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Klubbens bestyrelse
Dan Hougesen (Formand)
Redaktør af Takken og hjemmesiden

Jannic Rasmussen (Næstformand)
Cirkulationsleder, sekretær

Martin Thau
kasserer

Bent Varming (Auktionsleder)
Vurdering af frimærker

Kim Nielsen (Bibliotekar)
Bibliotekar

John L. Olsson
Bestyrelsesmedlem

    20436090
ranfil@randersfilatelistklub.dk

    86417770
jannicrasmussen@gmail.com

kasserer@randersfilatelistklub.dk

    28563975
vurdering@randersfilatelistklub.dk

    86432165
ranfil@randersfilatelistklub.dk

    51914524
ranfil@randersfilatelistklub.dk

Byttedage, samlermesser og udstillinger
5. februar
Kl. 10:00 til 16:00

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

30. april
Kl. 10:00 til 15:00

7. maj
Kl. 09:30 til 15:30

15. maj
Kl. 10:00 til 15:00

Samlermesse i Hjallerup
Idrætsvej  6 ,9320 Hjallerup

Byttedag i Viborg
Tingvej 17,8800 Viborg

Samlermesse i Brovst
Damengvej 2, 9460 Brovst

Byttedag i Viborg
Tingvej 17,8800 Viborg

Samlermesse i Randers
Vestergade 15,8900 Randers
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Ballonpost

100 året for den første ballon med brev i 1959

Som tidligere nævnt fløj John Wise i 1859 som den første med ballonpost.
Først senere fandt Holger Philipsen ud af, at Danmark var først med luftpost i
1808.

Hollænderne John og Nini Boesman foretog to ballonflyvninger i Danmark i
august 1959 i anledning af 100 års jubilæet for det første brev, der blev
sendt med ballon. Ekstra Bladet stod som arrangør. Søndag den 2. august
1959 fløj de fra Odense til Faaborg. De medbragte 2000 postkort - som blev
stemplet med en speciel tekst til lejligheden.

Søndag 9. august 1959 var de i Horsens. Her steg de tre gange op til 100
meters højde med ballonen ”Jules Verne” og derefter fløj de til Brande. De
havde planlagt at lande i Herning (ca. 15 km fra Brande), men på grund af
vejret, landede de i Brande. De havde også postkort ombord på denne
flyvning. Postkortet er fra sidstnævnte flyvning. Det er forsynet med et
såkaldt bordstempel, der nævner John Boesman som skipper.

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Del 2.

Forside og bagside af postkort
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150 året for den første ballon med brev i 1959

Noget tyder på, at det hollandske luftfartsmuseum ”Neth Aero Museum” hav-
de viden om, at Colding som den første havde sendt et brev med ballon. Års-
tallet blev fejlagtigt sat til 1809, så samme år fejrede man således 100 og
150 året for den samme begivenhed. Luftskipperen var Nini Boesman, som
ses på forsiden af postkortet.  Posten blev afstemplet i Millinge, der ligger i
nærheden af Faaborg, den 3. august 1959.

LL-Ballonopstigning den 12. maj 1960

FN havde udnævnt 1959-1960 til Verdensflygtningeåret. Det danske postvæ-
sen lod AFA 319a (Frederik IX lysviolet) overtrykke med Verdensflygtningeå-
rets symbol (et stiliseret træ), teksten ”Verdensflygtningeåret 1959-1960” og

150 året for den første ballon med brev. Forside og bagside af postkort

LL-Ballonopstigning. Forside og bagside af postkort
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værdien 30 øre. Rundt om i Danmark blev der foretaget indsamlinger, som
beløb sig til 10 millioner kroner. Et af arrangementerne var en ballonopstig-
ning fra Fælledparken. Ballonen medbragte adresserede kort. Landingen var i
nærheden af Asnæs, hvor kortene blev afstemplet. Det var LL, radio- og TV-
fabrikken Linnet og Laursen, der sponsorerede ballonopstigningen.

Ballonpost fra Tivoli 1962

Den 22. august 1962 åbnede Tivoli salget af de postkort, der skulle medtages
på en ballonopstigning den 31. august, dagen for Georg Carstensens fødsel.

Allerede aftenen før ventede en dreng på 10 år fra klokken 20 på at købe et

postkort. Der blev fremstillet 2500 kort. Hver kunde kunne højst købe 10
kort. Alle kort var udsolgt på 20 minutter, hvilket betød, at flere måtte gå
forgæves.

I kø for at købe luftpostkortet
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Forsiden af postkortet gengiver Fanny Godards (1839-1880) ballonopstigning
fra Tivoli i København i slutningen af 1870’erne.  Alle kort blev frankeret med
det nye Tivoli-frimærke og stemplet i Malmø, som var det nærmeste posthus
for landingen. Kortene blev returneret til Tivoli, hvor frimærket blev
annulleret med udstillingsstemplet.

40 året for første hollandske ballonflyvning Danmark-Sverige 1968

I anledning af 40 års jubilæet for den første hollandske flyvning Danmark
Sverige arrangerede Vestjysk Svæveflyveklub en ballonflyvning med post.
Ballonskipperen var den hollandske luftskipper Nini Boesman. Ankomststem-
plet er et færgestempel med datoen den 19. april 1968.

Forside og bagside af postkort

 Forsendelse på fartplanen
For Fanø-Esbjerg Færgeri
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Ballonopstigning fra Tivoli 1968

På grund af krigen kunne Tivoli ikke fejre sin 100 års dag i 1943. Her 25 år
senere fejrede Tivoli sin 125 års fødselsdag med en frimærkeudstilling, hvor
klenodiet var uddrag fra en filatelistisk og posthistorisk samling med Paris’
belejring i 1870, ”Colding Brevsættet” og en ballonopstigning fra Plænen den
15. august 1968 med Don Piccard som skipper.  Overskuddet fra ballonop-
stigningen og salget af ”Colding Brevsættet” gik ubeskåret til Danske Filate-
listers Fællesfond.

Hvert kort, der kostede 5 kroner, var nummeret og frankeret med Tivolimær-
ket fra 1962 (AFA 410) og Fugleflugtslinjefrimærket fra 1963 (AFA 416).
Skipperens navn er gengivet i faksimile. Ved landingen er kortene blevet for-
synet med et ankomststempel, som lå nærmest, og derefter sendt til adres-
saterne. Det skønnes at ballonen modtog ca. 20.000 kort.

Forside og bagside af kortet
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Ballonpost fra Randers 25. august 1969

Der blev den 25. august 1969 opsendt en ballon fra Randers. Ballonen lande-
de i Vemb i det nordlige Vestjylland. Ballonopstigningen var en del af Festug-
en i Randers, der dette år havde mottoet ”Randers holder åbent hus”. Det
skyldtes, at byen den 29. august indviede Kulturhuset og et nyt gymnasium,
Randers Amtsgymnasium.

Ballonpost i Thy 1970

Det Ny Samfund blev stiftet i 1968.
Foreningen har som formål at få
det direkte demokrati til at fungere
i og uden for foreningen. I praksis
eksperimenterede foreningen også
med alternative samværs- og livs-
former. I 1970 købte Det Ny Sam-
fund jord i Han Herred mellem Frø-
strup og Østerlid for at afholde en
sommerfestival i stil med Isle of
Wight og Woodstock. Området er i
dag kendt som Thylejren eller Frøstrup lejren. Det Ny Samfund arrangerede
en ballonopstigning med post i forbindelse med festivalen den 4. juli 1970.

Forside og bagside af kortet

Forside af brev
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Ballonpost i Hobro 1970

Ambufesten eller ambulancedagene har været afholdt i Hobro siden 1920,
kun afbrudt af 2. Verdenskrig (1940-1945). Navnet udspringer af, at man i
starten samlede ind til indkøb af byens første ambulance. I 1970 var en bal-
lonopstigning en del af programmet. Den nummererede konvolut er forsynet
med tre stempler. Det ene er et ballonpost stempel, det andet er et bord-
stempel og det tredje ankomststemplet i Ørsted den 29. august 1970. Kon-
volutten er signeret af ballonskipperen.

Ballonpost i Nyborg 1971

I forbindelse med Nyborg Filatelistklubs udstilling ”Danehof udstillingen” i
anledning af Nyborg Bys 700 års købstadsjubilæum blev der planlagt en bal-
lonopstigning med post ombord den 4. juli. Den blev aflyst og i stedet gen-
nemført den 10. juli. Ballonen landene i Ryslinge-Lykkesholm. Piloten var A.
Dannerbo.

Forside og bagside af kortet

Forside af kortet
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På kortet er der på skrivemaskine beskrevet forløbet af ballonopstigningen.
Først aflysningen: ”NYBORG d. 04. 07.1971 / fastholdt opstigning / BALLON-
FART AFLYSTES” og derefter den fuldførte flyvning ”LØRDAG d.10.07.1971 /
Befordret med Varmluftballon / RYSLINGE-LYKKESHOLM / 8250m på 33 mi-
nutter”. Kortet er signeret af piloten Dannerbo. Det var den kendte odense-
anske filatelist Karlo Lindskog, der designede kortet. Med ombord på ballonen
var faksimile kopier af ”Colding brevsættet”, som blev afstemplet som bevis
på, at det havde været med.

Ballonpost i Grenaa i 1973

Med Nationalmuseets tilladelse fortælles hermed historien om denne ballon-
post under overskriften ”Djævelsk ballonpost”:

Forside af konvolutten

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

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



11

”Ud over de mange mønter og breve, som er dukket op i kirker og på muse-
er, findes der også en lang række underlige breve. Brevene er ikke sendt
med posten, og har ikke altid nået adressaten. Et brev beskriver en ballon-
færd fra Grenå til Anholt i 1973 således:

                Anholt, 13. 5. 1973

Kære, gamle Ven

Vores Ballonfærd er lykkeligt overstået.

Starten fra Grenå gik fint og på bliden Bør nåede vi vel til Anholt – båret af-
sted på Vestenvinden, højt over Kattegats frådende Bølger. Ganske vist for-
søgte en Vinddjævel i Pakhusbugten under Anholt at blæse os nordenover,
men vi nåede dog at lande på Flakket, inden det var for sent. I øvrigt holder
man ”Satankult” på Øen for Tiden – og selveste Ypperstepræstinden invitere-
de os om Aftenen til ceremoniel ”Blodsuppe” i Ørkenen. Men vi betakkede os
dog. Men hun lovede, at stemple vores Ballonbreve med Satankultens Stem-
pel. Her har du et af dem til din Samling.

Hvis alt mager sig, tager vi hjem over Falkenberg. Vi ses!

          Mange hilsener fra
       Anders Björvall
        ’Ballonskipper af Guds Nåde’

Det er tvivlsomt, om der overhovedet har fundet en ballonflyvning sted.

Svensk luftpost i Nordjylland 1974
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Göteborgs Ballonklubb foretog den 7. juli 1974 den første ballonopstigning
med luftballonen ”SESSAN” i Nordjylland. Opstigningsstedet og landingssted-
et er ikke oplyst. De medbragte breve blev sendt med færgen ”M/S Prinsesse
Christina” fra Frederikshavn til Gøteborg og ankomststemplet i Gøteborg på
bagsiden.

Ballonpost Nyborg-Korsør 1975

Det nummererede særkort er fremstillet af Nyborg Frimærke Klub. Illustrati-
onerne er en ballon, Nyborg byvåben og en model af svømmehallen. Teksten
på kortet er ”Ballonpost Nyborg-Corsøer / 1804/1807-1975”. Årstallene 1804
og 1807 er ikke umiddelbart forklarlige i forbindelse med Nyborg og ballon-
post, da den første ballonpost blev foretaget i 1808. En forklaring kunne være
at Napoleonskrigene begyndte i 1804 og at København blev bombarderet i
1807. Der er  registret en flyvning den 22. juni med landing i Korsør.

På forsiden er der et kort over Fyn og Sjælland med markeringer af Coldings
tre flyvninger og en tekst, der på tysk er en hyldest til ham. Det nummerere-
de kort er fremstillet af Willy Blücher A/S og Ergee International. Den 21. og
22. juni 1975 foretoges flyvning med ballon af typen D-ERGEE III fra Nyborg.
Flyvningen den 21. juni endte i nærheden af Tinglev i Sønderjylland. Posten
blev befordret videre af postrytter fra landingsstedet til Tinglev, hvor den blev
afstemplet,

Forside af kort
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Ballonstævne i Ringsted 1975

Motivet på den nummererede konvolut er en tegning af en varmluftballon,
der svæver hen over Sct. Bendts Kirke, og af Røde Kors symbolet i en sky.
Særkonvolutten kostede 5 kroner plus porto.

Konvolutten er frankeret med postjubilæumsfrimærket med ballonen fra 1974
(AFA 581).

Forside af konvolut

Forside og bagside af kort
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Ballonstævne i Viborg 1976

I forbindelse med Hærvejsmarchen 1976 blev der arrangeret en ballonopstig-
ning med post fra Viborg den 26. juni klokken 5. Ballonen landene i nærhe-
den af Sabro. Areogrammet er fortrykt med ”LANDINGSPLADS:”, DANSK
BALLONPOST / 39. DEUTCHER KINDERDORF BALLONFLUG / - HÆRVEJS-
MARCH -”,”BALLONSKIPPER:” og Viborgs byvåben med ”STARTSTED” og ”26-
06-1976-05”. Et mærkat med Montgolfiers ballon og en Zeppeliner er påklis-
tret. Aerogrammet er påtrykt et bordstempel og forsynet med luftskipperens
signatur.  Prisen for aerogrammet var 20 øre ud over portoen på 1,30 kroner.
Der måtte ikke lægges noget ind i aerogrammet. Skete dette blev det ikke
befordre ad luftvejen.

Ballonopstigning fra Ny-Solbjerg 1979

Aeronaut bankbestyrer Henning Sørensen lettede den 19. december 1979
med sit luftskib OY-BOG Cameron N-77 fra Ny-Solbjerg, medbringende 350
førstedagskuverter. Ballonen landede som planlagt i nærheden af Odder, hvor
frimærkerne blev afstemplet den 20. december 1979.  Det er tilsnigelse at
tale om førstedagsstempling, som det er anført på konvolutten, da miniarket
udkom den 20. november 1975.

Ballonfærden i København i
1980

Det har ikke været muligt at fin-
de oplysninger om denne begiv-
enhed. Den nummererede kon-
volut har en tegning af balloner
over Københavns skyline.

Aerogram fra Viborg 1976 Ny-Solbjerg 1979

Forside af konvolut
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Ballonpost i Hadsund 1981

Hadsund Frimærkeklub fejrede sit 15 års jubilæum med en udstilling ”Him-
merland 81” den 4. og 5. april.

På åbningsdagen den 4. april opsendtes en brevbærende ballon. Kort, der
blev transporteret med ballonposten, blev forsynet med udstillingsstemplet,
ankomststemplet på det postkontor, der lå nærmest nedstigningsstedet samt
ballonskipperens underskrift. Ballonpostkortet kostede 10 kroner. Det er af-
stemplet i Mariager, som var nærmest nedstigningsstedet.

Ballonpost i Døllefjelde-Musse 1981

Ved Døllefjelde-Musses ”Heste- og
Kræmmermarked 1981” arrangerede
Tuborg den 16. maj 1981 en ballonop-
stigning, der medførte post. Motivet på
konvolutten er en tegning af ballonen.
Konvolutten er annulleret med turist-
stemplet for Nysted med Aalholm Auto-
mobil Museum, der lå nærmest land-
ingsstedet.  Ballonen medførte 2.000 forsendelser.

Ballonpost i Horsens 1981

Horsens Filatelistklub fejrede sit 70 års jubilæum med en udstilling ”HOFI
71”. Et af arrangementerne var en ballonflyvning den 19. september med
Provinsbankens ballonskipper Henning Sørensen. Ankomststemplet er Hor-
sens samme dag. Motivet på særkonvolutten er bomærket for udstillingen.
Konvolutten med særstemplet og ballonstemplet kostede 10 kroner.

Forside og bagside af kort

Forside af konvolut
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Ballonpost i Aarhus 1982

Sct. Georgs Gilderne afholdt tattoo på Aarhus Stadion den 27. maj 1982. Et
af indslagene var ballonpost med Provinsbankens ballon. Motivet på særkon-
volutten er selve ballonen.

Ballon- og kuglepost i Mørke 1984

Det har ikke været muligt at finde oplysningerne om denne begivenhed. Da
ankomststemplet er Mørke og Mørke Hallen er nævnt på tegningen, tyder det
på en ballonopstigning, der som mål havde Mørke. Først er posten transpor-
teret med ballon af Provinsbankens luftskipper Henning Sørensen og derefter
med kuglepost med Knud Jensen som kusk. Dagen efter den 6. juni er kon-
volutten blevet forsynet med det nye frimærke med Prins Henrik og afstem-
plet på udgivelsesdagen.

Ballonpost i Aarhus 1982Ballonpost i Horsens 1981

Forside af konvolut



17

Ballonpost i Birkerød i 1991

Birkerød Frimærkeklub fejrede sit 50 års jubilæum med en landsjuniorudstil-
ling den 6. og 7. april 1991. Den 7. april klokken 16 var der en ballonopstig-
ning, der medbragte post. Ballonskipperen var Alfred Dannerbo.

Ballonpost i Glostrup 1991

Glostrup fejrede byens 800 års jubilæum med ballonopstigning med post den
5. september. Ankomststemplet den 6. september er svært at tyde.

Ballonpost i Tivoli 1993

Tivoli kunne i 1993 fejre sit 150 års jubilæum. Den 8. maj blev der foretaget
en ballonopstigning med post.

Kilder:

Egen samling

Karl Ove Kristensen:
”Ballonpost”,

”Fyrkat 89”, 1989

Ib Eichner-Larsen og
Holger Philipsen:

”Det lå i luften”,

A. A. forlaget a/s, 1970

Ballonpost i Birkerød i 1991 Ballonpost i Glostrup 1991

Ballonpost i Tivoli 1993
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Tirsdag 18. januar.
Besøg af Sct. Georgs Gilderne, der kommer med tusindvis af frimærker.
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 1. februar.
Bruno Nørdam kommer forbi med foredraget:
Johannes Britze, frimærkegravør og tegner
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 15. februar.
Alternativ placering.
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 1. marts.
Klubauktion med 50 lots a' 50 kr. i opråb.
Auktion, kun klubbens materiale.

Tirsdag 15. marts.
Almindeligt klubmøde med rodekasse auktion. Medlemmer laver gode
rodekasser til dagens auktion.
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 29. marts.
Vi opstiller 5 salgsborde. Tilmelding hos formanden.
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 12. april.
Generalforsamling.
Auktion, kun klubbens materiale.

Tirsdag 26. april.
Foredrag: Søren Chr. Jensen kommer forbi og fortæller om at samle hele
verden. Foredraget hedder "Verden på mærkerne".
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 10. maj.
Vi afslutter foråret med en frimærkequiz.
HUSK der er Samlermesse den 15.Maj
Auktion for klub og medlemmer.

Søndag 15. maj.
Samlermesse I Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Program for forårssæsonen 2022
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Med udgangen af 2020 ophørte det islandske postvæsen med at udgive fri-
mærker. Det er mig bekendt første gang, at et selvstændigt land stopper sin
frimærkeproduktion.

Island har i lighed med andre lande oplevet en markant nedgang i forsendel-
ser og dermed behovet for frimærker. På samme tid var antallet af filatelistis-
ke kunder konstant faldende.

Der er ingen tvivl om, at der er en stor besparelse ved at nedlægge produkt-
ionen, men der rejser sig en del spørgsmål ved nedlukningen.

I stedet for frimærker kan man i lighed med Danmark anvende digitale løs-
ninger så som mobilporto.

På minussiden ser jeg det som problem, at Island fraskriver sig muligheden
for at vise landet frem på frimærkerne, det være sig naturen, kulturen og
markering af jubilæer med mere.

Det bliver spændende at se, hvad det kommer til at betyde for værdisætning-
en af islandske frimærker i fremtiden.

Da de første islandske frimærker blev udgivet den 1. januar 1873, var Island
en dansk koloni. Det var en serie med fem frimærker i skilling. De minder i
designet de danske tofarvede frimærker, men for at undgå forveksling er de
islandske ensfarvede.

Under anden verdenskrig erklærede Island sig efter en folkeafstemning i
1944 som en selvstændig republik, uafhængig af Danmark. Selvstændigheds-
datoen den 17. juni var ikke tilfældigt valgt, da den islandske selvstændig-
hedsforkæmper Jón Sigurðsson blev født på denne dag.

Siden 1918 havde Island status som en selvstændig og
suveræn stat i personalunion med Danmark.

Vil andre lande følge Islands eksempel?

Slut med nye frimærker fra Island
Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub
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Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag 12. April 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
Se venligst vedlagte brev.

Første møde i efterårssæsonen er tirsdag d. 16. August 2022


