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Efter nogle års genvordig-

heder synes vi i bestyrelsen, 

at vi er i en god gænge, 

hvor vi mødes 20-25 med-

lemmer hver gang. Vi får 

stadig interessante foredrag 

og ser spændende frimær-

kemateriale. Det er lykkes -

nok engang at få sammensat 

et interessant program, 

godt hjulpet af Dansk Post-

historisk Selskabs jubilæ-

umsudstilling i marts. Der 

var mange spændende ek-

sponater og mange interes-

serede i at gæste vores 

klub, vi har et godt ry i fri-

mærkekredse! 

Som medlem af Posthisto-

risk Selskab har vi fået en 

bog, ”Kilder til den danske 

posthistorie” af Ole Mainz, 

som indgår i biblioteket til 

flittigt udlån! 

Men vi skal ikke hvile på 

laurbærrene, I må gerne 

agitere flittigt for vores 

gode klub og vores fantasti-

ske hobby. Lidt flere frem-

mødte medlemmer vil være 

dejligt, 25-30 fremmødte er 

bedre end 20-25. 

Bestyrelsen har i løbet af 

foråret undersøgt mulighe-

derne for at reducere klub-

bens udgift til bankgebyrer 

ved at skifte bank. 

Disse undersøgelser har 

betydet at bestyrelsen be-

sluttede at lave aftale med 

Danske Bank om at oprette 

en Danske Direkte For-

eningskonto. Ved et skifte 

til Danske Bank vil klubben 

spare gebyr til dankort og 

det årlige gebyr til konto-

håndtering reduceres væ-

sentligt. Derudover skal 

klubben ikke betale gebyr til 

NOKAS for kontant hånd-

tering.  Klubbens konto i 

Danske Bank er en Danske 

Direkte Foreningskonto 

med følgende kontonum-

mer. Reg. nr. 9570 og kon-

tonr. 13416117. Kontiene i 

Vestjyske Bank er lukkede 

og kan derfor ikke bruges. 

Kontingentet for året 2023 

skal derfor indbetales på 

den nye konto i Danske 

Bank (Reg.nr. 9570 

og kontonr. 13416117) 

eller kontant på en klubaf-

ten. 

Vi kan oplyse at klubbens 

dubletleder er stoppet og 

derfor har bestyrelsen be-

sluttet at opsige forsikrin-

gen af dubletcirkulation og 

anvisningssalg i DFF’s klub-

ber. Opsigelsen gælder for 

næste forsikringsperiode, 

der starter den 1/9 2022. 

Punkter af særlig 
interesse: 

• Klubben har mange ser-

vicetilbud 

• Bibliotek 

• Auktioner 

• Vandmærkemåler 

• Takkemåler 

• Gode råd og hjælp 

• Benyt tilbuddene 

• Se vores hjemmeside: 

http://www.dff-

klubber.dk/grindsted/ 

Nyhedsbrev 
Grindsted Frimærkeklub 

 

Velkommen til efterårs sæsonstart 2022 

Gæster er  

altid  

velkomne! 

Det illustrerede brev er ved 

først øjekast en ret triviel 

sag – om end et brev i en 

nydelige størrelse, især til 

montering i en udstillings-

samling. Breve med 4 

skilling rød krone-

scepter-sværd udga-

ven findes der mange 

af og mange af dem 

er også stemplet i 

Veile med nummers-

tempel 76. Ret trivi-

elt.  

Brevet blev sendt til 

København, og hvis 

man lukker det op, står der 

øverst ”Grindsted over 

Vejle 19-9-66. 

Brevet er således slet ikke 

fra Vejle men fra Grindsted. 

Indhold og kryds gør brevet interessant 
I 1866 havde Grindsted 

ikke et posthus, men kun et 

brevsamlingssted på kroen 

for korrespondance leveret 

med dagvognen, der gik 



Side 2 Nyhedsbrev 

Tag et nyt medlem med til en 
mødeaften. De må gerne 

komme som gæster et par 
aftner uden at betale. Få evt. 
et nyhedsbrev fra kassereren 
til interesserede medlemmer. 

Påbøl plantage blev anlagt som aktie-

plantage på hedelodderne til de fire 

gårde i Påbøl 1874. I.C. var aktionær, 

og opkøbte over årene flere af aktierne. 

Da han manglede 25% i at have dem 

alle, var der venner, der opkøbte disse 

og forærede dem til ham. Han holdt 

meget af at komme i Påbøl og holdt 

hvert år ferie der. Det må være i den 

anledning, at han ønsker Dagbladet 

omadresseret hertil. 

Modtageren - Vilhelm Nielsen - var 

borgmester i Ringkøbing og samtidig fra 

1917-1956 redaktør af Dagbladet. Han 

var meget indflydelses rig i begge er-

hverv og på redaktionen kendt som 

kejseren. Så denne helsag er gået mel-

lem to store kanoner – ikke at det be-

tyder meget for prisen, men dog perso-

nalhistorisk ret interessant. 

(Illustration tilhører Svend Bek-Pedersen) 

Hvis man kigger på den illustrerede 

helsag, kan den synes ret ligegyldig, om-

end meget flot stemplet i Herning. En 

helsag til Ringkøbing, hvor afsenderen 

beder om at få et dagblad flyttet, så det 

kommer til Påbøl for en periode, ser 

også ret trivielt ud. Sender og modtager 

er dog interessante. 

Afsenderen en den berømte/berygtede 

I. C. Christensen - døbt Jens Christian, 

men altid kaldt I.C. - født 21.11.1856 i 

Påbøl. Han fik lærer eksamen fra Ged-

ved 1877 og ansat som degn i Stadil 

1878-1901 og blev sognerådsformand 

samme sted 1888-1891. Han blev valgt 

til Folketinget for Ringkøbing kredsen i 

perioden 1890-1924 og blev kirke og 

undervisningsminister fra 1901 til 1905. 

Derefter konseilspræsident statsmini-

ster) til 1908, hvor han måtte gå af pga. 

Alberti skandalen. 

Det betaler sig at læse kortene omhyggeligt 

Indhold og kryds gør brevet interessant 

mellem Vejle og Varde to gange om 

ugen. Kromanden, Thomas Poulsen, 

tog sig af at ordene de postale ting 

og havde frimærker til salg i et be-

grænset omfang og senere helsager. 

Det må han ikke have haft denne 

dag, eller Distriktslægen, som er 

afsenderen, må have afleveret brevet 

et sted på ruten til dagvognen og 

ikke på Kroen. Det kan ses af, at hvis 

man gennemlyser breve, er der sat et 

lille kryds under frimærket. Det var den 

måde landposten, der kørte den omtal-

te rute i åben vogn, huskede sig selv på, 

at han havde fået 4 skilling i rede penge 

fra Distriktslægen til betaling for fri-

mærket, og ved ankomsten til Vejle 

kunne han så betale for frimærket, og 

her kunne de så stemple og sørge 

for den videre befordring til Kø-

benhavn. 

Af bagsidestemplet kan man se, at 

det er ankommet til København og 

omdelt dagen efter – ja, de var en 

del hurtige i 1866, end de er i dag i 

det kære postvæsen. 



 

Husk at medbringe dit materiale, der matcher foredraget. Det kan være 

til nytte for både foredragsholder og medlemmer.  

 

7. september. 

Peter Skov kommer og viser posthistorie for Vejle Posthus og brevsamlings-

steder fra starten i 1775 og frem til i dag. Foredraget handler om at samle posthi-

storie krydret med udvalgte posthistoriske begivenheder. Der bliver også lidt om 

Vejle -Vandel-Grindsted banen med stationer og postekspeditioner. 

 

21. september. 

Vi skal høre Henrik Tranbjerg fortælle om miraklet i Danmarks tidligere næst-

største sø Fiilsø, om dens forvandling til et af landets største landbrug og dens 

tilbagevending til artsrig natur. 

 

5. oktober. 

Torben Ringtved viser sit eksponat (ved publikumsafstemning valgt som det bed-

ste) Finurlige forsendelser. Glæd jer, der er langt mellem morsomme ekspona-

ter! 

 

19. oktober. 

Hans Schønning vil berette om Hasle-Århus V-8210 Århus V. Landsbyen Has-

le vest for Århus har altid været påvirket postalt af købstaden Århus, idet man først 

blev brevsamlingssted uden postomdeling i 1938. Indleveringsstedet fik et udslebet 

stjernestempel ”AARHUS 7”, stemplet blev kun anvendt til kvalificerede forsendel-

ser forsendelser og adressekort, d.v.s. at alm. breve,tryksager og postkort ikke blev 

stemplet med Århus 7, hvilket gør hele forsendelser sjældne. Med opdeling af Århus 

C,N og V i 1963, blev der i 1963 oprettet et ”rigtigt posthus”. Kort sagt, ekspona-

tet består overvejende af nyere forsendelser, hvilket faktisk kan være ganske spæn-

dende. 

 

2. november. 

Vi får besøg af Niels Buus fra Ringe Frimærkeklub. Niels vil fortælle om anvendel-

sen af Chr. X-frimærkerne i bogtryks perioden fra 1913 til ca. 1930 ud fra takst-

historie og forsendelsestyper i perioden. Foredraget tager udgangspunkt i hans ud-

stillings eksponat. 

 

16. november. 

Byttedag! Husk at medbringe spændende materiale 

 

30. november. 

Dagens gæst er Niels Erik Thunbo, som har samlet Samsø posthistorie gen-

nem ca. 30 år. Eksponatet (og foredraget ) har tre hovedafsnit :1. Skibsbefordring af 

post til og fra Samsø gennem tiderne, 2. Luftpostbefordring af post til og fra Samsø 

under de strenge isvintre fra 1922 til 1963, 3. Postvæsenets udvikling på Samsø fra 

1800-tallet til i dag. Husk tilmelding til julemødet! 

 

7.december. 

Vores traditionelle juleafslutning for hele familien, husk tilmelding. 

 

Møderne foregår på Mødestedet, Nygade 29 i Store sal. Dørene åbnes kl. 19:00 

og selve mødet begynder kl. 19:30. De bliver afviklet efter de på tidspunktet gæl-

dende corona regler. 

 

 

Programmet for efteråret 2022 

Side 3 

Betal dit kontingent senest 1. 
januar, da du ellers blive 

automatisk udmeldt. Klubben 
skal betale til Danmarks 
Filatelist Forbund for de 

medlemmer, der ikke betaler 
kontingent rettidigt. 

Overfør pengene via banken, 
for det er billigst på 

Reg.nr. 9570  
kontonr. 13416117 

 
Årskontingent 2023: 

A medlemmer 400 kr. 
C medlemmer 150 kr. 

AH medlemmer 575 kr. 



Grindsted Frimærkeklubs bestyrelse 

Formand 

Jørgen Gyldenløve 

Dyrhavevej 16, Ny Nørup 

7182 Bredsten 

75883708 - 50413787  
jorgengyldenlove@hotmail.com 

Næstformand 

Jens Peter Nielsen, Nollundvej 168, 

Nollund, 7200 Grindsted, 

40798004,  

nielsen@mvb.net 

 

Kasserer 

Jens Sønderskov Jensen 

Gl. Stationsvej 17C 

7184 Vandel 

24522451 

cocojens@stofanet.dk   

 

Sekretær 

Rita Merete Hansen 

Rahbæksparken 540 

7260 Sdr. Omme 

50930195 

hvidklire@gmail.com 

 

Bestyrelsesmedlem 

Anni Jensen,  

Gl. Stationsvej 17C,  

7184 Vandel,    

40447146,  

cocojens@stofanet.dk  

 

Klubbens hjemmeside: 

http://www.dff-klubber.dk/grindsted 

Ansvarshavende redaktør:  

Otto Kjærgaard 

Ikke noget at grine af 

Den viste kuvert er adresseret til 

Grinsted – ikke Grindsted – og det 

kan naturligvis være en ordblind, der 

har været forfatter, men da resten er 

skrevet med fast hånd af en, der ser ud 

til ofte at skrive, er det nok ikke tilfæl-

det. Det er ikke første gang bynavnet 

er skrevet forkert, det kan også ske 

for postvæsenet, men herom senere. 

Jeg har gennem flere år opbygget en 

samling fra byen og dens underlagte 

postkontorer og skal blankt indrøm-

me, at der sjældent kommer tilføjelser 

til samlingen, især fra perioden før 

1900 – men måske har jeg det hele? 

Hvis nogen vil bringe mig ud af den 

vantro, tager jeg gere imod tilbud. 

Tilbage til denne kuvert, som er fra 

1977-79, da portoen dengang var 120 

øre. Postbuddet har formentlig været 

på sin runde og opdaget, at mærket 

ikke var blevet stemplet og har derfor 

taget, hvad der var nærmest ved hån-

den og lavet denne noget utraditionel-

le afstempling, som ellers aldrig bruges 

til annullering af frimærker. Her kan 

man i stemplet se den korrekte stave-

måde af byens navn – med d! 

Traps Danmark skriver: Den ældst 

kendte kilde til navnet Grindsted er fra ca. 

1325, hvor formen Griinsteth optræder. I 

senere belæg findes former som Grynsted 

(1453), Grendsted (1579) og Grinstedt 

(1610). Navnet er sammensat af det 

gammeldanske substantiv grīn, som bety-

der »gab, kløft«, og substantivet sted, som 

i gamle stednavne betyder bebyggelses-

sted«.  

Navnet sigter således til et bebyggel-

sessted beliggende i eller ved en kløft, 

her sandsynligvis om topografiske for-

hold i forbindelse med Grindsted Å. 

Altså har byen ikke fået sit navn, fordi 

man griner meget, men et sted, hvor 

man kunne komme over åen uden at få 

alt for våde fødder. Der lå en befor-

dringsstation på stedet allerede i 1814, 

hvor man kunne få skiftet heste, få et 

måltid mad og et sted at sove for nat-

ten. Den hed Grindsteddal, så det un-

derstøttet navnet mht. ”gab, kløft” 

betydningen.  Det var stort set også 

den eneste bebyggelse, bortset fra 

nogle husmandshuse. 

Som tidligere nævnt har også postvæ-

senet haft problemer med at stave 

rigtigt. Da frimærkeklubben i 1994 

skulle afholde Frimærkets Dag, fik vi 

tilsendt flere ruller med den viste 

mærkat, udformet og trykt af Post 

Danmark. Post-

mesteren viste 

mig de mange 

ruller, og vi fik en 

god latter, inden 

han forærede mig 

et par løse mær-

kater. Herefter 

gik mærkaterne 

retur til destruk-

tion og efter kort 

tid, modtog vi 

mærkater med 

korrekt bynavn. 

Selv de bedste – som ofte opfordrer os 

til at skrive korrekt adresse - kan træde 

i spinaten, og det kan man måske godt 

grine af.  

mailto:cocojens@stofanet.dk
https://maps.google.com/?q=Rahb%C3%A6ksparken+540+7260+Sdr.+Omme&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rahb%C3%A6ksparken+540+7260+Sdr.+Omme&entry=gmail&source=g
mailto:hvidklire@gmail.com
https://trap.lex.dk/Grindsted_%C3%85

