ”invadere flere lande fra USA”.

I december 1867 blev O'Neill præsident for Roberts-fraktionen for det Fenian-
ske Broderskab, som det følgende år afholdt et stort stævne i Philadelphia
med over 400 delegerede, mens 6.000 fenianske soldater, bevæbnede og i
uniform, paraderede i gaderne. Ved denne konvention blev den anden inva-
sion af Canada vedtaget.

I mellemtiden havde IRB (Irish Republican Brotherhood) den 13. december
samme år detoneret en bombe ved den ydre mur til Clerkenwell-fængslet i
det centrale London i et forsøg på at befri en af deres kammerater. Eksplosi-
onen beskadigede nærliggende huse, dræbte 12 og sårede 120 mennesker.
Nyheden om dette påvirkede i høj grad briterne.

IRB-leder James Stephens, som jo befandt sig i Irland, forsøgte at få del i de
midler, der blev indsamlet i USA. Pengene blev omsat til våben, og planen
var, at man ville forsøge et væbnet oprør mod briterne i 1867, men oprøret
viste sig dårligt organiseret. Et mindre oprør fandt sted i county Kerry i febru-
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ar. Det blev efterfulgt af et forsøg på et
landsdækkende oprør i begyndelsen af
marts. Man ville også forsøge at starte
oprør i Dublin. På grund af dårlig plan-
lægning og britisk infiltration af nationa-
listerne kom oprøret aldrig rigtigt i gang.
De fleste af lederne i Irland blev arres-
teret, men selv om nogle af dem blev
dømt til døden, blev ingen dog henrettet.
Derefter fulgte en række angreb i Eng-
land, der havde til formål at befri fenian-
ske fanger. Bl.a. den føromtalte bombe i
London og desuden et angreb på en
fængselsbil i Manchester. For sidstomtal-
te blev tre fenianere – senere kendt som
”Manchester-martyrerne” – henrettet i
november 1867.

I 1868 myrdede en feniansk sympatisør
den irsk-canadiske politiker Thomas D'Ar-
cy McGee i Ottawa for hans fordømmelse
af irernes brutale fremfærd. Fenianere
under O'Neills kommando krydsede i 18-
70 den canadiske grænse nær Franklin,
Vermont, men blev spredt af en enkelt

salve fra canadiske frivillige. O'Neill selv blev straks arresteret af de ameri-
kanske myndigheder, der handlede under ordre fra præsident Ulysses S.
Grant.

Efter at have trukket sig tilbage som præsident for det Fenianske Broderskab,
forsøgte John O'Neill uden held igen en razzia i 1871. Raid-gruppen krydsede
grænsen til Manitoba ved Pembina, Dakota Territory og overtog Hudson's Bay
Companys handelsstationen på canadisk side. Amerikanske soldater fra fortet
i Pembina, fik tilladelse til at krydse grænsen til Canada og arresterede heref-
ter de fenianske rebeller uden modstand.

Frygt for Fenianske angreb plagede British Columbia i 1880'erne, da det Feni-
anske Broderskab aktivt organiserede sig i både Washington og Oregon, men
egentlige raids forekom faktisk ikke. Ved indvielsen af hovedlinjen til den ca-
nadiske Stillehavsbane i 1885 viser fotos taget ved lejligheden tre store briti-
ske krigsskibe ligge klar i havnen lige ved jernbanen og de omkringliggende
dokker. Deres tilstedeværelse skyldtes udelukkende, at man frygtede et feni-
ansk angreb eller terrorisme. Det første tog, der kørte på strækningen, med-
førte også et større antal soldater af samme grund.

Fenian Rising i Irland 1867 viste sig at være et "fejlagtigt oprør", dårligt orga-
niseret og med minimal offentlig støtte. De fleste af de irsk-amerikanske

James Stephens
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officerer, der landede i Cork, i forventning om at lede en hær mod England,
blev fængslet; sporadiske forstyrrelser rundt om i landet blev let undertrykt
af politi, hær og lokale militser.

Efter oprøret i 1867 valgte IRBs hovedkvarter i Manchester ikke at støtte no-
gen af de duellerende amerikanske fraktioner og i stedet promovere en ny
organisation i Amerika, ”Clan na Gael”. Fenian Brotherhood fortsatte dog med
at eksistere, indtil man stemte for at opløse det i 1880.

Et af højdepunkterne på en frimærkeauktion hos Whyte’s (Dublin) i oktober
1996 var et antal Fenian og Sinn Fein frimærker. Blandt disse et 24 cent-
frimærke, der blev udstedt i 1867 af Fenianerne i De Forenede Stater i for-
ventning om deres overtagelse af Irland ville lykkes. Kun en håndfuld af de
producerede frimærker har overlevet. Opråb: £ 900.

Så langt var man altså kommet i en del af planlægningen af Den Irske Repu-
blik! Men alt andet var tilsyneladende ikke helt gennemtænkt.

Gengivelse af de ikke-udsendte ”Fenian Stamps”
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Alt var heller ikke helt gennemtænkt og planlagt godt nok, da en gruppe irske
mænd og kvinder i påsken 1916 forsøgte endnu et oprør mod briterne, endda
mens den britiske hær havde nok at gøre i Frankrig (1. verdenskrig). Det hele
gik galt for irerne, og de overlevende ledere af oprøret blev efter en kort ret-
tergang næsten alle dømt til døden og henrettet i Kilmainham Gaol i Dublin
senere samme år.

Hvor irerne i almindelighed ikke havde bekymret sig videre om denne Påske-
opstand, så blev de nu meget opskræmte og fortørnede over henrettelserne
af deres landsmænd. Langsomt steg modstanden mod det britiske styre.

Men først i 1919 slog irerne til igen. Mellem 1919 og 1921 blev der på ny ud-
kæmpet en uafhængighedskrig mod briterne. Til sidst indså briterne endelig,
at det var på tide at give op og lade irerne få selvstyre. MEN ved denne lejlig-
hed begik de nok en stor fejl. Havde de gjort det samme, som man gjorde i
Danmark-Tyskland (i 1920), nemlig at lade befolkningen ved folkeafstemning
afgøre, hvor grænsen skulle gå, så havde mange års ufred måske kunnet
undgås. Briterne bestemte desværre egenrådigt – uden at spørge folket, at
de 5 nordligste ”grevskaber” skulle forblive britiske. Det fik den øjeblikkelige
konsekvens, at irerne indledte en usandsynlig blodig borgerkrig, idet de blev
indbyrdes uenige om, hvorvidt man skulle fortsætte kampen, indtil hele Ir-
land var frit – eller om man skulle ”nøjes” med det, der i dag udgør Republik
Ireland. Denne kamp er aldrig helt hørt op.

I 2007 indgik man endelig en fredsaftale mellem parterne i Nordirland, men
denne aftale er på det seneste igen kommet i fare. Briterne har som bekendt
meldt sig ud af EU, Nordirerne ville gerne forblive i EU, Irland er og forbliver
medlem af EU, så det hele kan let eksplodere igen...
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Tirsdag d. 31. august
Almideligt klubmøde
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 14. september
Almindeligt klubmøde samt indlæg fra medlemmer om en frimærkehistorie
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 28. september
Alternativ placering samt auktion.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 12. oktober
Generalforsamling
Auktion: klub

Søndag d. 17. oktober
Samlermesse i Fritidscentret Randers 10:00 til 15:00

Tirsdag d. 26. oktober
Foredrag: TBA.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 9. november
5 salgsborde stilles til rådighed for medlemmerne (først til mølle)
Der ingen auktion på dette møde

Tirsdag d. 16. november
Stiftelesesfest
Auktion: Klub

Tirsdag d. 23. november
Foredrag: TBA.
Auktion: Medlemmer og klub

Tirsdag d. 7. december
Juleafslutning og julebanko
Der ingen auktion på dette møde

Tirsdag d. 21. december
Almindeligt klubmøde med julequiz
Auktion: Medlemmer og klub

Program for forårssæsonen 2021
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Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag 12. Oktober afholdes der generalforsamling i Kongressalen
Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Dagsordenen ser ifølge klubbens vedtægter således ud:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning om aktiviteter i det forløbne år

3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af formand for 1 år

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.
    I ulige årstal vælges 3 medlemmer - i lige årstal væges 2 medlemmer

7. Valg af 2 suppleanter for 1 år

8. Valg af 2 revisorer for 1 år

9. Valg af revisorsuppleant for 1 år

10. Forslag fra bestyrelsen

11. Forslag fra medlemmer

12. Eventuelt

Kontingent
Kontingent for 2022 på Kr. 450,00 kan indbetales på klubbens konto.

Reg. 6187 Konto. 0007616775 eller via mobile pay til Dan Hougesen på
telefonnummer: 20436090. Angiv venligst medlems nummer eller navn.

Kontingent skal være betalt senest 28. februar 2020


