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

30. oktober
Kl. 09:00 til 14:00

13. november
Kl. 09:00 til 14:00

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

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

Samlermesse i Randers
Vestergade 15,8900 Randers

Frimærke- og postkortmarked
Vestergade 74, 8600 Silkeborg

Byttedag i Ry
Kildebakken 1, 8680 Ry

Storauktion og frimærkemarked
Stoholmvej 8, 7840 Højslev

Julebyttedag i Horsens
Fussingsvej 6, 8700 Horsens
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Om at samle Danica

Nej, det drejer sig ikke om at samle porcelæn, men derimod om at samle fri-
mærker, forsendelser, stempler og kuverter, der er udgivet i udlandet og
som omhandler Danmark. Danica er den latinske betegnelse for Danmark. I
alle lande er der også stor interesse for at finde materiale med motiver fra
ens eget land og udgivet i andre lande.

Som samler er der ingen begrænsninger på,
hvordan man vil opbygge sin samling. Et
godt råd kunne være at indskrænke sam-
lingen til få emner. Det kunne f.eks. være
Danica med kongehuset, H. C. Andersen el-
ler bynavne i tidligere danske besiddelser.

I det følgende gives der eksempler på for-
skellige emner.

Kong Frederik IX og Dronning Ingrid aflagde
i 1963 et officielt besøg i Iran. Det stærke
bånd mellem Danmark og Iran blev skabt,
da Den Transiranske Jernbane blev bygget i
årene 1933-38 under ledelse af det danske
ingeniørfirma Kampsax. Med sine 3.000
broer, 300 tunneller og 1.500 km skinner,
der forbinder Det Kaspiske Hav og Den Per-
siske Bugt, er projektet en af dansk histo-
ries største tekniske bedrifter. Det iranske
postvæsen udgav et frimærke med Shahen
af Iran, Mohammad Rezā Shāh Pahlavī, og
Kong Frederik IX. Frimærket findes i værdi-
en 6 rial (blåviolet) og 16 rial (brun).

I forbindelse med 200-året for H. C. Andersens fødsel i 2005 udgav det dan-
ske og maltesiske postvæsen en fællesudgave med fire frimærker. Portræt-
frimærket fra Malta med H. C. Andersen er dog mindre end det danske.

Umiddelbart var Malta ikke det mest oplagte land til at være med i en fælles-
udgave, da H. C. Andersens tilknytning til øen var et døgns besøg den 17.
marts 1841.

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

Kongelige

Forfattere
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For at se to danske forfattere, der har modtaget Nobelprisen i litteratur, på
frimærker skal man til Sverige. I 1917 delte Karl Gjellerup og Henrik Pontop-
pidan prisen. Kun en gang senere har en dansker modtaget litteraturprisen.
Det var Johannes V. Jensen i 1944.

DDR udgav i 1975 en serie på tre frimærker med motiver fra H. C. Andersens
eventyr ”Kejserens nye klæder”. Der er registreret over 200 udgivelser med
reference til H.C. Andersens eventyr.

Tycho Brahe (1546-1601) anses som grundlæggeren af den moderne astro-
nomi. Frederik II gav ham i forlening øen Hven, hvor han byggede Uranien-
borg og Stjerneborg. Da Christian IV blev konge kom Tycho Brahe i miskredit
og han flyttede til Prag, hvor han døde og ligger begravet. Tjekkiet udgav i
450-året for hans fødsel dette frimærke. Der opstod flere rygter om hans
død. Han skulle være blevet blyforgiftet af Johannes Kepler eller han døde, da
han under sin sidste middag af høflighed holdt på vandet, hvilket resulterede
i en sprængt blære. I 2010 blev det fastslået efter en undersøgelse af Tycho
Brahes lig, at han ikke var blevet forgivet med kviksølv.

Vitus Bering blev født i Horsens i 1681 og døde på en ø, senere døbt Berings
Ø, der ligger ca. 200 km øst for Kamtjatka under en ekspedition mod Ameri-
kas nordvestlige kyst. På sin første ekspedition i russisk tjeneste beviste han,
at Nordamerika og Asien ikke var forbundet, men adskilt af et stræde, senere
kaldt Beringstrædet.  Sovjetunionen udgav i 1981 i 300-året for Vitus Berings
fødsel et frimærke med hans portræt. Udfordringen med portrættet var, at
der ikke findes en gengivelse af ham.

Nobelprismodtagere

H.C. Andersen og hans eventyr Videnskabsmænd
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Tegneren Svend Otto S. (1916-1986) illustrerede hovedsaligt børnebøger.
Tjekkoslovakiet udgav i 1979 en serie med tegninger i anledning af FN’s
Internationale Børneår.

Bjørn Wiinblad (1918-2006) var en dansk keramiker og maler. Hans karak-
teristiske farverige værker er verdenskendte. I 1988 tegnede han et frimærke
til FN’s Geneve-afdeling. Vignetten på konvolutten er et af hans udkast til
frimærket.

Opdagelsesrejsende

Frimærketegner og tegnere
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Sportsfrimærker er meget populære hos samlere. Rumænien udgav et fri-
mærke i anledning af Europamesterskabet i fodbold i 1988, der blev afholdt i
Vesttyskland. Danmark tabte alle sine kampe (2-3 mod Spanien, 0-2 mod
Vesttyskland og 0-2 mod Italien). Europamester blev Holland, der slog Sov-
jetunionen 2-0 i finalen.

Begrebet Guldfireren blev grundlagt ved OL i Tokyo i 1964 da Roforeningen
KVIK’s kvartet med Bjørn Hasløv, Kurt Helmuth, John Ørsted og Erik Petersen
vandt i firer uden styrmand. Kvartetten er gengivet på et frimærke fra i Nica-
ragua.

Da Ringsted og Omegns Frimærkeklub arrangerede en udstilling ”DAFILA 77”,
fremstillede den en konvolut med et amerikansk og et dansk frimærke.

Sport

Bynavne
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Det amerikanske frimærke er afstemplet i byen Ringsted i Ohio, U.S.A. Byen
har under 500 indbyggere.

Frimærker på frimærker er et meget populært samleområde. I forbindelse
med verdensudstillingen Hafnia 76 udgav det ungarske postvæsen et frimær-
ke med en gengivelse af det første danske frimærke 4 RBS og med en vignet,
der gjorde reklame for udstillingen.

I en fransk frimærkeserie om europæiske hovedstæder var turen nu kommet
til København. Frimærkerne i miniarket viser ”Den lille havfrue”, Amalien-
borg, Rosenborg Slot og Nyhavn. Vignetterne viser Børsen, en gadelampe,
Vor Frelser Kirke og Københavns Rådhus.

Frimærker på frimærker

Bygninger og statuer
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Et af de mest særprægede og berømte bygninger fra 1900-tallet er Operahu-
set i Sydney, som er tegnet af den danske arkitekt Jørn Utzon (1918-2008).
Bygningen er på UNESCO’s liste over verdens kulturelle arv. I Danmark er
Operahuset med i Kulturkanonen sammen med 107 andre væsentlige kunst-
værker. Byggeriet blev påbegyndt i 1959 og afsluttet i 1973. Jørn Utzon
havde forladt projektet i 1966, da der var fremført kritik af projektet. På åb-
ningsdagen den 20. oktober 1973 udgav det australske postvæsen et frimær-
ke med Operahuset. Selve den engelske dronning Elizabeth II åbnede officielt
Operahuset.

Østtyskland (DDR) udgav en serie med udenlandske min-
desmærker. I 1968 kom der et frimærke med billedhug-
geren Axel Poulsens mindesmærke i Mindelunden i Ry-
vangen for de danske modstandsfolk, der blev henrettet
under Anden Verdenskrig.

U.S.A. udgav under Anden Verdenskrig en serie frimær-
ker med de besatte landes flag, herunder det danske
Dannebrog. Frimærket her er afstemplet i Dannebrog, en
landsby i Nebraska med under 400 indbygge- re, som er
opkaldt efter det danske flag.

2019 var 800-året for Volmerslaget ved Lyndanisse i Estland, hvor Dannebrog
faldt ned fra himlen. Estland markerede begivenheden ved at udsende et fri-
mærke med en gengivelse af et maleri af slaget. Ifølge myten vendte krigs-
lykken for Valdemar Sejr, da Dannebrog faldt ned fra himlen. Siden 1912 er
dagen for slaget den 15. juni (Valdemarsdag) blevet fejret.

Mindesmærker

Dannebrog
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J.C. Ellehammer (1871-1946) fløj den 12. september 1906 43 meter i sit
selvkomponerede fly på øen Lindholm og var dermed den første europæiske
flyver. Frimærket er udgivet i 2003 af Jersey i 100-året for brødrene Wrights
flyvning.

Dannebrog

Flyning

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

Ønsker De at SÆ LGE, er det også os...
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Det første frimærke nogensinde i verden blev indført i maj 1840, Penny Black
mærket. Dette kan være, hvad vi kalder et glimt af frimærkehistorien. Måske
er du nysgerrig og tænker - hvordan sendte og modtog folk post før denne
periode, og hvad fik dem til at bruge frimærker i stedet?

Tiden før brugen af konvolutter og frimærker

Siden 1840'erne har frimærker assisteret i leveringen af breve og pakker. Før
eksistensen af frimærker, var det blæk og hånd-stempel (Deraf det engelske
navn, Stamps), som blev fremstillet af kork eller træ, der blev brugt. Blæk og
hånd-stempler blev brugt til at frankere posten og kontrollere at der var be-
talt porto. Uanset hvor primitive de forskellige systemer har været for at
sendt post i de tidligere dage, så blev de altså sendt uden tilstedeværelsen af
et frimærke.

Da postvæsenet først opererede med konvolutter og pakker, eksisterede fri-
mærker ikke. Sandhenden er, at folk ikke kunne lide at bruge konvolutter
pga. at de blev anset som et ekstra ark papir, og det ville gøre de samlede
omkostninger dyrere at sende post. Hvis du ville sende et brev, skulle du ba-
re folde papiret og forsegle det. Derefter vil det blive sendt, og så skulle per-
sonen der modtog dit brev betale for leveringsomkostningerne. Da omkost-
ningerne ved at sende breve var rigtig høje, var der mange mennesker, der
simpelthen afviste at modtage brevene. Nogle forsøgte endda at skrive hem-
melige koder, så de kunne snyde postvæsenet. De ville skrive en kode uden-
på brevet, som modtageren så kunne læse. På denne måde havde modtage-
ren fået sin besked, men kunne samtidig afvise at modtage brevet og derved
slippe for omkostningerne. Grundet snyd, måtte postvæsenet komme på en
ide, så det var nødvendigt at betale for portoen på forhånd, inden brevet blev
sendt. Dette betød også, at det nu var afsender og ikke modtageren, der
skulle betale for fragten, og det blev starten på frimærkets historie.

Rowland Hill og Postvæsen reformen

I 1835 kæmpede Rowland Hill (En engelsk lærer, opfinder og social reformer)
for en udbredt postvæsen reform. Hans fortalervirksomhed banede vejen for
godkendelse af Uniform Penny Post - Postsatserne var baseret på vægten i
stedet for størrelsen af posten. I 1837 opfandt Rowland Hill det første selv-
klæbende frimærke - begyndelsen på frimærkets historie - som han blev slå-
et til ridder for. Penny Black mærket det ultimative frimærke i historien, blev
udstedt i England i 1840. Udstedelsen af frimærker gjorde det muligt at for-
udbetale for breve og post, og gjorde det dermed billigere og mere praktisk.

Frimærkernes historie
Artikel fra www.stampworld.com
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Brugen af de første frimærker

Sir. Rowland Hill designede det første frimærke, som kostede en penny.
Grundet at de første frimærker blev trykt i sort, blev det første frimærke i
historien kendt som, Penny Black, verdens første frimærke.

Det første frimærke i historien, Penny Black, blev tilgængelige for offentligh-
eden d. 1. maj 1840, og det blev valideret d. 6. maj 1940. Efter 2 dage, d. 8.
maj 1840, blev Two Penny Blue udgivet. Disse to frimærker viser et indgrave-
ret ansigt af dronning Victoria. Begge frimærker har ikke perforeringer pga.
de første frimærker blev adskilt fra deres ark ved skæreenheder (Formentlig
en saks)

Lige siden de første udstedelser af frimærker blev udgivet, var der ingen
grund til at inkludere navn på landets frimærke. Faktisk er Storbritannien det
eneste land, som endnu ikke har deres navn på frimærkerne. - De bruger
hovedet fra landets kongelige reagent som identifikation.

Efter indførelsen af frimærker i Storbritannien, steg brugen af den
forudbetalte porto betragteligt, og der blevet sendt mere post end
nogensinde før. Før 1839 blev det anslået, at der blev sendt omkring 76 mio.
breve. I løbet af 1850 var det tal femdoblet til omkring 350 mio. og det
fortsatte med at vokse betydeligt efterfølgende. Indtil udgangen af det 20.
århundrede, da mere moderne metoder langsomt begyndte at overtage.

One Penny BlackSir. Rowland Hill
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Tirsdag 30. august.
Almindeligt klubmøde.
Auktion for klub og medlemmer

Tirsdag 13. september.
Almindeligt klubmøde med indlæg fra medlemmer. Auktion for klub og med-
lemmer

Tirsdag 27. september.
Alternativ placering.
Auktion for klub og medlemmer.

Tirsdag 11. oktober.
Hans Urbak kommer med første del sit foredrag om Nordisk katastrofepost
Auktion for klub og medlemmer

Søndag 16. oktober.
Samlermesse I Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers

Tirsdag 25. oktober.
Almindeligt klubmøde.
Klubauktion med 50 lots a' 50 kr. i opråb.

Tirsdag 8. november.
5 salgsbode stilles til rådighed for medlemmerne.
Ingen auktion på dette møde.

Tirsdag 15 . november.
Stiftelsesfest hos Anne Marie.
Auktion for klub.

Tirsdag 22. november.
Bruno Nørdam med sit foredrag med  titlen: “Historien om det ikoniske
bølgeliniefrimærke, tilblivelse, ændringer og afslutning”
Auktion for klub og medlemmer

Tirsdag 6. december.
Juleafslutning og julebanko.
Ingen auktion på dette møde

Tirsdag 20. december.
Vi afslutter foråret med en frimærkequiz.
Auktion for klub og medlemmer.

Vi ses igen 3. Januar 2023

Program for efterårssæsonen 2022


