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Læs DFT på danfil.dk
Ca. en uge før DFT bliver omdelt af Post-
nord kan alle medlemmer via login på 
danfil.dk læse det kommende nummer. 
Det bliver annonceret på forsiden når on-
line-udgaven er klar.
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Forsinket og  
slankere DFT
DFT er gået på slankekur, det er bladets 
nytårsforsæt. Der skal spares på bogsta-
verne, specielt de fede typer...

Desværre er årsagen til dette lidt slan-
kere nummer mere alvorlig, i det jeg kort 
efter nytår blev indlagt med blodpropper 
i lungerne. Uheldigvis faldt det sammen 
med, at bladet skulle redigeres og opsæt-
tes til tryk. Heldigvis er jeg nu godt igen-
nem det og er tilbage foran computeren.

Men til trods for, at der faktisk ligger en 
del artikler til DFT, blev der ikke tid til, at få 
dem med til dette nummers udgivelse. Så 
er der noget at glæde sig til om ca. 6 uger, 
hvor bladet igen udgives i fuldt omfang.

Jeg beklager at enkelte arrangementer 
ikke fik omtale med i dette nummer pga. 
forsinkelsen.

God læselyst.
Torben Lethraborg

Redaktør
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NYT FRA BESTYRELSEN 

Vi er kommet ind i 2023, og der 
er grundlag for at ønske alle for-
bundsklubber og medlemmer af 
Danmarks Filatelist Forbund godt 
nytår med håb om et rigtig godt 
år, hvor filatelien igen vil blom-
stre.

2022 er veloverstået for DFF. 
Det har været et begivenhedsrigt 
år, hvor bestyrelsen og forbunds-
kontoret har gjort en meget stor 
indsats for at rette op på økono-
mi og administration. Selv om 
der stadig er travlhed, vil jeg på-
stå, at tingene nu fungerer helt 
tilfredsstillende og godt. Vi er 
heldigvis også kommet ud af året 
med et meget fint regnskabsre-
sultat, der viser et overskud på 
kr. 455.692. Dette overraskende 
fine resultat skyldes de mange 
besparelser, som bestyrelsen har 
igangsat, samt at der i året 2022 
har været ganske få nationale ak-
tiviteter, der har kostet penge. De 
internationale aktiviteter har vi 
stort set heller ikke deltaget i, og 
det skyldes, at Covid stadig hav-
de godt fat i samfundet i vinter og 
foråret 2022. 

Mange vil så nok spørge med 
henvisning til det fine resultat, 
om ikke det var for store ned-
skrivninger af varelageret, vi 
foretog i 2021? Svaret er nej. For-
tjenesten på salg af frimærker og 
bøger ligger på niveau med det 
budget, der blev godkendt på re-
præsentantskabsmødet i oktober 
2021, så nedskrivningen har vist 
sig at være helt retvisende.

En anden af de meget spæn-
dende ting i 2022 var, om vi nå-
ede at opnå de 100 donationer af 
minimum 200 kr., som var nød-
vendige for at vi kunne oprethol-
de vores status som almennyttig 
forening i 2023, og det gjorde vi. 
Tusinde tak til alle medlemmer og 
klubber, der har doneret til Dan-
marks Filatelist Forbund i 2022. 

Vi værdsætter utrolig meget jeres 
support, som betyder rigtig me-
get for forbundets økonomi.

Noget tyder på, at vi er ved at 
være på den anden side af pan-
demien, og der er igen god gang 
i aktiviteterne i frimærkeklubber-
ne rund omkring i landet. Det er 
meget glædeligt.

Der er anmeldt klubudstillinger 
til afholdelse i Birkerød (TAK23) i 
marts måned, i Holstebro i okto-
ber og igen en virtuel klubudstil-
ling i KPK til november. Derud-
over glæder vi os naturligvis alle 
til, at der afholdes National ud-
stilling “Den Muntre” i Hornslet 
den 4.-5. november.

Det er fornøjelse, at se de man-
ge byttedage som forbundsklub-
berne arrangerer, og at høre om 
det store antal deltagere, der er 
ved disse byttedage.

Strategi
I november afholdte bestyrelsen 
et strategiseminar på kontoret 
i Birkerød. Vi fik fastlagt et nyt 
forslag til mission for DFF, og vi 
fik set på forbundets stærke og 
svage sider. Med udgangspunkt 
i disse, fik vi defineret en række 
strategiske tiltag, som skal dan-
ne grundlag for opfyldelsen af 
en vision for DFF i de næste 10 
år. Denne visions indhold er ik-
ke blot noget bestyrelsen alene 
skal træffe beslutning om. Derfor 
vil vi i marts måned invitere alle 
forbundsklubbers formænd til en 
række onlinemøder, hvor I som 
klubber får mulighed for at påvir-
ke de tiltag, vi foreslår at sætte 
i gang. Der vil blive sendt invita-
tion ud til disse møder i løbet af 
februar måned.

 
DFF’s Anvisningssalg - 
Auktion - Formidlingssalg
I sidste nummer af DFT annon-
cerede vi et anvisningssalg på 

252 lots med materiale, vi havde 
fundet frem ved vores oprydning 
på forbundskontoret. Alle lots er 
blevet solgt på auktionen, der 
sluttede lørdag, den 28. januar 
og resultatet har været meget 
tilfredsstillende. Tak til alle, der 
har afgivet bud til auktionen. Vi 
håber, I får glæde af det erhver-
vede materiale. Vi går allerede nu 
i gang med forberedelsen til en 
ny auktionsrunde.

Dommerkollegiet
Dommerkollegiet har desværre 
mistet en del af de faste domme-
re i 2022, og der arbejdes her i 
2023 på at erstatte de fratrådte 
med nyuddannede dommere. 
Der er lagt en plan for intensiv 
uddannelse af de nye dommer- 
aspiranter, og vi kan se, med det 
store antal udstillinger der er, at 
vi får behov for flere nye kræfter i 
dommerkollegiet.

PR-udvalget og DFF’s 
netsalg
PR-udvalget har allerede med 
flere tiltag prøvet at udbygge 
synligheden af Danmarks Fila-
telist Forbund blandt andet gen-
nem opdatering af DFF’s hjem-
mesideinformation og via DFF’s 
Facebook-side. Har du en Face-
book konto, så bør du slå op på 
Danmarks Filatelist Forbund på 
Facebook og markere dig som 
“følger” af siden. Du vil derved 
løbende se de opslag, som DFF’s 
PR-udvalg lægger op ca. én gang 
om ugen.

DFF’s netsalg har stadig frem-
gang, og der er altid godt mate-
riale til rimelige priser lagt op af 
de mange medlemmer af DFF’s 
netsalg. Vi modtager hele tiden 
gode ønsker om forbedringer af 
funktionaliteterne på netsalgs-
portalen. Netsalgsportalen byg-
ger på en standardløsning, som 

Godt nytår
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vi har abonnement og service 
på. Vi kan mod betaling og store 
omkostninger få programmeret 
særlige funktioner til standard-
løsningen, men det betyder, at 
vi med vores løsning vil fjerne 
os længere og længere fra stan-
darden, og derved vil det blive 
dyrere og dyrere at foretage en 
versionsopdatering af program-
met. Vi har derfor i bestyrelsen 
besluttet ikke at få programmeret 
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RESULTATOPGØRELSE  1. januar - 31. december 2022 Ej revideret

2022 Budget 2022 2021

Note kr. kr. kr.

Nettoomsætning .........................................................  1 1.934.397 1.655.000 1.564.478

Vareforbrug ................................................................  2 200.330 10.000 149.439

DFT-omkostninger .....................................................  3 371.599 520.000 487.782

Underentreprenører ....................................................  4 54.382 60.000 52.088

DÆKNINGSBIDRAG ...............................................   1.308.086 1.065.000 875.169

Personaleomkostninger ..............................................  5 378.827 590.000 587.509

Administrationsomkostninger ....................................  6 284.842 448.000 459.719

Lokaleomkostninger ...................................................  7 208.825 225.000 222.319

KAPACITETSOMKOSTNINGER ............................ 872.494 1.263.000 1.269.547

DRIFTSRESULTAT FØR AFSKRIVNINGER ........  435.592 -198.000 -394.378

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver ....  2.000 0 0

Andre driftsindtægter .................................................  8 33.081 120.000 127.002

DRIFTSRESULTAT ..................................................  466.673 -78.000 -267.376

Andre finansielle indtægter ........................................  9 0 0 5.105

Andre finansielle omkostninger .................................  10 1.342 0 8

RESULTAT FØR EKSTRAPRDINÆRE POSTER ..  465.331 -78.000 -262.279

Ekstraordinære poster .................................................  11 9.639 0 691.824
ÅRETS RESULTAT ................................................   455.692 -78.000 -954.103

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING  

Overført for regnskabsåret ..........................................  455.692 -78.000 -954.103
 455.692 -78.000 -954.103
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individuelle funktionstilretnin-
ger, men vil fremover sørge for, 
at vi hele tiden anvender sene-
ste version af standardprogram-
met. Vi informerer udviklerne af 
standardprogrammet om vores 
brugeres ønsker og håber på, at 
udviklerne føjer disse funktioner 
til standardløsningen ved kom-
mende versionsopdateringer.

Forårssæsonen i klubberne er 
i fuld gang, og det er de mange 

byttedage også. Næste udstilling 
er TAK23 klubudstillingen i Bir-
kerød Idrætscenter i dagene 18.-
19. marts. Jeg håber at se rigtig 
mange medlemmer af Danmarks 
Filatelist Forbund på denne ud-
stilling.

De bedste hilsener
Lars Peter Svendsen

Formand 
Danmarks Filatelist Forbund

REGNSKAB FOR 2022 
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BALANCE pr. 31. december 2022

 31/12 2022 31/12 2021

Note kr. kr.

AKTIVER  

Bibliotek....................................................................................  12 148.000 150.000

ANLÆGSAKTIVER I ALT......................................................  148.000 150.000

 

Færdigvarer og handelsvarer.....................................................  13 293.175 442.033

VAREBEHOLDNINGER I ALT..............................................  293.175 442.033

 

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .............................  14.057 97.273

Andre tilgodehavender............................................................... 14 56.440 42.000

TILGODEHAVENDER ...........................................................  70.497 139.273

 

LIKVIDE BEHOLDNINGER ..................................................  15 808.531 301.796

 

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT............................................  879.028 441.069

   
AKTIVER I ALT ....................................................................  1.320.203 1.033.102
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BALANCE pr. 31. december 2022

 31/12 2022 31/12 2021

Note kr. kr.

PASSIVER  

Virksomhedskapital ..................................................................  599.262 1.553.365

Overført resultat ........................................................................  455.692 -954.103

EGENKAPITAL I ALT.............................................................  1.054.954 599.262

 

Andre hensatte forpligtelser ......................................................  16 39.180 64.180

HENSATTE FORPLIGTELSER .............................................  39.180 64.180

Leverandører af varer og tjenesteydelser ..................................  17 51.647 186.698

Anden gæld ...............................................................................  18 66.017 59.973

Modtagne forudbetalinger fra kunder .......................................  108.405 122.989

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER .......................  226.069 369.660

 

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ..........................................  226.069 369.660

   
PASSIVER I ALT ................................................................... 1.320.203 1.033.102
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WWW.HAFNIA24.COM. Her kan 
du finde udstillingens IREX (ud-
stillingsreglementet) og tilmelde 
dig nyhedsbrev.

Københavns Lufthavn ligger 
kun 8 km fra udstillingen og der 
er tog og metro mellem de to ste-
der hvert 20. minut.

Det er mere end 22 år siden 
den sidste HAFNIA-udstilling blev 
afholdt i Danmark og ligeledes 
22 år siden, der har været afholdt 
en udstilling i Danmark over 
Nordia niveau. Vi glæder os me-
get til igen at kunne afholde en 
udstilling på europæisk niveau i 
Danmark og til på denne måde at 
samle alle danske og udlandske 
filatelister igen her.

Af udstillingsformand  
Lars Peter Svendsen

Den 24. december 1624 under-
skrev den danske Kong Christian 
IV en ny forordning om imple-
mentering af postomdeling i Kon-
geriget Danmark. Derved blev 
Post Danmark oprettet.

For at fejre 400 års dansk post 
har Kjøbenhavns Philatelist Klub 
(KPK) besluttet at afholde en FE-
PA-udstilling (europæisk udstil-
ling) i København fra den 17.-20. 
oktober 2024.

FEPA godkendelse til at afhol-
de udstillingen blev givet på FEPA 
kongressen i Liberec i oktober 
2022.

Udstillingen finder sted i cen-
trum af København i den gamle 
Oksehal “Øksnehallen”, der er 
bygget i 1901, og som i dag er en 
af de mest ikoniske udstillings-

haller i København. Hallen er 
på i alt 5000 kvadratmeter med 
plads til 1300 rammer eller me-
re, omkring 40 forhandlere med 
mere. Der er et hotel beliggende i 
forbindelse med messehallen og 
også et konferencecenter, hvor 
Palmares finder sted lørdag den 
19. oktober. Der er mere end 15 
andre hoteller i gåafstand fra ud-
stillingen – lige fra 2 til 5 stjerner.

Øksnehallen ligger ved siden 
af Københavns Hovedbanegård. 
TIVOLI ligger mindre end 500 
m væk og Københavns Rådhus-
plads ligger 1 km fra udstillingen 
og fra pladsen kommer man di-
rekte ind i Strøget.

Du kan finde mere information 
om udstillingen på vores webside 

HAFNIA24 - FEPA udstilling 
i København 17.-20. oktober 2024 

UDSTILLINGER 
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POSTHISTORIE 

Allan F. Westphall 
Århus Frimærke Klub

I den yderste periferi af min fri-
mærkesamling befinder der sig 
en mindre specialsamling, en 
meget lille samling, bestående af 
kun omkring 10 breve, men breve 
med en helt særlig aura. Når jeg 
kigger i samlingen, og håndterer 
de enkelte breve, hvilket jeg gør 
ofte, opstår der en lille personlig 
forbindelse til folk hvis navne nu 
klinger med en velkendt lyd, ofte 
selvom det kan være vanskeligt 
for os i dag at indkredse deres 
nærmere betydning: H. C. An-
dersen, Johan Ludvig Heiberg, 

Mathilde Fibiger, Grundtvig, Meir 
Goldschmidt, H. C. Ørsted, Georg 
Brandes… 

Jeg samler på breve til og fra 
danske kulturpersonligheder i 
1800-tallet, breve der for stør-
stedelens vedkommende blev 
afsendt og befordret indenfor 
voldene af guldaldertidens Kø-
benhavn. Disse breve, hvad en-
ten de er nået frem til mig med 
deres indhold bevaret, eller dette 
er gået tabt for lang tid siden, vi-
ser hvor fascinerende tæt vi kan 
komme på historien igennem 
vores hobby, og tillader et frag-
mentarisk kendskab til en kendt 
personligheds levned; igennem 
disse breve får jeg en lille privile-

geret flig af indsigt i personalhi-
storie, udover hvad jeg kan læse 
mig til på internettet eller i Dansk 
Biografisk Leksikon. Her følger fi-
re eksempler.

Mathilde Fibiger til Meir 
Goldschmidt 1853
I oktober 1853 sendte den unge 
Mathilde Fibiger (1830-1872), 
som vi i dag kender som en vig-
tig dansk kvindesagsforkæmper 
og forfatter, et lille brev til sin 
ven Meir Goldschmidt – forfatter, 
forelægger, journalist, dengang 
bosiddende på adressen Nørre-
gade nr. 250 i det indre Køben-
havn. Fibiger var da 23 år gammel 
og havde to år tidligere udgivet 

Breve med Aura: 
Breve til og fra Danske Kultur-
personligheder i 1800-tallet

Fig 1 - Brev fra Mathilde Fibiger til Meir Goldschmidt, København 18. oktober 1853
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sit vigtigste værk Clara Raphael, 
Tolv Breve, en brevroman som i 
højeste grad var selvbiografisk 
og baseret på sine oplevelser 
som lærerinde og guvernante 
på skovridergården Maltrupgård 
ved Sakskøbing. 

I 1853 var Fibiger flyttet tilbage 
til København og søgte nu at leve 
af sin forfattervirksomhed, men 
den unge dame var genstand 
for store kontroverser og megen 
sladder, og økonomien var yderst 
trykkende (størstedelen af pen-

gene indtjent ved Clara Raphael 
havde hun skænket til enker efter 
faldne soldater i krigen i 1848). 
Da hun skriver til Goldschmidt 
ved indgangen til vinteren 1853 
levede hun i den argeste fattig-
dom og erkender problemer med 
at betale den næste husleje for 
sit lille kvistværelse. Situationen 
er prekær, men hun skriver dog 
med humor og underfundighed 
når hun omtaler sin værtinde:

Hvergang jeg vaagnede inat 
saae jeg min Vertindes Ansigt, 
der aldrig er behageligt, selv 
naar hun er mest indsmigren-
de, og som vist vil være over al  
Maade hæsligt, naar jeg beder 
hende vente paa Husleie til i mor-
gen.

Fibiger har ikke penge til et fri-
mærke, “jeg har ikke to sk til et 
Fodpostmærke. De tre halvskil-
linger jeg har tilbage skal reede 
mig fra Hungersnød i dag!” Hun 
sender derfor brevet ubetalt til 
Goldschmidt, som hun beder om 
at komme forbi den samme dag 
efter kl. 6 (tirsdag d. 18. oktober 
1853) med et pengebeløb, “De 
seer at den yderste Nød tvinger 
mig til at plage Dem. Hvis De er 
paa Reise er det ude med mig!” 

Brevet blev befordret af Kø-
benhavns Fodpost som anvendte 

deres blågrønne ovale fodpost- 
stempel på forsiden og markere-
de med rødt “2” det beløb i skil-
lingsmønt som skulle opkræves 
ved udlevering.

Johan Ludvig Heiberg til 
Julie Sødring 1853
Mathilde Fibiger havde ikke råd til 
at købe et ”fodpostmærke” (som 
jo i givet fald ville have været et 
2 rigsbankskilling frimærke) men 
det havde derimod udgiveren af 
hendes bog, og den person der 
foreslog titlen Clara Raphael, Jo-
han Ludvig Heiberg (1791-1860), 
digter og tidens førende kritiker. 

I december 1853 sendte han et 
brev til Madam Julie Weber Sød-

Fig. 2 - Brev fra J. L. Heiberg til Julie Weber Sødring, København 9. december 1853

Mathilde Fibiger, 1830-1872

Johan Ludvig Heiberg, 1791-1860
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ring bosiddende på Østerbro nr. 
122, lige udenfor Københavns 
Østerport, og han frankerede 
brevet med et bredrandet par-
stykke 2 RBS i Thieles oplag (type 
8 og 7, plade 1, pos. 82, 83) som 
han lod udbringe med fodposten. 

Fra 1849 var Heiberg chef for 
det Kongelige Teater, og det brev 
han sendte var til en af tidens 
folkekæreste skuespillere ved 
teatret, Julie Sødring (1823-1894) 
med speciale i folkekomedier (af 
de fire H’er: Holberg, Heiberg, 
Hertz og Hostrup). Som skuespil-
ler var hun elsket i den stilfærdi-
ge satire, særligt i matroneroller, 
og var kendt for aldrig at bruge 

sminke, men aldeles at forlade 
sig på mimik, gestik, og tonefald 
til at formidle humoristiske por-
trætter af genkendelige typer i 
samtiden. 

Brevet som Heiberg sendte er 
nu uden indhold og indvendig 
datering, men på bagsiden af ku-
verten står skrevet i en samtidig 
hånd ”udskrifter af Johan Ludvig 
Heiberg”. Jeg tænker at brevet 
må have indeholdt papirer, evt. 
manuskriptstykker, til brug ved 
en opførelse på byens Kongelige 
Teater.

H. C. Andersen til Hans 
Christian Jørgensen 1867
En af de mange personer som 
flokkedes til skuespil med Julie 
Sødring på det Kongelige Teater 
var den danske forfatter H. C. An-
dersen (1805-1875). Så begejstret 
var Andersen for Sødring at han 
forfattede hende et digt:

Til Fru Julie Sødring:

Du kommer som Digtningens go-
de Aand
Og lægger paa den Velsignelsens 
Haand;
Du virker med Hjertet og med  
Humeuret,
Lunet straaler i Skjønhedssløret.

Brevet der vises her blev sendt 
fra Andersen 25. juni 1867 til 

hans unge bekendte Hans Chri-
stian Jørgensen, en 20-årig kon-
torarbejder som på det tidspunkt 
stod uden beskæftigelse. Brevet 
bærer adressen

Til Hr Jørgensen, Lille Strand- 
stræde No 10, i bagbygningen, 
første sal, i Kjøbenhavn (fra H. C. 
Andersen)

Kuverten er uden indhold og 
det oprindelige brev er nu opbe-
varet ved det Kongelige Bibliotek. 
Brevet (som kan læses i H. C. An-
dersen Centrets online brevbase 
med brevID #12829) viser at An-
dersen søgte at skaffe den unge 
Jørgensen arbejde “i et contoir el-
ler en pakhuus-forretning”, samt 

Julie Weber Sødring (født Rosen-
kilde), 1823-1894

Fig. 3 - Brev fra H. C. Andersen til H. C. Jørgensen, Skælskør 25. juli 1867

H. C. Andersen, 1805-1875
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at han organiserede en indsam-
ling blandt bekendte (blandt dem 
Grosserer Moritz Melchior og 
Etatsråd Jonas Collin), og på det 
tidspunkt havde 100 rigsdaler 
som han ventede at overdrage. 

Andersen skrev brevet under 
et ophold hos grevinde Henriette 
Scavenius (født Moltke) på god-
set Basnæs nær Skælskør, ca. 
100 km. vest for København. An-
dersen besøgte Basnæs i alt 37 
gange igennem sit liv og tilbrag-
te samlet over et år som gæst på 
godset, hvor han fandt ro og in-
spiration til at komponere megen 
poesi og fiktion.

Når jeg holder den tomme 
kuvert fra 1867, føler jeg at An-
dersens personlighed formidles 
stærkt, også selvom det oprinde-
lige brev nu er fjernet: Andersens 
ret excentriske og antikverede 
gotiske håndskrift er let genken-
delig. På det tidspunkt havde for-
fatteren for vane at signere sine 
breve i nederste venstre hjørne 
hvilket var en yderst usædvanlig 
praksis. 

Vi ved at Andersen førte en 
omfattende korrespondance med  
den berømte britiske forfatter 
Charles Dickens, som han nær-
mest forgudede. Dickens sig-
nerede altid sine breve samme-
steds på forsiden og jeg tænker 
at Andersen fik ideen herfra, for 
sådan gjorde en stor forfatter jo! 
Tydeligt er det i hvert fald, at An-
dersen, som den forfængelige og 
ambitiøse person vi ved han var, 
ønskede at enhver skulle vide at 
de håndterede et brev fra forfat-
teren H. C. Andersen.

Nathaniel Wallich til H. C. 
Ørsted 1832
En nær ven af H. C. Andersen 
var den danske fysiker og kemi-
ker H. C. Ørsted (1777-1851) som 
publicerede den første artikel 
(på latin) om elektromagnetisme 
i 1820, og som igennem hele sit 
virke kredsede om den roman-
tiske naturfilosofi og de store 
æstetiske og metafysiske grund-
spørgsmål. Han var en aldeles 
central skikkelse i guldalderti-
dens København og deltog flittigt 
i kulturliv og litteraturdebat; bla. 
var han en af de første til at skrive 

positive anmeldelser af H. C. An-
dersens eventyr, som han profe-
terede ville gøre Andersens navn 
udødeligt.

I oktober 1832 modtog Ørsted 
et brev sendt til ham fra den dan-
ske kirurg og botaniker Nathaniel 
Wallich (1788-1854). Wallich star-
tede sin karriere i 1806 som ki-
rurg i den danske handelskoloni 
i Serampore i Bengal (kaldet Fre-
deriksnagore), og han var i en pe-
riode leder af den botaniske have 
i Calcutta, hvor han også beskrev 
mange nye plantearter og udgav 
en række omfattende botaniske 
værker. Fra 1837 var Wallich pro-
fessor i botanik ved Calcutta Me-
dical College, og forinden var han 
udnævnt som æresdoktor ved 
Københavns Universitet i 1826 
og medlem af Videnskabernes 
Selskab. 

I 1828 blev han tillige udnævnt 
som Fellow ved Royal Society of 
London, og i perioden 1828-1832 
boede Wallich i London, hvor 
han skrev på sin store oversigt 
Plantae Asiaticae Rariores, et tre-
binds værk hvori han beskrev tu-
sindvis af plantearter indsamlet 
under rejser i Indien og Sydøst-
asien. Og det var fra London at 
Nathaniel Wallich sendte et brev 
til Ørsted dateret den 8. oktober 
1832.

Wallich indleverede brevet ved 
et indleveringskontor (”receiving 
house”) beliggende på Oxford 
Street nummer 438. Et indle-
veringskontor i England var en 
mindre butik som modtog post 
og betaling herfor, og sendte 
breve videre 6 gange dagligt til 
det hovedpostkontor som det var 
tilknyttet. Det var ikke tilladt for 
et indleveringskontor at bedrive 

anden forretning end postmodta-
gelse og ekspedition. I 1830 var 
der registreret 148 indleverings-
kontorer i London alene, og tre 
af dem lå på Oxford Street. Kon-
toret beliggende på 438 Oxford 
Street satte deres rammestempel 
med adresse på brevets bagside. 
Dette er en tidlig anvendelse af 
indleveringsstemplet, som blev 
taget i anvendelse den 26. marts 
1832. 

Ovenpå rammestemplet pla-
cerede London Foreign Office et 
cirkulært stempel “2 4 9/F 32”, 
en usædvanlig og sjælden stem-
peltype med tallene arrangeret 
perpendikulært i et kors. I bogen 
Postmarks of England and Wales, 
konkluderer James A. Mackay om 
denne stempeltype at 32 må indi-
kere året 1832, “2 4 9” indikerer 
en specifik postekspedition, og F 
henviser muligvis til en bestemt 
afdeling eller postarbejder.

På indleveringskontoret betal-
te Wallich 1 shilling og 8 pence 
som blev noteret med sort blæk 
nederst til venstre (skrevet mulig-
vis af Wallich selv, eller af perso-
nale på indleveringskontoret), og 
beløbet der dækker den engelske 
”packet rate” til Hamborg for bre-
ve under ½ oz., er noteret igen 
øverst til højre under ekspedition 
på postkontoret, i den røde blæk 
der indikerer forudbetalt post. 

Øverst på brevforsiden note-
rede Wallich “Per Steamship via 
Hamburg”, og brevet vil være 

H. C. Ørsted, 1777-1851

Nathaniel Wolff Wallich, 1786-
1854
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gået med ”The Thames Packet”, 
den britiske postdamper som fra 
foråret 1832 sejlede i fast rutefart 
mellem London og Hamborg. På 
bagsiden af brevet ses Hamborg 
transitstempel 13 okt. 32, fem 
dage efter brevets datering i Lon-
don. 

De 1 shilling og 8 pence som 

Wallich erlagde på kontoret i 
Oxford Street betalte for befor-
dring til Hamborg, og herfra er 
brevet blevet takseret et beløb 
indenfor kongeriget som det var 
modtageren pålagt at betale. 
Rødkridtspåtegningen “6” på for-
siden indikerer et gebyr i Lübske 
skilling der tilfaldt tyskerne for 

transport på floden Elben (den 
såkaldte “Elbporto”). Dette be-
løb blev omregnet til 19 danske 
skilling. 

Desuden blev der ved det ty-
ske ankomstposthus tilskrevet 
en porto på 30 skilling for trans-
port til København. Disse beløb 
står anført ved kartering på bre-

Fig. 4 - Brev fra Nathaniel Wallich til H. C. Ørsted, London 8. oktober 1832
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vets bagside, “116 – 19/30”, og 
ydermere er der noteret 1 skilling 
i rødkridt, som er bærepenge 
modtageren skulle betale for at 
få brevet sendt fra posthus og til 
adressen. I alt vil 50 skilling væ-
re blevet opkrævet af Ørsted ved 
modtagelsen.

Brevet, som er meget vanske-
ligt at læse, med en dobbelt-
skrevet tekst der overlapper ho-
risontalt og diagonalt, vidner om 
Ørsteds meget brede videnska-
belige interesser; Wallich oplyser 
Ørsted om udviklingen i sit eget 
arbejde i botanik, og han hen-
viser til samtidige botanikere, 
heriblandt den britiske orkidé- 
ekspert John Lindley (1799-1865), 
John Herschel, og danskeren Jens 
Wilken Hornemann (1770-1841), 
som var en af udgiverne af Flora 

Danica, Danmarks botaniske at-
las der udkom i perioden 1763-
1883. 

Wallich omtaler også et fore-
stående besøg af Ørsted i London 
og i Slough ved Windsor, og han 
meddeler at han snarlig vil frem-
sende en række videnskabelige 
afhandlinger (bla. et skrift med 
titlen ”Treatise on Light”), som 
engelske videnskabsmænd øn-
sker at Ørsted skal gennemgå. 
Brevet er således et dokument 
der bevidner vigtigheden af vi-
denskabeligt samarbejde over 
landegrænser, også i en tid langt 
før direkte elektronisk kommuni-
kation og hyppig rejseaktivitet. 

Det tog omtrent en uge for 
korrespondancen at blive befor-
dret fra et indleveringskontor på 
travle Oxford Street i centrum af 

London til H. C. Ørsted i det indre 
København. Nathaniel Wallich 
forseglede foldebrevet med et 
lille dekorativt rødt laksegl med 
brahmi skrifttegn som et vidne 
om hans mange år i videnska-
bens tjeneste på det indiske sub-
kontinent.

Kilder 
Kurt Hansen og Ole Maintz, 
Skibspost til og fra Danmark i 
Midten af 1800-tallet (1996).
Mackay, James A., Postmarks of 
England and Wales (1980).
Dansk Biografisk Leksikon.

Jeg takker Ken Suszkiewicz Toft-
sø for rettelser og kommentarer 
til afsnittet om brevet til H. C. 
Ørsted.
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FRA REDAKTIONEN 

Der har i DFT tidligere været en 
variantside, hvor specialister in-
den for dette område har vurde-
ret frimærkesamlernes indsendte 
varianter og givet en forklaring 
på deres opståen (f.eks. Peter 
Schweitzer). På repræsentant-
skabsmødet den 10. september 
2022 blev det efterlyst at genind-
føre denne side.

Dette har vi sammen med re-
daktøren diskuteret og er kom-
met frem til, at vi gerne vil prøve 
at genindføre i DFT. Da ingen i be-
styrelsen dog er specialister på 
dette område, søger vi derfor en 
person, som kunne være interes-
seret i at påtage sig denne rolle.

HJÆLP!!!  
Vi søger en redaktør til en variantside

Vi forestiller os, at du 
har en stor interesse i vari-
anter og selv samler disse, 
samt at du besidder en vis 
trykteknisk forståelse for at 
kunne forklare variantens 
opståen. Det må forventes, 
at der skal svares på spørgs-
mål til hvert blad (6 numre 
pr. år). Omfanget anslås pr. 
nummer til 2-5 varianter af 
ca. 1-2 sider inkl. billeder. 

Såfremt du kunne have 
lyst at påtage denne rolle, 
hører vi i bestyrelsen meget 
gerne fra dig. Du kan skrive 
til Rolf Genz på rolf@rolf-
genz.dk. 

Rettelse til 
artiklen om 
Domkirken i 
Köln i DFT nr. 
6, 2022
Ved en beklagelig fejl er der skre-
vet et forkert årstal ved frimærket 
med grundrids af kirken, fig. 17.

I overskriften er der skrevet 
1958 udgave, der skulle have stå-
et 1956 udgave og i tekstens før-
ste linje står der: 29.8.1959, der 
skulle stå 29.8.1956. 

Tak til den opmærksomme læ-
ser Arne Pedersen, Lystrup, for at 
gøre opmærksom på fejlen.

Leon Larsen døde fredag, den 
13.1.2023

Efter et langt liv med frimærker 
gik den sidste af grundlæggerne 
af frimærkeklubben Sydvest bort.

Leon var med da man i Esbjerg 
grundlagde klubben Sydvest, 
den 10.1.1963 i KFUM bygningen 
i Kirkegade, og var formand fra 
starten og helt op til 2010, hvor 
Peter Molberg overtog for en kort 
periode, efterfulgt af Frants Lang-
hoff i 2011. 

Leon var sammen med sin ko-
ne Erna drivkraften og de, der 
igennem mange år stod for ak-
tiviteter i klubben. Der var dog 
ingen tvivl om, at overlæreren  
Leon Larsen havde sin egen fa-
ste måde og mening om, at drive 

FRA KLUBBERNE 

Leon Larsen død
klubben og den landsdækkende 
organisationsstyring på. 

Han sad i forbundsbestyrel-
sen igennem mange år og mod-
tog DFF’s hæderstegn i guld 
1990 samt udnævnelse til æres-
medlem. Leon blev udnævnt til 
Æresmedlem i Sydvest 2010 i 
forbindelse med sin afgang som 
formand, hvilket han dog afslog.

Mange samlere og filatelister 
landet over vil huske Leon for 
hans store indsats, ikke mindst 
for det at samle Oversø-lande si-
deløbende med traditionel Dan-
mark.

Æret være Leon Larsens min-
de.

Fmd. Sydvest Frants Langhoff, 
Skonager per Varde
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POSTHISTORIE 

Af Lars Kjærgaard 
Århus Frimærke Klub

I artikler om og ved udstilling af 
breve og andre forsendelser kan 
man lægge vægt på det rent fila-
telistiske (om frimærket) eller det 
rent posthistoriske (om stempler 
m.v.), men man kan også arbejde 
både personal- og storpolitisk 
med det samme brevstof. Des-
uden kan man – hvis der findes 
viden herom – inddrage breve-
nes proveniens, altså hvem der 
har ejet dem gennem tiden (først 
familie, siden samlere).

Her vil det personalhistori-
ske og det storpolitiske blive 
behandlet; det sidste i en nær 
sammenhæng med det posthi-
storiske. Og det drejer sig her om 
nogle breve sendt fra Saar-områ-
det fra 1941 til 1957 (dog med et 
enkelt tilbageblik til et brev fra 
1920). Udgangspunktet er nogle 
breve fra en bestemt familiesam-
menhæng, men for at belyse de 
post- og storpolitiske omskiftel-
ser har jeg måttet supplere med 
breve uden for denne specifikke 
familiesammenhæng. Der er alt-
så tale om en Social Philately-ori-
enteret artikel.

Over nogen tid har jeg fra tre 
forskellige steder samlet 4 breve 
fra Schusters i Saar til Harbys i 
Lyngby samt 1 yderligere brev-
kort fra Schusters. Jeg har prø-
vet at finde yderligere breve, så 

jeg kunne illustrere den post- og 
storpolitiske udvikling ved hjælp 
af breve fra den samme familie i 
Saar, men det er ikke lykkedes, 
så jeg vil her supplere med andre 
breve også.

Harbys i Danmark
Adressaten på de 4 breve er 
Ännchen Harby i Kongens Lyng-
by, og afsenderen er Gertrude 
Schuster i St. Ingbert, Saar. Det 
sidste familiebrev blev sendt fra 
Friedrich Schuster til en adresse 
i Düsseldorf i Tyskland. Brevene 
ses i fig. 1-5. Figur 1 er et brev 
sendt fra Deutsches Reich og 
frankeret med et Hindenburg-fri-

mærke. Figur 2 er et brev sendt 
fra den franske besættelseszone 
og med frimærker med byvåben, 
nøjagtig mage til de tilsvarende 
franske. Figur 3 og 4 er breve 
sendt fra det autonome Saar med 
en særlig økonomisk tilknytning 
til Frankrig, hvilket også ses af 
frimærkerne, der blev produceret 
i fransk stil i Frankrig. Figur 5 er 
et postkort sendt fra det stadig 
autonome Saar og stadig med fri-
mærker, der er franskinspirerede 
i stilen.

På baggrund af især danske 
kilder er det lykkedes mig at fin-
de ud af en del familiemæssige 
sammenhænge mellem brev- 

Saar-områdets 
politiske omskiftelser 

– set gennem kuverter fra en privat 
korrespondance

Fig. 1. Brev til familien Harby i Kgs. Lyngby fra familien Schuster i St. 
Ingbert i Saar 1941. Frankeret med Hindenburg-mærke med almindelig 
udlandstakst. Brevet er censureret, forsynet nederst tv med censurno-
tater og lukket med censurbandarole bagpå.
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skriverne og deres øvrige familie, 
men mangel på fundne kilder i 
Tyskland indskrænker min viden 
om den tyske familie.

Det viser sig, at Ännchen er et 
kælenavn for Anna, at hun var 
gift Harby, men havde pigenav-
net Schuster. Hun blev gift med 
Eigil Brandt Harby, og Ännchen 
og Eigil boede altså i Kongens 
Lyngby.  Ännchen blev født den 
3. juli 1909 i Saar-området (for-
modentlig i St. Ingbert). Hun blev 
den 17. april 1935 gift med Eigil 
Brandt Harby, og de flyttede til 
Danmark. Det er muligt, at de 
først boede et andet sted, men i 
den her omhandlede periode bo-
ede de på matrikel nr. 2gi, hvilket 
vil sige Tjørnevej 30 i Kongens 
Lyngby. De bor der i hvert fald 
1940-1948 og formodentlig end-
nu længere. Det er en ret stor vil-
la, der ligger der endnu. Senere 
boede de i en endnu større villa 
kaldet Petershøj, på Zicavej nr. 
21 i Klampenborg. Det var her de 
boede, da de i 1992 og 1993 dø-
de. De får ikke nogen børn, men 
Ännchen går - så vidt det kan 
rekonstrueres – en del op i sine 

niecer i Saar, i en stor personlig 
samling af legetøj, især dukker, 
og i klassiske musik. I villaen 
blev der ofte engageret dygtige 
solister eller mindre kammeren-
sembler til at optræde for fami-
lie og gæster i øvrigt. Ännchen 
solgte i 1989 legetøjssamlingen 
til Legoland. Ännchen og Eigil var 
– som det vist fremgår – temme-
lig velhavende, og da der ikke var 
direkte arvinger, oprettede de en 
fond til støtte for unge solister fra 
Det Jyske Musikkonservatorium 
og fra Det Kgl. Musikkonservato-
rium, primært til violinister, celli-
ster, kontrabassister, fløjtenister 
og pianister. Kapitalen udgjorde 
10 mill. kr og tildelinger derfra 
kan ikke søges, men tildeles af 
den selvsupplerende bestyrelse 
efter dennes skøn. Advokat Erik 
Dreves Andersen på Frederiks-
berg stod for udførelsen af par-
rets testamente og af stiftelsen 
af fonden. Fonden administreres 
i dag af advokat Michael Stef-
fensen i København K. Ännchen 
døde den 27. juni 1992.

Eigil Harby blev født den 9. 
oktober 1908 i Charlottenlund 

ind i en industriel og velhaven-
de familie. Han blev uddannet 
civilingeniør, men det vides ikke, 
hvilke stillinger han gennem ti-
den har haft, bortset fra, at han 
i en del af den her omhandlede 
periode arbejdede som ingeniør 
ved Nordisk Kabel- og Trådfabrik. 
Men han var fra 1928 til 1989 
– d.v.s. fra han var 20 år til han 
pensionerede sig selv – besty-
relsesmedlem i Sollac Danmark 
AS, beliggende på Islands Bryg-
ge nr. 43 i København S, formo-
dentlig valgt ind på aktier, der 
stammede fra Eigil Harbys far. 
Kilderne er lidt usikre, men det 
ser ud til, at Sollac Danmark var 
et firma i en fransk metalkoncern, 
og i Danmark stod det mest for 
engroshandel indenfor metal-
ler og malme. Firmaet blev 9 år 
efter Eigil Harbys død opløst, - i 
forbindelse med en større fusion. 
I sine senere år var han desuden 
direktør og bestyrelsesformand 
for en fond til støtte for unge 
iværksættere. Formodentlig er 
der også indgået egne midler i 
kapitalen til denne fond. Han dø-
de den 24. marts 1994. 

Fig. 2. Brev fra Gertrude til Anne 1946. Frankeret med mærker fra den franske besættelseszone. Brevet er ik-
ke censureret, men til brug for besættelsestroppernes censur er brevet mærket med korrespondancesprog.
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Schuster-Zintel-familien  
i Saar
Afsenderen af de 4 breve fra 
Saar-området var Gertrude Schu-
ster, kaldet Trudi. Den unge ugif-
te Trudi skrev til sin gifte søster 
Ännchen (eller Anna). Trudi boe-
de, hvor Ännchen stammede fra: 
Kohlenstrasse 27 i St. Ingbert, 
Saar. Gertrude blev senere gift 
Zintel og fik to døtre, Ilka og Nico-
le Zintel. De to piger var altså nie-
cer til Ännchen Harby, og Ilka er 
desuden guddatter af Ännchen. 
Ilka er i dag en ældre dame, der 
er eller har været leder i firmaet 

Zintel & Zintel i Saarbrücken i 
Saarland. Der er tale om et arki-
tektfirma.

Den sidste forsendelse er af-
sendt af Friedrich Schuster fra St. 
Ingbert i Saar. Teksten er svær 
at læse, idet den er skrevet med 
Sütterlin-skrift, den almindelig-
ste gotiske skrift i Tyskland. Det 
virker dog til at være en kort med-
delelse i forretningsøjemed. Det 
ser dermed ud til, at både Harby- 
og Schuster-familien var familier 
med tilknytning til den private 
sektor, til forretningslivet. Det er 
lidt uklart, hvem Friedrich Schu-

ster er, men det drejer sig formo-
dentlig om Anna og Gertrudes 
far, altså Ännchen og Trudis far.

Brevene illustrerer et åremål 
med meget store omskiftelser, 
fra et Deutsches Reich, der un-
der krigen bliver udvidet vest for 
Saar med Luxembourg, Eupen, 
Malmedy, Elsass og Lothringen, 
hvor Saar ellers er det vestligste 
Tyskland, til en besættelseszo-
ne, først besat af amerikanerne, 
så af franskmændene, og til et 
Saar, der er afstået fra Tyskland 
for at blive et autonomt område 
med tæt tilknytning til Frank-
rig, og dernæst til et Saarland, 
der stadig har en vis autonomi, 
men nu i tilknytning til Bundes-
republik Deutschland, for så 
endelig at blive indlemmet som 
et land, en delstat, i Bundesre-
publik Deutschland, også kaldet 
Vest-Tyskland.

Saar i mellemkrigstiden
Efter 1. verdenskrig krævede 
Frankrig som en af krigens vin-
dere, at Saar-området fik en nær-
mere tilknytning til Frankrig. Det 
blev derfor oprettet som en auto-
nom zone under Folkeforbundet. 
Befolkningen forblev dog tysk-
sindede og efter en folkeafstem-
ning blev Saar 1935 genindlem-
met i Deutsches Reich. Man kan 
vel sige, at denne begivenhed var 
første punkt i Hitlers plan for at 
udbygge Tyskland til et Stor-Tysk-
land. Fra 1935 er der igen rigsty-

Fig. 3. Brev fra Trudi til Ännchen 1948. Frankeret med mærker fra det autonome Saar, men med mærker der 
er i tydelig fransk frimærkestil.

Fig. 4. Brev fra Trudi til Ännchen 1950. Frimærket har stadig den fran-
ske stil.
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ske frimærker på brevene fra 
Saargebiet. Figur 6 viser et brev 
fra den tid, hvor den franske 
indflydelse var allerstørst i dette 
første autonome og franskpræ-
gede Saargebiet. I denne tidlige 
periode brugte man endog på fri-
mærkerne den franske betegnel-
se for området: Sarre. Det vil dog 
føre for vidt at gå nærmere ind på 
denne periode, der ligger forud 
for korrespondancen mellem sø-
strene Trudi og Ännchen.

Saar i Deutsches Reich
Det første brev fra Trudi (figur 1) 
er fra Det Tredje Riges tid. Rigsty-
ske frimærker blev brugt i hele 
Saar frem til slutningen af 1944. 
Dette brev er frankeret med et 
helt almindeligt præsident Hin-
denburg-mærke, og 25 Pf. var 
netop portoen for et brev under 
20 g til Danmark. Til nogle græn-
selandsområder var den allerede 
12 Pf., og det blev også i 1942 el-
ler begyndelsen af 1943 aftalt for 
Danmarks vedkommende. Brevet 
er censureret af Oberkommando 
der Wehrmacht, men der er ikke 
et stempel, der viser hvilket ’Zen-
surstelle’, der har været ansvar-
lig herfor. Censor har dog noteret 

noget ulæseligt i nederste ven-
stre hjørne af kuvertforsiden. 

I november og december 1944 
erobrede amerikanske tropper 
langsomt dele af Saar. På grund 
af dette og krigshandlingerne i 
øvrigt bliver postgangen i Saar 
noget uregelmæssig, og efter-
hånden som amerikanske trop-
per besætter området afskaffes 
al postgang.

Saar besat
Den 21. marts 1945 var hele Saar 
overtaget af amerikanske trop-
per, og den 4. maj udnævnede 
amerikanerne Dr. Hans Neureu- 
ter til regeringspræsident for 
Saar-området. Han blev altså 
den øverste tyske embedsmand i 

Fig. 5. Postkort fra Fr. Schuster 1955 i forretningsøjemed. Frimærke i 
fransk stil en gang til.

Fig. 6. Brevkort fra 1920 med franske besættelsesfrimærker med områ-
denavnet på fransk: Sarre.

Fig. 7. Brev stemplet 5. 12. 1945, 
der er frigjort kontant, på tysk: 
Barfrankierung. Den kontante 
betaling gælder ind til den 16. 12. 
1945.
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området, og som sådan chef for 
al statslig, tysk administration 
i Saar. Saar var aftalt til at blive 
del af en fransk besættelseszone 
i Tysklands sydvestlige hjørne, 
og franske besættelsestropper 
overtog den militære besættelse 
af området den 10. juli 1945. En 
samlet militærregering for den 
franske besættelseszone etable-
redes fra den 29. juli 1945. I he-
le denne periode og frem til 16. 
august 1945 var al tysk postgang 
forbudt. Fra denne dag og frem til 
slutningen af august etableredes 
en begrænset postgang i Saar, 
nemlig for franske og tyske myn-
digheder samt for banker og en 
række større firmaer. Rigstyske 
frimærker var forbudte, men der 
var ikke udgivet nye for denne 
besættelseszone. Amerikanske 

og engelske tropper havde ellers 
forberedt frimærker til erobre-
de tyske områder, de såkaldte 
AM-mærker, men de blev ikke 
gjort gyldige i den franske be-
sættelseszone. Derfor blev fri-
gørelsesmåden kontant betaling 
og et stempel på forsendelsen 
med teksten ’Gebühr bezahlt’, 
på tysk kaldt ’Bar Frankierung’. I 
den samme periode, nemlig den 
30. august 1945 udnævnedes en 
særlig militærguvernør for Saar, 
altså adskilt fra, men stadig un-
derlagt den øvrige franske be-
sættelseszone. Han hed Gilbert 
Grandval.

Almindelig postgang genind-
førtes fra den 1. september 1945, 
men stadig med ’Bar Frankie- 
rung’. Et eksempel på en sådan 
forsendelse ses i figur 7. Der er 
tale om et rekommanderet brev 
fra en privatperson i Ottweiler i 
Saar, der skrev til en myndighed 
i Köln. Den almene postgang var 
gennemført fuldstændigt i mid-
ten af december. Den 17. decem-
ber udkom de første frimærker til 
brug for den samlede franske be-
sættelseszone, og de var gyldige 
fra samme dag. Men der var slet 
ikke nok frimærker til alle formål, 
så ’Bar Frankierung’ fortsatte 
endnu en tid. De nye mærker var 
fuldstændig efter fransk model. 
De var lavet nøjagtig som den 
franske serie af byvåben i flere 
farver, se et eksempel i figur 8. 
Så franskmændene prøvede som 
i 1920 (jfr. figur 6) og frem at gøre 
området så fransk som muligt, og 
det her var det første skridt i den 
retning efter 2. verdenskrig.

Selv om USA, Storbritannien, 
Sovjet og Frankrig havde hver de-
res besættelseszoner, så var den 
øverste myndighed for alle zoner 
det allierede kontrolråd i Berlin, 
og det fungerede stadig i 1945 
og 1946. Men netop Saar-om-
rådet fik en ny status den 16. 2. 
1946. Det forblev en del af den 
franske besættelseszone, men 

Fig. 8. Eksempel på franske fri-
mærker svarende til de første 
Saar-mærker, der udkommer den 
17. 12. 1945.

Fig. 9. Postkort sendt fra Saar til Danmark 1952, frankeret med fransk- 
inspirerede frimærker, men ikke totalt kopierede.

Fig. 10. Brev fra Saar til Schweiz med Saar-frimærker, overtrykt i anled-
ning af folkeafstemningen 1955.
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det udsondredes fra det område, 
der styredes af det allierede kon-
trolråd, og blev altså som i 1920 
alene et fransk militært styrings-
anliggende. Men det var stadig 
de frankofone frimærker fra den 
franske besættelseszone, der 
skulle bruges til korrespondance. 

Fra den 1. april 1946 blev 
post til og fra udlandet tilladt i 
Saar-området, og her indgår det 
andet brev fra familiekorrespon-
dancen, figur 2. Det var frankeret 
med 2 slags af de fransklignende 
byvåben-mærker, og i alt med 75 
Franc. Af hensyn til de allierede 
censurmyndigheder blev der på 
forsiden skrevet, hvilket sprog 
brevet var skrevet på. Men dette 
brev ses ikke at have været åbnet 
af censor.

Saar som autonom region
I oktober 1946 udvidedes Saar- 
området lidt og blev lidt efter lidt 
myndighedsmæssigt og admi-
nistrativt helt afsondret fra den 
øvrige franske besættelseszone. 
Den 22. oktober knyttes Saarland 
økonomisk fuldt ud til Frankrig og 
ikke til resten af Tyskland. Og den 
22. december blev grænsekon-
trollen flyttet fra den fransk-tyske 
grænse til den saarlandsk-tyske 
grænse. Men den franske besæt-
telseszones frimærker blev sta-
dig anvendt frem til den 20. ja-
nuar 1947, hvor de første Saar-fri-
mærker udkom. Der var ikke fuldt 
tilstrækkelig mange af disse til 
rådighed, så det var tilladt og 

almindeligt med blandingsfran-
katurer. Senere på året var det 
stadig tilladt med blandingsfran-
katur, men det blev mere og mere 
sjældent, efterhånden som der 
blev trykt tilstrækkeligt af de nye 
Saar-frimærker. 

Der blev den 8. juni 1947 gen-
nemført en grænseændring, for-
di de øvrige allierede mente, at 
Saarland var blevet udvidet alt 
for meget i oktober 1946. 61 kom-
muner blev igen tyske, men så 
var der 13 andre kommuner, der 
blev overført til det fransktilknyt-
tede, men autonome Saarland. 
Den 5. oktober 1947 blev der af-

holdt landdagsvalg i Saarland, 
så der igen kunne komme en de-
mokratisk valgt repræsentation i 
Saarland. 

Den 12. november 1947 blev 
den saarlandske postforvaltning 
fuldstændigt adskilt fra den fran-
ske besættelseszone og Tysk-
land i øvrigt, og den 20. samme 
måned forsvandt tysk valuta og 
franske Franc blev indført. Nog-
le af de Saar-frimærker, der var 
udgivet med Pfennig og Mark 
overtryktes med Franc-værdier. 
Den 17. december trådte en ny 
forfatning for det autonome, men 
fransktilknyttede Saar i kraft, 
og en fransk højkommissær ud-
nævntes. Denne fik den øverste 
kontrollerende magt, men ellers 
blev myndighederne lokale, idet 
de sidste rester af fransk militær 
overhøjhed den 31. december 
1947 blev afskaffet. Figur 3, 4 og 
5 fra familiekorrespondancen er 
frankeret med nogle Saar-frimær-
ker. De var ikke så direkte kopie-
ret fra de franske frimærker, men 
de er tydeligt i samme stil som 
de franske frimærker, og en del 
af dem er da også produceret i 
Frankrig. Figur 9 er et postkort 
med mærker i samme stil.

Den fulde økonomiske inte-
grering af Saar og Frankrig blev 
gennemført med told- og valu-
taunionen den 1. april 1948. Saar 

Fig. 11. Postkort fra Saar til Øst-Tyskland 1957, frankeret med Heuss-fri-
mærke uden valutaangivelse. Heuss var den første præsident i For-
bundsrepublikken Tyskland.

Fig. 12. Bagsiden af en postanvisning til udlandet med Heuss-frimær-
ke, men her med angivelse af den franske Franc som valuta. Fransk-
mændenes sidste krampagtige forsøg på at holde Saar knyttet til 
Frankrig.
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blev så godtaget som kommende 
medlem af Europarådet den 5. 
august 1948, som associeret den 
13. maj 1950 og som fuldgyldigt 
medlem den 2. maj 1951.

Ved en folkeafstemning den 
23. oktober 1955 blev der stemt 
om en Saar-statut, der skulle give 
Saar en endnu nærmere tilknyt-
ning til Frankrig, men den blev 
nedstemt. Figur 10 viser en kuvert 
med frimærker fra afstemningen 
og et reklamestempel om at del-
tage i afstemningen, stemplet på 
afstemningsdagen.

Saar knyttes til 
Forbundsrepublikken
I forlængelse af den tabte folkeaf-
stemning slog Frankrigs regering 
om i spørgsmålet om Saars frem-
tidige status og lavede en aftale 
med regeringen i Bonn om Saars 
trinvise overgang til at blive en 
delstat, et ’Land’, i Bundesrepu-
blik Deutschland. Aftalen trådte i 
kraft 27. oktober 1956, og den fol-
keretslige og politiske overgang 
til Tyskland skete den 1. januar 
1957, mens den økonomiske først 

skete pr. 6. juli 1959. I 1957 stop-
pede anvendelsen af de Saar-fri-
mærker i fransk stil, og mærker 
magen til eller i samme stil som 
de forbundstyske blev udgivet 
i stedet, men altså stadig med 
betegnelsen Saarland. Nogle af 
de første frimærker i tysk stil var 
dagligmærker med forbundspræ-
sident Heuss i profil. De blev pro-
duceret uden valutaangivelse, 
men det protesterede Frankrig 
mod, så ganske hurtigt derefter 
blev der udgivet mærker med F 
for Franc i stedet. Figur 11 viser 
et postkort med Heuss uden valu-
taangivelse, og figur 12 et stykke 
af bagsiden af en udlandspostan-
visning med Heuss og et F efter 
beløbstallet.

Fra den 6. juli 1959 var det slut 
med Saars anden periode som 
autonomt frimærkeland, og de al-
mindelige forbundstyske frimær-
ker blev derefter anvendt.
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FRA KLUBBERNE 

Af Henrik Laurup Petersen 
Aabenraa Frimærkeklub  
og Tysklandssamlerne

I starten af 2021 under en af vores 
Corona-nedlukninger startede 
jeg det, der skulle blive en række 
online møder. Det sket i forbin-
delse med en Facebookgruppe, 
der hedder Tysklandssamlerne. 
Jeg vil gerne med denne artikel 
dele mine erfaringer herfra.

At mødes online er et godt og 
måske nødvendigt supplement 
til at udvikle og udbrede vores 
hobby. Online kan vi nemt mø-
des med andre, der har samme 
samleområde eller ønsker at 
opdyrke et nyt samleområde. I 
løbet af 2020 startede jeg med 
at kigge på forsendelser fra det 
tyske område, da min frimærke-
samling var godt udbygget. Jeg 

skulle simpelthen have noget nyt 
at arbejde med. 

Forberedelse inden et 
onlinemøde
I forbindelse med et onlinemø-
de er der nogle spørgsmål, der 
skal besvares, inden man går i 
gang. Hvem skal det henvende 
sig til, og hvad skal temaet være? 
Hvilken software skal bruges? 
Hvordan bliver der informeret, og 
hvem må være med?

Det, der skal vises på et onli-
nemøde, skal være til rådighed 
digitalt. Det vil sige, at samlingen 
eller plancherne skal scannes ind 
på forhånd. Det kan også være 
scanninger af andet materiale, 
der ikke er sat op. Nogle har alle-
rede PowerPoint præsentationer 
liggende fra tidligere foredrag i 
klubberne eller har lavet dem in-
den mødet.

Softwaren, der bruges til mø-
derne er for vores vedkommende 
Zoom. Det koster omkring DKK 
150,- pr måned. Zoom kræver ik-
ke, at der er en Software installe-
ret lokalt på deltagernes PC’er. Vi 
har prøvet Zooms gratis version, 
men den kræver, at alle logger af 
og på igen efter 40 minutter. Det 
viste sig meget forstyrrende. Der 
findes også Microsoft Teams og 
Google Meet. 

Efter onlinemødet
Jeg synes, det er en god ide, at et 
indlæg kan optages. Det tilbyder 
Teams og Zoom, men i Google 
Meet kan der ikke optages. Det er 
ikke sikkert, at det er planlagt, at 
en optagelse skal deles på f.eks. 
Youtube eller på en hjemmeside. 
Men har man en optagelse, så 
kan det altid efterfølgende be-
sluttes, om det skal deles.

Online Frimærkemøde 
– møde på tværs
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Om Tysklandssamlernes 
møder
Tysklandssamlernes onlinemø-
der kører fra gang til gang for-
stået på den måde, at vi på det 
igangværende møde aftaler, 
hvem der kommer med et oplæg 
næste gang, og hvornår vi mø-
des. Informationer om nye møder 
lægges på i Facebookgruppen. 
Links med adgang til mødet kan 
deles der med alle. Vi har ingen 

medlemskab, men betaler for 
Zoom abonnementet i fælles-
skab.

På Tysklandssamlernes onli-
nemøder deltager der samlere 
fra alle egne i Danmark samt 2-4 
samlere fra Norge. Afstanden 
mellem os er ingen begrænsning.

Informationen om et onlinemø-
de kan deles på mange måder. 
Det er typisk et link, som den, der 
har linket, kan logge på mødet 

med. Har man en klub eller en 
forening, så kan linket deles via 
en mail til deltagerne.

Temaet vi har er ret klart. Det 
handler om alt, hvad der knytter 
sig til Tyskland. De indlæg, vi har 
haft, er meget bygget på, at folk 
har scannet deres samling eller 
har lavet PowerPoint præsenta-
tioner. Er temaet for et online-
møde for eksempel Böhmen und 
Mähren, så deler vedkommende, 
der vil fortælle, sin skærm og 
viser så sit materiale. Bagefter 
snakker vi løst og fast om emner, 
der ligger omkring mødets tema. 
Og det ender ofte med, at vi er på 
i halvanden til to timer.

Opsummering
Hos Tysklandssamlerne har vi 
valgt ikke at lave en klub med 
kontingent osv. Det er simpelt-
hen for bøvlet i forhold til det, 
vi gerne vil. Vi vil jo bare gerne 
snakke om vores hobby og dele 
vores passion med andre.

Jeg må sige at disse online-
møder virkeligt fik kickstartet 
mig udi tysk posthistorie. Og jeg 
har nu halvandet år efter fundet 
mig to områder, som jeg nu er 
begyndt at arbejde med. Jeg vil 
bestemt ikke undvære klubmø-
derne i min klub i Aabenraa, men 
jeg er nu også ret sikker på, at 
jeg ikke ville være kommet lige 
så hurtigt i gang, hvis jeg kun 
have haft disse bytteaftner. Man 
skal jo på en bytteaften møde 
det menneske, der sidder med 
den viden, der kan hjælpe i den 
rigtige retning. Jeg vil også sige, 
at et onlinemøde ikke kan erstat-
te det, at vi mødes fysisk for at 
snakke, se hinandens materiale 
eller bytte og købe af hinanden.

Gl. Banevej 25, 7470 Karup J
Telefonnr.: +45 97102900 • E-mail: mail@samlerforum.dk

Kig ind på : www.samlerforum.dk

Samlerforum har fået ny
hjemmeside og webshop
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LÆSERBREV 

Jeg har haft lejlighed til at gen-
nemgå tidligere årgange af di-
verse DFT-blade, og så i den for-
bindelse på ”Variantsiderne” i 
bladet fra nr. 2 / 2012 to mærker 
af AFA nr. 888 udgivet 10. august 
1987 med manglende rød offset-
farve. Samleren fra Ribe spørger 
om nogen har set tilsvarende. 

Nu er det vel lidt sent at svare 
11 år efter; men årsagen er den, at 
jeg har en tilsvarende ”fejlfarve”. 
Ovenikøbet på brev med svensk 
poststempel RÖNNE – YSTAD af 
16. september 1987 på dansk ku-
vert fra Bornholmstrafikken.

Bingo! Mærket alene står til en 
katalogværdi på 2.000, - kr.! Og 
så på brev? 

Illusionen om en større formue 
blev skudt til jorden ved en hen-
vendelse til et auktionshus, der 
kom med den nedslående kom-
mentar; ”Det der brev har været 
solpåvirket”. Altså ”Solstik”. 
Ganske vist er brevet lidt falmet i 

Solstik!



Dansk Filatelistisk Tidsskrift • Nr. 1 • 2023  29

forhold til et tilsvarende brev jeg 
har, med et helfarvet mærke, så 
er der noget om snakken?

Jeg besluttede at lave min egen 
lille uvidenskabelige undersøgel-
se. Et helfarvet mærke blev forsy-
net med en mørk afdækning på 
den ene halvdel. Dette lille labo-
ratorium blev lagt i en sydvendt 
vindueskarm for at blive udsat for 

så mange solstråler som muligt. 
Her lå det henslængt fra 1. okto-
ber 2020 til 1. maj 2021 – i syv 
måneder.

Resultatet blev: Ingen lyspå-
virkning på venstre side, natur-
ligvis. Højre side havde indtaget 
den farve, der ligner dem fra 
mærket fra Ribe og min egen 
”værdifulde” kuvert. Men, hvor 

længe skal et mærke ligge i solen 
for at blive så solpåvirket? Eller. 
Frimærkesamlere ved da, at mær-
ker ikke skal ligge i solen.

Morale: Ophold jer ikke for 
længe i solen.

Johnny Kierstein
Helsinge

Nu som netauktion 

www.vejlefrim.dk
Ønsker du at sælge dine frimærker/mønter på

AUKTION eller KONTANT
kontakt os på tlf. 75 82 47 38

Skriftlig auktion to gange årligt

Bjerrevænget 31, Box 43, Brejning, 7080 Børkop
Se også www.lenifrim.dk
Email: niels@lenifrim.dk

Vejle Frimærker aps – Auktion
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ODDER FILATELISTKLUB ’S  BYTTEDAG 
HOU HALLEN, SØNDAG D. 19/3-1923 KL. 10 - 15. 

HOU 

BYTTEDAG 

SØNDAG D. 18/3. 
KL. 10.00 – 16.00 

Kom og få indblik i en spændende hobby med frimærker, postkort og 
mønter. Handlerstande: Gafrisca, Det Gamle Postkontor, Leni 
Frimærker, Mønthandler Hans Nielsen og JF-Stamps 
Dansk Postkortsamler Klub deltager med en Informationsstand. 
Bruun Rasmussen Auktioner  vurderer samlinger, enkeltmærker mv.   
Evt. ledige kræmmerborde kan bestilles på tlf. 24 98 76 46 eller  
mail:  ole.breum@gmail.com 
Gratis ta´selv bord med frimærker.    Amerikansk lotteri.         
Konkurrence: I hvilket årstal har Dronning Margrethe II 50 års 
regeringsjubilæum? 
Præmie: Frimærketilbehør.              Cafeteria med  rimelige priser. 
 

Byttedag år 2023 
Vel mødt....! 

 

For ca. 10 år siden fandt jeg det 
første frimærke med „et pande-
hår på hest længst væk“, hvor 
der normalt er tre pandehår, på 
AFA 144 10 åre grøn luftpost. Jeg 
har holdt øje med det, der har 

VARIANTER 

Mulig variant på 
10 øre grøn luftpost

været tilgængelig, og nu har jeg 
samlet fire stk. Herover er afbil-
det til venstre et med variant og 
til højre et almindeligt mærke, 
jeg vil gerne høre om der er andre 
der er stødt på samme mærke.

Venlig hilsen
Jørgen Larsen

Hjørring og Brønderslev 
 filatelistklub

Mail: 9800hts@gmail.com



Hverdagscykling
Stribe med 10 frimærker – 120,00 kr.

Frimærker og frimærkeprodukter købes på  
netbutik.postnord.dk
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DANMARK 

Af Kim Trans 
Kjøbenhavns Philatelist Klub

Når man har samlet frimærker i 
rigtig mange år, bliver det mere 
og mere vanskeligt at finde noget 
til samlingen. Selv om jeg samler 
Danmark meget bredt og har en 
mankoliste, indeholdende både 
frimærker, frankeringsmærker og 
helsager, kan der være langt mel-
lem nyt til samlingen.

Stor er min begejstring når der 
opstår et nyt samleområde. Jeg 
har aldrig selv modtaget et brev 
med online porto. Jeg modtager 
flest breve fra andre frimærke-
samlere, og de frankerer gerne 
med hvad de nu har ved hånden. 
Jeg frankerer også selv på denne 
måde. 

På en af de få byttedage der 
var under corona nedlukningen, 

købte jeg efter en hård kamp en 
pose med afklip på den auktion, 
den arrangerende klub afholdt i 
forbindelse med byttedagen. Jeg 
købte kun posen fordi jeg kunne 
se at den indeholdt flere afklip af 
online porto. Hvad er så online 
porto? På Postnords hjemmeside 
kan man finde følgende beskri-
velse: 

”Portokoden til breve og Quick-
breve er en unik kode af 12 karak-
terer. Du kan enten udskrive ko-
den på din printer eller skrive den 
direkte på brevet.”

Her åbner der sig et helt nyt 
samleområde. Der er både por-
tosatser og motiver at samle på. 
Når man bestiller på Postnords 
hjemmeside, er det lettest at 
vælge Postnords logo som mo-
tiv. Fig. 1 viser fire eksempler på 
printede labels med online porto, 
et Quickbrev og tre 1. vægtklasse.

Hvis man anvender Postnords 
app på sin mobiltelefon skal man 
selv skrive de 12 karakterer på sin 
forsendelse. Fig. 2 viser to klip 
med eksempler på denne form 
for online porto, et Quickbrev og 
et brev af 2. vægtklasse. Det er 
denne form for online porto, der 
før i tiden blev kaldt sms porto.

På Postnords hjemmeside, kan 
man også vælge at få sit eget mo-
tiv på den label man printer ud. 
Fig. 3 viser et eksempel på en on-
line porto label med valg af eget 
motiv. Her en label til et B brev fra 
Dansk Undulat Klub.  

Modsat frimærker, breve og 
postkort, så er det ikke ret mange 
klip og forsendelse med online 
porto, der bliver gemt. De fleste 
ryger direkte i papircontaineren, 
især dem med håndskrevne ko-
der er svære at finde.

Om det er filateli eller ej, kan 

Samlerglæde – online porto

Fig. 1.
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diskuteres, men online porto 
opfylder samme funktion som fri-
mærker, og er placeret på samme 
sted på en forsendelse. Salget 
af frimærker er stærkt faldende. 
Island er allerede holdt op med 
at udgive nye frimærker, og det 
vil med tiden brede sig til andre 
lande. Efterhånden som digitali-
seringen breder sig, vil der blive 
mindre og mindre brug for fri-
mærker, og som frimærkesamler 
vil jeg også samle på de alternati-
ver der løbende opstår. 

Fig. 2.

Fig. 3.

Samleren
Samleren
Rosenørns Allé 42
1970 Frederiksberg C

Specialbutik med Europas
største udvalg af samlertilbehør

Tlf. 35 36 82 42
E-mail: samleren@album.dk
www.album.dk
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UDSTILLERSKOLER 

Af Niels Erik Thunbo Pedersen 
Birkerød Frimærkeklub

Søndag den 20. november 2022 
afholdt DFF – med Birkerød Fri-
mærkeklub som vært – en fint 
besøgt udstillerskole i Birkerød 
Idrætscenter. Der var 14 tilmeldte 
deltagere, der havde meget for-
skellig erfaring med at udstille, 
men på trods heraf gav alle delta-
gerne udtryk for, at de havde fået 
et godt udbytte af dagen. 

Flere af deltagerne er nybe-
gyndere som udstillere, men det 
er glædeligt at erfare, at der al-
lerede på nuværende tidspunkt 
er anmeldt flere af de nye ekspo-
nater til udstillingen TAK23, der 
afholdes  i marts 2023 i Birkerød. 

Det skal blive spændende at 
se, hvordan disse nye eksponater 
klarer sig og ikke mindst udvikler 
sig over de kommende år, hvor 
der jo er flere spændende udstil-
linger på vej.

Lars Engelbrecht og Søren Juul 
Hansen var undervisere, og de 
kom langt omkring på de fem ti-
mer, der var til rådighed. 

Der blev givet en generel in-
troduktion med gennemgang af 
bl.a. regler og vejledninger, hvor-
efter deltagerne gruppevis blev 
sat til at bedømme nogle ’skole-
eksempler’ på små eksponater. 

Til sidst var det så deltagernes 
medbragte materiale, der blev 
gennemgået med kritiske – og 
ikke mindst opmuntrende – øjne, 
så alle deltagere kom hjem med 
noget brugbart til det fortsatte 
arbejde med samlinger og eks-
ponater.

Vi siger tak til Lars og Søren, 
som på bedste vis ledte alle del-
tagerne godt igennem dagen!

Forberedt til TAK 23
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Da vi i efteråret 2023 afholder 
udstilling i Holstebro vil DFF’s ud-
stillingsudvalg i samarbejde med 
Dommerkollegiet og Holstebro Fi-
latelistklub afholde en udstiller-
skole. En tilsvarende er tidligere 
afholdt i Odense og Birkrød med 
stor succes.

Lørdag, den 29. april 2023 kl. 
10.00 – 15.00 i Mejrup-hallerne, 
Elkjærvej 26, 7500 Holstebro.

På mødet vil de to erfarne 
dommere Søren Juhl Hansen og 
Per Friis Mortensen fortælle om, 
hvordan du kan eller ikke kan ud-
stille. De aktuelle reglementer vil 
blive gennemgået, så udstilleren 
er klædt bedre på til at præsente-
re sit eksponat bedst muligt.

Eftermiddagen vil blive opdelt 
og målrettet mod enten traditio-
nelle/posthistoriske eksponater 
eller åben klasse/tema-/post-
kort-klasserne. Deltagerne opfor-
dres til at medbringe egne sam-
linger til gennemgang på dagen.

Kurset er primært rettet mod 
nye eller næsten nye udstillere, 
men alle interesserede er vel-
komne.

Deltagergebyr er 100 kr. + ud-
gift til mad og drikke.

Yderligere oplysninger vil blive 
lagt på danfil.dk ultimo marts, så 
du kan holde dig orienteret der. 
Vi har også fremsendt orientering 

Udstillerskole i Holstebro

til de lokale klubber i februar/
marts.

Tilmelding og nærmere op-
lysninger ved henvendelse til 
undertegnede på mail til palle.of-
fersen@hotmail.com. Tilmelding 
skal ske SENEST 14. april 2023.

På DFF’s udstillingsudvalgs 
vegne

Palle Offersen

Billederne på denne side er fra 
udstillerskolen afholdt i novem-
ber 2022 i Birkerød.
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for vores dejlige hobby. Klubber, 
der er interesseret i at deltage 
med en lille stand, bedes snarest 
muligt henvende sig til Birkerød 
Frimærkeklub og aftale nærmere.

Vi har her i starten af 2023 ta-
get kontakt til nogle forskellige 
naboklubber med henblik på at 
få lidt hjælp til det praktiske, og 
vi har fået flere positive henven-
delser, så vi er bestemt fortrøst-
ningsfulde med hensyn til at få 
det hele til at glide fornuftigt, 
når udstillingen løber af stablen 
i marts.

For dem, der er direkte involve-
ret i at arrangere og deltage i ud-
stillingen, kan vi oplyse, at opstil-
ling af rammer sker fredag 08:00-
14:00, hvorefter samlingerne bli-
ver sat op indtil fredag 20:00, og 
når det hele er slut søndag, bliver 
samlingerne taget ned 14:00-

16.00, og så bliver rammer med 
mere pakket sammen igen. Alle 
udstillere og tilmeldte hjælpere 
får direkte besked om alt dette i 
begyndelsen af marts måned.

Frem til da forbereder vi os i 
Birkerød Frimærkeklub, så godt 
vi kan, på at sætte det hele sam-
men, så det forhåbentlig ender 
med en rigtig hyggelig udstilling, 
hvor frimærkefolket kan mødes 
og nyde hinandens og frimærker-
nes gode selskab. 

På gensyn i Birkerød idræts-
center til marts. 

Har du spørgsmål, er du vel-
kommen til at kontakte Niels Erik 
Thunbo Pedersen på telefon 40 
77 95 55 eller e-mail: nielsthun-
bo@gmail.com. 

Parkering i Birkerød: Der er 
normalt gode parkeringsforhold 
lige ved idrætscenteret, men hvis 
der foregår andre arrangementer 
i idrætshallen denne weekend, 
kan man også parkere på en af de 
andre parkeringspladser i Birke-
rød. Der er både et parkeringshus 
ved Netto mindre end fem minut-
ters gang fra hallen og en P-ring 
rundt om hele Birkerød bymidte. 
Vær opmærksom på, at nogle af 
pladserne har tidsbegrænsning. 
Kommer du med offentlig trans-
port, er Birkerød Station i gåaf-
stand fra hallen, og buslinje 500S 
holder lige i nærheden. 

UDSTILLINGER 

Den 18. og 19 marts slår Birke-
rød Frimærkeklub dørene op for 
TAK23. Udstillingen finder sted i 
Birkerød Idrætscenter, Bistrup-
vej 1. Åbningstiderne er: lørdag 
10:00-16:00 og søndag 10-14. 
Læs om parkering og offentlig 
transport sidst i artiklen.

Udstillingen afholdes blandt 
andet for at fejre, at Birkerød Fri-
mærkeklub i slutningen af 2021 
rundede sit 80-års jubilæum.

Der er tilmeldt 36 eksponater, 
fordelt på 150 rammer, som vi 
glæder os til at vise frem for de 
forhåbentlig mange besøgende, 
der finder vej til Birkerød denne 
weekend. Langt hovedparten af 
de udstillede samlinger vises for 
publikum for første gang, så der 
vil være en masse nyt at se. 

Allerede i november måned 
startede forberedelserne til 
TAK23 med afholdelse af en ’ud-
stillerskole’ arrangeret af Dan-
marks Filatelist Forbund og Birke-
rød frimærkeklub, og det er glæ-
deligt at se, at mange af deltager-
ne har tilmeldt sig udstillingen.

Idrætscenterets cafeteria er 
åbent under hele udstillingen, så 
både arrangører og gæster kan 
få lidt godt at spise og få slukket 
tørsten under arrangementet.

Vi har selvfølgelig også ind-
budt de danske frimærkehand-
lere, så de besøgende har mu-
lighed for at få lidt nyt materiale 
med hjem til egne samlinger. Der 
bliver en tombola med flotte præ-
mier, og endelig vil der i ’Glassa-
len’, lige ved siden af selve ud-
stillingsområdet, blive etableret 
et ’mødecenter’, hvor man kan 
møde de lokale frimærkeklubber 
og de landsdækkende special-
klubber, og hvor der er plads til at 
mødes andre ligesindede inden 

TAK23 – Årets første 
klubudstilling i Danmark
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Klubudstilling 
i Holstebro
Holstebro Filatelist Klub afholder 
klubudstilling d. 7. - 8. oktober 
2023 i forbindelse med klubbens 
90 års jubilæum.

Anmeldelsesskema kan fås 
ved henvendelse til Ove J. Bjer-
rum på mail   ok.bjerrum@email.
dk eller mobil 3095 0194.

Tilmeldings frist senest den 1. 
august 2023.

Nordia 2023 
Reykjavík

Den 2. - 4. juni 
2023 afholdes 
den nordi-
ske frimær-
keudstilling 
Nordia 2023 
i Garðabær, 
Island. Udstil-
lingen omfat-
ter op til 500 

rammer og er med deltagelse af 
flere frimærkehandlere og auk-
tionshuse. Udstillingen foregår 
i umiddelbar nærhed af nogle af 
Islands mest udsøgte seværdig-
heder og vil derfor være attraktiv 
at besøge. Under udstillingen vil 
der blive vist et stort udvalg af 
islandske samleobjekter udover 
frimærker.

Udstillingshallen i Garðabær 
ligger inden for 30 minutters 
kørsel fra den internationale 
lufthavn i Keflavík og inden for 9 
kilometer fra Reykjaviks centrum, 
hvor det officielle 4-stjernede ho-
tel ligger.

Stedet: Ásgarður Sports Hall, 
Ásgarður, Garðabær

Officiel hjemmeside for Nordia 
2023: (under opbygning): www.
nordia2023.is. 

Hvis du er interesseret i at ud-
stille på Nordia 2023, kontakt 
da venligst den danske kommis-
sær: Ebbe Eldrup, ebbe.eldrup@
gmail.com.

Udstillingsregulativet kan fin-
des på: https://www.postsaga.
is/is/nordia2023/about/regula-
tions.

Den nationale frimærkeudstilling 
”Den muntre” den 4. - 5. novem-
ber 2023 i Hornslet er kommet 
godt fra start med hensyn til øko-
nomi og udlejning og tilmelding.

Postiljonen/Facit er hoved- 
sponsorer for udstillingen, og 
PostNord er portosponsor. Der 
er udleveret et antal flyers til  
Postiljonen, så de kan reklamere 
for udstillingen rundt omkring, 
hvor de er repræsenteret på fri-
mærkearrangementer.

I hallen har vi plads til 11 stan-
de, og der er på nuværende tids-
punkt udlejet 8. Der pågår for-
handlinger om de tre sidste.

Der er tilmeldt 220 ramme-
sider ud af 300, som vi havde 
planlagt. Vi har besluttet, at om 
nødvendigt, udvider vi til 360 
rammer. Der er kommet besked 
fra Norge, at der kommer udstil-

Udstillings-succes
lere derfra. Udstillingen er opdelt 
med afgrænsede områder for 
traditionelt, posthistorie, tema-
tisk, open og postkort. Data er fra 
midt i januar.

Ovennævnte viser, at det kan 
betale sig at være i god tid, samt 
at føre en forholdsvis målrettet 
tilmeldingspolitik. Vi udsender 
to bulletiner. Den første ulti-
mo april. Heri håber vi at kunne 
melde alle rammesider udsolgt. 
Det er et forfængeligt håb, men 
det kunne være fantastisk. Den 
anden bulletin udsendes ultimo 
august.

Vil du have bulletinerne frem-
sendt med posten, så send din 
postadresse til udstillingsfor-
manden – e-mail adresse findes 
i djursfilateli.dk under Udstillin-
ger. Her kan du også findes an-
meldelsesskema.
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Sveriges Filatelistförbund – SFF 
– har besluttet at tage en mere 
aktiv rolle, når det kommer til 
udstillinger. Det første resultat 
vil vi se i efteråret den 15.-17. 
september 2023. Da finder TREL-
LEBORG 2023 sted som en bila-
teral udstilling sammen med det 
tyske forbund. SFF og SFU står 
som arrangører sammen med 
flere klubber i Skåne. Det faktum 
at udstillingen allerede kommer i 
år, er interessen fra Tyskland i at 
arrangere fælles udstillinger. Den 
tilsvarende udstilling kommer til 
at finde sted i de kommende år i 
Nordtyskland. Dette kombineret 
med et hul i udstillingskalende-
ren, der eksisterede inden den 
næste udstilling i Sverige i 2024. 
Interessen i Tyskland for Sverige 
som frimærkeland er nok lige 
så stor som interessen i Sverige 
for at samle Tyskland med dets 
mange interessante områder 
og perioder. Nogle af de bedste 
eksponater med tysk materiale er 
faktisk blevet udstillet af svenske 
filatelister.

For at opmuntre nye udstille-
re, og give dem en chance for at 
prøve det af, vil vi også have en 
„debutant“ klasse. Ved at udstil-
le uden for konkurrencen og få 
eksponatet vurderet af en erfaren 
udstiller, får man en chance for at 
få god feedback. Dette kvalifice-
rer ikke til fremtidige udstillinger, 
men giver erfaring for fremtiden. 
Forhåbentlig kommer ”debutan-
ten” til at deltage i en kommende 
udstilling som udstiller i en be-
dømmelsesklasse.

Vi kommer til at være i en 
håndboldhal med tilhørende 
foyer „Kim Wall“, nemlig Söder-
slättshallen. Selvom vi forven-
ter et stort antal rammer, har vi 
plads til at kunne sprede os. Der 
er samtidigt gode parkerings-
muligheder, og hallen ligger lidt 
over en kilometer fra Trelleborgs 
centrum. Man kan komme til Trel-
leborg enkelt med Øresundstog 
og bus fra Malmö Hyllie. 

Udstillingens logo er inspire-

ret af billedhuggeren Axel Ebbes 
værk ”Sjöormen”, som findes 
på torvet i Trelleborg. Mange af 
hans værker kan ses i Axel Ebbes 
Konsthall, som blev indviet sam-
me år som ”Sjöormen”, 1935.

At vi kan arrangere udstillingen 
skyldes, dels de erfaringer vi har 
gjort os de seneste år med flere 
udstillinger, og dels den støtte 
vi har fået fra Trelleborg Kommu-
ne, som meget hurtigt kunne ar-
rangere en udstillingshal for os. 
Flere skånske klubber har også 

Trelleborg 2023

været positive overfor udstillin-
gen og kommer til at hjælpe os. 
På samme måde kunne Postil-
jonen hurtigt love os sin støtte, 
hvilket vi er taknemmelige for. 
Disse udstillinger er kun mulige 
gennem den støtte der ydes, og 
den indsats der ydes af de mange 
frivillige.

Velkommen til TRELLEBORG 
2023 den 15.-17. september 2023.

Ulf Nilsson
Formand for udstillingsudvalget
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EVENTAUKTION
www.dff-netsalg.dk

Norden klassisk

Alle registrede brugere kan deltage

Regler:
• Frimærker år 1851-1933 stemplede fra Norden 

(Enkeltmærker og højest 4 samlet pr. lot.)

• Auktion (ikke fastpris) med startpris 100 kr.

• Intet salær hverken for køber eller sælger

• Startdato den 1. marts 2023 kl. 12.00

• Slutdato den 15. marts 2023 kl. 12

• DFF Netsalg kan uden varsel slette lot,  
der ikke opfylder reglerne. 

Ny bruger:
Er du endnu ikke oprettet som bruger  

på dff-netsalg.dk? 
Så gør det nu – det er helt gratis!

God auktion til alle

DFF NETSALG

Danmark, Grønland, Færøerne, Island,
Finland, Norge og Sverige.

Frimærker å 1851-1933 stemplede
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Annoncer indsendes via hjemmesiden danfil.dk – login på medlemssiderne og klik på ”Annonce i DFT”.  
Annoncer kan også indsendes pr. mail til redaktionen – dft@danfil.dk. Undtagelsesvist kan annoncer ind-
sendes i brev – DFT, Torben Lethraborg, Ulfbuen 3, 2620 Albertslund. Mail foretrækkes. 
Medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund (dette indbefatter også abonnenter) har ret til 3 gratis minian-
noncer pr. år. Ikke-medlemmer kan tegne annoncer ved indsendelse af tekst til redaktionen samt indbeta-
ling af kr. 50 pr. annonce pr. indrykning pr. gang – annoncen må maksimalt fylde 10 linier ellers tæller den 
som 2 eller flere. Husk at skrive, hvor mange gange annoncen skal indrykkes ellers bliver det tre gange! Be-
taling kan ske til giro 9 34 01 06 – korttype 01 eller ved bankoverførsel til reg.nr. 3001 kontonr. 0009340106.

OBS! Medlemmer af DFF har ret til 3 gratis miniannoncer i DFT pr. år. 
Tegn abonnement – så har du gratis annoncering!!

Crashpost fra Flyulykker – køb, salg eller bytte ! Andet crashpost kan også have interesse.
John Thiesen  60 16 83 29 eller mail thiesen@post11.tele.dk. (12)

Danmark stemplet. Danmark, Grønland, Island og Norge stemplet tilbydes til cirka 19% af katalogvær-
dien. kun bedre mærker i pæn kvalitet fra før år 1930. For eksempel skillingsmærker, tofarvede, post-
huse, luftpostmærker.  Send en e-mail til mig om det det mangler, så får du et fotoudvalg og et tilbud. 
Mit navn er Steffen, Fredericia. E-mail: steffen.hurtig@hotmail.dk. (123)

Sælges: Danmark nr. 327. Helark Postfrisk med marginalkant - de 3 sider intakt højreside lidt beskad-
get. AFA 17.000 kr . SMS med  foto fremsendes  PH Poulsen jpph@sdrfelding.dk mobil 53638726 . (123)

Søges: Grønland pakkeporto: fejlfrie mærker med så vidt muligt hele, pæne stempler. Især koloni- og 
udstedsstempler, men også administration/styrelse. Ikke Avane. Scan med prisforstilling til: 
ebbe.nielsen@gmx.ch. (123)

Sælges: Danske mærker stemplet med centrerede brostempler i Pragt/lux udgaver. Vaskede/
uvaskede. Fuld garanti. Send manko liste.  Mail: jkbjoh19@gmail.com tlf 25695265. (123)

Bytteforbindelse. Jeg har 2 sammenfaldende samleområder: Danske bynavne og Stjerne-stempler. 
Jeg har rigtig mange dubletter. Skal vi udveksle mancolister. e-mail: f.naabye@gmail.com. (123)

Danske frimærkehæfter. Danske frimærke- og privathæfter købes/Byttes. Hæfter der indeholder 
specialmarkeringer eller marginalnummer har speciel interesse. Mankolister haves, og kan fremsendes. 
E-mail: kontakt@penje.dk. (123)

Hæfter sælges, kræfthæfte 1929, 400kr. Chr x rød 1914, 3000 kr. 4K, 400 kr. 2kr hæfte nr. 1, 600 kr.
Nr.3, 500kr. Nr7, 500kr. Nr.4,har alle 10kr hæfter ,stk 20kr. Mail: andsager@ live.dk. (123)

LÄNDERSAMLING styckas och säljes billigt. 258 länder, drygt 42 000 olika utgåvor. (Endast 3 kr per 
Michel €) Från Aden till Övre Volta. Dessutom 5-15 % rabatt vid större köp. Begär listor över länder du 
vill komplettera. K-E Svensson, P O Hallmans Gata 17,13 tr, S -112 69 Stockholm, Sverige. 
e-post:svenssonkarlerik44@gmail.com. (123)

Materiale vedrørende de danske fyrtårne. Søger gamle/sjældne postkort med de danske fyr, samt 
breve/postkort sendt til/fra de danske fyr, fyrskibe og fyradministrationen. Andet fyr relateret kan også 
have interesse. Kontakt wernernordkvist@gmail.com. Werner Nordkvist, Lågebrovej 12, 4990 Saks-
købing - Mobil 21823753. (1)

Købes/sælges Tms stempler, har ca. 30000 på lager ,mangler kun nogle få nr.
Jørgen Holst, jbh4173@gmail.com. (1)

Frimærkehæfter sælges. Rundskuedagen 1930 og 1931, komplette fejlfrie hæfter, sælges samlet for 
800 kr. Mail: Andsager@live.dk. Tlf.: 29860895. (1)

RUBRIKANNONCER



Dansk Filatelistisk Tidsskrift • Nr. 1 • 2023  41

SØGES. Til min julemærkesamling søger jeg julemærket 1915 i lille format. God pris gives. Henvendelse 
med scan til mail: thf82@hotmail.com. (1)

Udstykning. Verdenssamling udstykkes. Skriv hvilke lande og perioder du søger. Jørgen Krøigård, 
kroigard@nal-net.dk, tlf 42775522. (1)

Stålstik marginal blokke. Øvre højre postfriske marginal blokke søges fra oplag 1 til 1600 inklusive 
Postfærge, Porto, Gebyr, over trykt FERIE, TB, Grønland, Island. Gerne flere af samme oplag og større 
samlinger. Søger kun mærker fra ark med 100 mærker. E-mail: klausmoeller@hotmail.com. (1)

Malaria danske tekst maskinstempler. Jeg søger følgende FDC, adresseret Fritz Neve, med stempel-
tekst ”Verden Forenet Mod Malaria” fra følgende postkontorer: København OMK, København OMK 8, 
København OMK 13. Mail: drexel@privat.dk telf. 20 48 79 43. (1)

Stor samling: Griqualand - Betschuanaland - Zululand - Natal - Mafeking - Cape of god hope - 
Transwaal - Orange Free State - South Africe - Nigeria. Michel 2002, 200.000kr. Bare 3 mærker = 6.400€.
Sælges for 15%. Mail eller ring venligst 5144 1465 eller henningras@mail.dk (12)

Købes AFA 46. SØGES: AFA 46 15 øre lilla Bølgelinje på forsendelser, som arkstykker og som enkelt-
mærker. Svend Svendsen. Email: Svend.M.Svendsen@gmail.com. Mobil: 2035 9031. (12)

NORGE/NOREG/NORWAY. Gamle norske postkort købes av samler (DFT-medlem).
Kjell Aasum, Fjellstien 7, N 2056 Algarheim. Norge. kjaasum@online.no. (12)

AUSTRALIEN Stor, grundig, og righoldig Australiens-samling, afhændes samlet eller emnevis. Ring/
SMS til: E. Arnfred , tlf 2058 4672  eller mail: eskild.arnfred@get2net.dk for yderligere info. (12)

JK-Frim.dk – breve / postkort fra hele verden. Samlinger / partier. Pragt- og luxusstempler. Stjerne-
stempler mm. Se vores spændende hjemmesider med frimærker fra hele verden. 
Hjemmeside: www.jk-frim.dk. (123456)

Fyns Frimærke Service blev etableret i 1992 og er i dag blandt Danmarks førende 
handlere af posthistorisk materiale, breve og kvalitets postkort. Vores forretning 
sker via internettet, gennem deltagelse på nationale og internationale udstillinger/
messer, samt fra vores adresse (efter forudgående aftale). 

Fyns Frimærke Service
www.stamps.dk

Over 40.000 objekter til faste priser – tilgang af nyt materiale hver uge.
2 ugentlige online auktioner over Breve & Postkort.
Posthistorie og Postkort auktioner.

Vi køber naturligvis også både danske og udenlandske breve/postkort. Alt fra familiens 
gamle postkort-album til store specialsamlinger kan have interesse. Ring 6263 2424 og 
aftal en uforpligtende vurdering. 
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BYTTEDAGE 

19/3 - Byttedag i Odder
En af Danmarks største Frimær-
ke, Postkort og Mønt dage.

Odder Filatelistklub afholder 
for 23. år byttedag i Hou-Hallen, 
Skolegade 65, Hou. Det foregår 
søndag den 19. marts 2023, kl. 
10 - 15.

Formanden for Odder Kommu-
nes kultur og fritidsudvalg Ma-
rianne Hundebøll åbner denne 
byttedag. 

Der vil være gratis ta´selv bord, 
med flere tusinde frimærker.

Auktionshuset Bruun Rasmus-
sen vil vurdere frimærker, breve 
og postkort og tager imod evt. 
indlevering til kommende aukti-
on. 

Der er tilsagn fra følgende 
mønt- og frimærkehandlere: Det  
Gamle Postkontor, Gafrisca, Leni  
Frimærker, JF-Stamps og mønt- 
handler Hans Nielsen samt ca.  
40 kræmmere fra hele landet 
som har et forskelligt udvalg af 
bl.a. frimærker, postkort og møn-
ter med.

Vi har i år også fået tilsagn fra 
Dansk Postkortsamler Klub, som 
deltager med en informations-
stand.

Evt. ledige kræmmerborde kan 
bestilles på tlf. 24 98 76 46 eller 
mail ole.breum@gmail.com.

Der vil i år være en udstilling 
med postkort omhandlende god-
ser og herregårde i Odder Kom-
mune.

Der vil også være borde, hvor 
der kan byttes frimærker. Alle 
bytteborde er gratis.

I løbet af dagen vil der blive 
solgt amerikansk lotteri, med go-
de præmier fra byens handlende.

Deltag også i årets konkur-
rence, hvor præmien er frimær-
ketilbehør. Denne byttedags 
konkurrence er: I hvilket årstal 
har Dronning Margrethe II 50 års 
regeringsjubilæum?

Hou-Hallens Cafeteria vil også 
i år kunne stille alles sult og tørst 
til rimelige priser.

Der er gratis adgang.

25/3 - Bytte- og Børsdag i 
Nyborg
Lørdag den 25. marts blænder 
Nyborg Filatelist-Klub atter op for 
den velkendte Bytte- og Børsdag. 
Vi starter kl. 10 og slutter ca. kl. 
16.30. Stedet er, som tidligere, 
Nyborg Idræts- og Fritidscenter, 
Storebæltsvej 13-15, 5800 Ny-
borg.

Entré er 20 kr. inkl. lodtræk-
ning. Eftersyn til auktionen på 
ca. 220 lots begynder kl. 11.00 og 
første hammerslag forventes kl. 
14.31. Der er rigeligt med p-plad-
ser, men store partier kan med 
fordel aflæsses ved haldøren for 
enden af hallen.

Forplejningen er et kapitel for 
sig selv, idet idrætscentrets ca-
feteria har et favorabelt tilbud på 
koldt og varmt. 

Og har vore gæster appetit på 
gratis frimærker, kan de fylde en 
af de fremlagte konvolutter ved 
de store rodekasser. Der supple-
res jævnligt!

Hvad med at tage badebukser-
ne med? Idrætscentret to præg-
tige svømmebassiner plus et ba-
deland.

Spørgelystne er velkomne til at 
kontakte Philip på tlf. 5376 0082, 
såfremt der er behov for mere in-
formation. Vel mødt i Nyborg ved 
motorvejsafkørsel 45, lørdag den 
25. marts.

25/3 - Motivtræf i Herlev
De Danske Motivsamlere og 
Herlev Frimærkeklub holder Mo-
tivtræf kl. 10-15 i Frivilligcentret 
”Marielyst”, Herlev Hovedgade 
172, 2730 Herlev.

Kl. 10:30 er der generalforsam-
ling i De Danske Motivsamlere. 
Der vil være to korte præsentatio-
ner, en om formiddagen og en om 
eftermiddagen. Det er gratis at 
deltage. Frokost kan bestilles hos 
Søren Juhl Hansen (dysse24@
gmail.com). Motivtræf i Herlev er 
for alle, der samler eller overvejer 
at samle motiv, tema eller åben 
klasse. Husk byttemateriale! Der 
byttes livligt!

1/4 - Byttedag i Viborg
Så er det igen tid til at gøre alle 
handlere, krejlere og ikke mindst 
samlere opmærksomme på byt-
tedagen i Viborg Frimærkeklub. 
Byttedagen finder sted lørdag 
den 1. april fra kl. 10.00-15.00 i 
Hal 5, Stadion Alle, 8800 Viborg.

Også ved årets byttedag vil 
”Det gamle Postkontor” i Hol-
stebro være til stede med salg af 
danske – og svenske frimærker 
fra postvæsenets lagre.

Vi tilbyder god plads til vo-
re handlere og krejler og ikke 
mindst til samlere og andre fri-
mærkeinteresserede ved vore 
bytteborde. Vores mange byt-
teborde giver god mulighed for 
samlere til at mødes omkring vo-
res fælles hobby.

Atter i år vil vores tombola væ-
re velforsynet med gode gevin-
ster, ligesom der på vores ”tag 
selv”- bord vil være mulighed for 
at finde nye frimærker til sam-
lingerne. Der vil – som tidligere 
år – være mulighed for at købe 
mad, drikkevarer og kaffe/the i 
vores lille ”Cafette” i hallen til ri-
melige priser.

Der er gratis adgang fra kl. 
10.00 til kl. 15.00.

Bestilling af handler- og krej-
lerborde kan ske til klubbens 
kasserer Jens Christensen, tlf. 
nr. 2037 9787 eller e-mail elje.
chris@gmail.com.

Vi ser frem til en god byttedag 
med gensyn med gæster fra nær 
og fjern.  Alle er velkomne.

16/4 - Bytte- og 
frimærkemarked i Faaborg
Faaborg Frimærkeklub arrangerer 
bytte- og frimærkemarked den 
16. april 2023 for samlere fra det 
meste af Danmark. Byttedagen, 
der i øvrigt gæstes af mange an-
dre samlere end frimærkesamle-
re, finder sted i Øhavsskolen afd. 
Uglens idrætshal, Toftegårdsvej 
7. Bytte- og frimærkemarkedet er 
åbent fra 10:00 til 15:00 og der er 
gratis adgang for alle børn under 
15 år. Øvrige gæster må betale 
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Adressen er Damengvej 2, 
9460 Brovst.

29/4 - Frimærkemesse i 
Hobro
Hobro Frimærkeklub i samarbej-
de med Hadsund og Støvring Fri-
mærkeklubber holder sin årlige 
frimærkemesse med frimærker, 
mønter og alskens samlerier den 
29. april 2023 kl. 09.30-15.30 i 
Rosendal-Hallen, Døstrupvej 23, 
Hørby Skoleby, 9500 Hobro, med 
gode gratis parkeringsmulighe-
der lige ved hallen. Messen afvik-
les denne gang for 40. gang!
Vi håber rigtig mange vil lægge 
vejen forbi og gøre denne lørdag 
til en rigtig hyggelig og god fri-
mærkedag.

Mange frimærkehandlere og 
kræmmere fra hele landet kan 
denne dag mødes her på et af 
Nordjyllands største frimærke-
messer.

Mød op og du kan få dine „hul-
ler“ i samlingen udfyldt, måske 
få nye inspirationer til noget helt 
andet, og ikke mindst møde en 
masse samlere og få en god fri-
mærkesnak.

Kræmmerborde [ca. 180 x 80 
cm] á kr. 100,- kan endnu bestil-
les ved henvendelse til Erik Jen-
sen tlf: 20417632 og mail: erik.
guldbaek@nordfiber.dk.

Hobro Frimærkeklub, Hadsund 
Frimærkeklub og Støvring Fri-
mærkeklub vil være til stede på 
dagen med en stand hvor du kan 
få en frimærkesnak eller få vurde-
ret din samling. Hadsund-Hobro 
møntklub er til stede på dagen 
med en stand, hvor du kan få vur-
deret dine mønter samt svar på 
andre møntspørgsmål.

Der findes et godt cafeteria, 
hvor der fra morgenstunden og 
hele dagen til rimelige priser kan 
køber mad- og drikkevarer.

Velkommen til frimærkemes-
sen med gratis entre, hvor der 
forhåbentlig vil møde mange op, 
så vi kan holde denne tradition i 
hævd i mange år.

10/9 - Byttedag i Grenaa
Grenaa og Omegns Frimærkeklub 
og Djurslands Møntforening åb-
ner sæsonen med en stor bytte-
dag i kulturhuset Pavillonen Kær-

vej 11, 8500 Grenaa. Søndag d. 
10. september 2023 fra kl. 10.00 
til kl. 15.00. 

Handlere og kræmmere kan 
bestille borde à 50 kr. ved: Hanne 
Andersen på tlf. 41 26 47 24.

NB. Husk kontante penge, det 
er ikke alle handlende, der har 
mobilepay. Der kan ikke betales 
med dankort. Nærmere oplysnin-
ger om arrangementet kan også 
søges på www.djursfilateli.dk.

22/10 - Byttedag i Aarhus
De samarbejdende frimærke- og 
møntklubber i Aarhus og omegn 
afholder byttedag søndag d. 22. 
oktober. Stedet er Bellevuehal-
len, Vestre Strand Allé 170. 8240 
Risskov. Der er åbent fra kl. 9-15. 
krejler- og handlerborde kan be-
stilles ved Lars Peter Nellemann 
på mobil: 2311 6488.

Der er som sædvanlig gratis 
adgang, og der er mulighed for 
køb af mad og drikke.

Buslinjen 17 (Studstrup), der 
bl.a. holder ved Banegårdsplad-
sen, kører lige til døren, mens 6A 
(Ringgadebussen) stopper ved 
Vestre Strand Allé, hvorfra der 
er ca. 500 m. i gå afstand. Det er 
også muligt at benytte letbanen. 
Nærmere oplysninger på ”Midt-
trafik‘s” hjemmeside.

2/12 - Julebyttedag i 
Horsens
Horsens Filatelistklub afholder 
Julebyttedag lørdag den 2. dec. 
2023 fra kl. 10.00-14.30 på Slots-
skolen, Fussingsvej 6, 8700 Hor-
sens.

Bemærk venligst: Gratis ad-
gang.

Krejlerbord, kr. 60,00, 70 cm. x 
180 cm. Begrænset antal. Kan be-
stilles ved Frank Miller: frankmil-
ler@outlook.dk eller tlf. nr. 3028 
4894. Åben for opstilling mellem 
kl. 8.00 og 10.00.

Kaffe, håndmadder m.m. kan 
købes til rimelige priser.

Receptkuvertforeningen vil væ-
re til stede.

20 kr for at få adgang til de mere 
end 60 bytteborde, som alle har 
været reserveret af ivrige samle-
re i meget lang tid. Blandt andet 
kan det nævnes, at en samler fra 
Nordjylland igen i år medbringer 
over 75.000 gamle postkort, li-
gesom en anden samler har flere 
hundrede forskellige Pokemon 
kort med.

Fyld posen med gratis frimær-
ker. Medlemmer af Faaborg Fri-
mærkeklub har doneret oversky-
dende frimærker fra deres sam-
linger til gratis uddeling blandt 
frimærkemarkedets gæster. Ved 
bytte- og markedsdagens åbning 
ligger der 10 kilo frimærker på et 
bord. Her kan interesserede gæ-
ster få udleveret en pose, som 
kvit og frit må fyldes helt op med 
frimærker fra bordet.

Noget for enhver smag. På 
byttedagen gælder entrebillet-
ten desuden som lodseddel, idet 
der fire gange i løbet af dagen 
trækkes lod om en god flaske 
rødvin. Udover selve bytteda-
gen bliver der også mulighed for 
publikum for at gøre fordelagtige 
indkøb til deres egne frimærke- 
og møntsamlinger derhjemme, 
idet udstillingen får besøg af tre 
forskellige frimærkehandlere og 
en mønthandler, der alle med-
bringer deres store og righoldige 
lager.

Ved byttedagen vil det være 
muligt at stille både tørst og sult 
idet der ved arrangementet sæl-
ges både mad og drikkevarer til 
yderst rimelige priser.

Bytteborde, 1 x 2 meter, 75,- Kr. 
kan bestilles hos Arne Larsen, 
e-mail: a.larsen.faaborg@gmail.
com, 62 61 98 34.

23/4 - Samlermesse i 
Brovst
Jammerbugtens Mønt og Frimær-
keklub afholder samlermesse i 
Brovst sport og kulturcenter søn-
dag 23 april 2023 kl.10.00-15.00.

Der vil være frimærkehandlere 
tilstede der vil være salg af fri-
mærker ,postkort og ,mønter

Krejler borde kan bestilles 
hos formanden bjornn@mail.dk 
98231775 eller k.mose@mail.te-
le.dk 98215418.
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KALENDER 

Byttedage 2023
19. marts:  Odder Filatelist Klubs byttedag i Houhallen.
25. marts:  Bytte- og Børsdag i Nyborg, Nyborg Idræts- og Fritidscenter, Storebæltsvej 13-15, 5800 

Nyborg. 10-16.30
25. marts: Posthistorisk Dag 2023 i Odense.
25. marts:  Motivtræf i Herlev, De Danske Motivsamlere og Herlev Frimærkeklub i Frivilligcentret” 

Marielyst”, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev. 10-15
1. april:  Byttedag i Viborg i Hal 5, Stadion Alle, 8800 Viborg. 10-15
16. april:   Bytte- og frimærkemarked i Faaborg, Øhavsskolen afd. Uglens idrætshal, Toftegårdsvej 

7. 10-15
23. april:   Samlermesse i Brovst, Jammerbugtens Mønt og Frimærkeklub i Brovst sport og kultur-

center. 10-15
29. april:   Nordjysk Frimærkemarked og Frimærkedagen i Rosendalhallen ved Hobro, Døstrupvej 

23, Hørby Skoleby, 9500 Hobro. 9.30-15.30
10. september:  Grenaa og Omegns Frimærkeklub og Djurslands Møntforening byttedag i kulturhuset 

Pavillonen Kærvej 11, 8500 Grenaa. 10-15
22. oktober:  Byttedag i Aarhus, De samarbejdende frimærke- og møntklubber i Aarhus og omegn i 

Bellevuehallen, Vestre Strand Allé 170. 8240 Risskov. 9-15.
2. december:  Julebyttedag i Horsens, Horsens Filatelistklub, Slotsskolen, Fussingsvej 6, 8700 Hor-

sens. 10-14.30

Udstillinger 2023-2024
18.-19. marts:  TAK23, klubudstilling i Birkerød Idrætscenter, Birkerød Frimærkeklub.
25.-28. maj:  IBRA 2023, verdensudstilling i Tyskland, Essen - www.ibra2021.de.
2. - 4. juni: Nordia 2023 den nordiske frimærkeudstilling afholdes i Garðabær, Island.
15.-17. september: TRELLEBORG 2023. 
7.-8. oktober:   Philos 23, Klubudstilling, Holstebro Frimærkeklub, afholdes i Mejruphallen, Kultur- og 

Fritidscenter, Elkjærvej 29, Mejrup Kirkeby, 7500 Holstebro.
4.-5. november: National Udstilling 2023 ”Den muntre” i Hornslet.

2024:
17.-20. oktober:  HAFNIA24, Europæisk (FEPA) udstilling i Øksnehallen i København

 
 

 

ODDER FILATELISTKLUB ’S  BYTTEDAG 
HOU HALLEN, SØNDAG D. 19/3-1923 KL. 10 - 15. 

HOU 

BYTTEDAG 

SØNDAG D. 18/3. 
KL. 10.00 – 16.00 

Kom og få indblik i en spændende hobby med frimærker, postkort og 
mønter. Handlerstande: Gafrisca, Det Gamle Postkontor, Leni 
Frimærker, Mønthandler Hans Nielsen og JF-Stamps 
Dansk Postkortsamler Klub deltager med en Informationsstand. 
Bruun Rasmussen Auktioner  vurderer samlinger, enkeltmærker mv.   
Evt. ledige kræmmerborde kan bestilles på tlf. 24 98 76 46 eller  
mail:  ole.breum@gmail.com 
Gratis ta´selv bord med frimærker.    Amerikansk lotteri.         
Konkurrence: I hvilket årstal har Dronning Margrethe II 50 års 
regeringsjubilæum? 
Præmie: Frimærketilbehør.              Cafeteria med  rimelige priser. 
 

Byttedag år 2023 
Vel mødt....! 
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FRA DOMMERKOLLEGIET 

Information fra dommerkollegiet om kommende udstillinger, udnævnte kommissærer 
og tilmeldelsesfrister:

IBRA 2023 - 25.-28./5. 2023 i Essen, Tyskland. Kommissær: Ebbe Eldrup 
Nordia 2023 2. - 4. /6. i Garðabær/Reykjavik, Island. Kommissær: Ebbe Eldrup

Det danske dommerkollegium består af følgende medlemmer: 
Per Friis Mortensen, (international dommer), e-mail: perfriismortensen@yahoo.com 
Jørgen Jørgensen, (seniormedlem), e-mail: jrgen@jrgensen.dk
Ebbe Eldrup, (international dommer), e-mail: ebbe.eldrup@gmail.com
Lars Engelbrecht (international dommer), e-mail: lars.engelbrecht@helsager.dk 
Lars Peter Svendsen (international dommer, larspeter.svendsen@gmail.com
Søren Juhl Hansen, (national og nordisk dommer), e-mail: dysse24@gmail.com 
Poul M. Nielsen (klubdommer), e-mail: poulmichaelnielsen@gmail.com 

Al henvendelse vedrørende dommerkollegiet rettes til Søren Juhl Hansen, som er sekretær for dommerkolle-
giet, e-mail: dysse24@gmail.com. 

Kvalifikationskrav: 
Et eksponat (dvs. en udstillingssamling) skal altid starte på en klubudstilling. På en klubudstilling kan an- 
meldes eksponater på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 rammer. 

For at gå videre til en national udstilling, som er næste trin i rækken, skal man på en klubudstilling eller 
tilsvarende udenlandsk udstilling have opnået mindst 60 point svarende til en sølvmedalje. Bedømmelsen 
skal være sket indenfor de sidste 10 år. På en national udstilling kan udstilles eksponater på: 1, 5, 6, 7 eller 
8 rammer. Dvs. ikke 2, 3 og 4 rammer. 

En nordisk udstilling er på niveau med en national udstilling. Kvalifikationskravet er dog anderledes: man 
skal have opnået en Stor Sølv medalje, eller 70 points på en national udstilling for at kunne deltage. Antal, 
der vil blive antaget, er 1 ramme (for en-rammes eksponater) ellers 5 rammer og højst 8 rammer. 

International udstilling: mindst 75 point (Vermeil) på en national udstilling indenfor de sidste 5 år. Første 
gang man udstiller kan man kun udstille 5 rammer. Hvis man skal udstille 8 rammer skal man have opnået 
Stor Vermeil = 85 points på en international udstilling. Der kan dog tilmeldes en-rammes eksponater i alle 
konkurrenceklasser. 

WWW. J F - S TAMPS . D K
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newstamps.dk

Danmarks Filatelist Forbund har en webshop med salg af nye frimærker m.m. 
fra Danmark, kilovarer og ikke mindst en større afdeling med bøger og fila-
telistiske publikationer.

Sendes med PostNord som pakke eller brev. 

I webshoppen betales med dankort eller kreditkort.

Indleveringer søges

Specialsamlinger og udstillingssamlinger udstykkes

 Ved Klædebo 17   |   2970 Hørsholm

www.auktionshuset.com

Kontakt Torben Mehl | tm@auktionshuset.com | +45 2042 6940

ISBN
978-87-87832-62-5

 D
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Dansk Posthistorisk Håndbog

Provinsens brotypestempler 

Bind 1 • A  - K

Jan Bendix
Indleveringer søges

Specialsamlinger og udstillingssamlinger udstykkes

 Ved Klædebo 17   |   2970 Hørsholm

www.auktionshuset.com

Kontakt Torben Mehl | tm@auktionshuset.com | +45 2042 6940

ISBN
978-87-87832-63-2
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Dansk Posthistorisk Håndbog

Provinsens brotypestempler 

Bind 2 • L  - Ø

Jan Bendix

Indleveringer søges

Specialsamlinger og udstillingssamlinger udstykkes

 Ved Klædebo 17   |   2970 Hørsholm

www.auktionshuset.com

Kontakt Torben Mehl | tm@auktionshuset.com | +45 2042 6940
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Dansk Posthistorisk Håndbog

Brotypestempler 

Bind 3 • København • Feltpost • 

Jernbanepostbureauerne • Skibsbureauer

Jan Bendix

ISBN
978-87-87832-64-9
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DFT marts 2023
Ann. er i 4-farver

PART OF THE BONHAMS NETWORK

Netop nu tager vi imod indleveringer  
til vores kommende frimærkeauktioner.

For yderligere information kontakt venligste  
Christian Grundtvig  

på cg@bruun-rasmussen.dk eller tel. +45 8818 1214

Sælg frimærker  
og breve på auktion
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