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Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub

125 års jubilæum

Mødeplan efterår 2019
Onsdag

4/9

Sæsonstart – Kajs kvarter og auktion.

Onsdag

11/9

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

Onsdag

18/9

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.

Fredag

20/9

JUBILÆUMSFEST – KNUD HULE BADEHOTEL

Onsdag

25/9

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

Onsdag

2/10

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.

Onsdag

9/10

Bedre aftenauktion.

Onsdag 16/10

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.

Søndag 20/10

Byttedag I Bellevuehallen i Risskov

Onsdag 23/10

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

Onsdag 30/10

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion

Onsdag

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

6/11

Onsdag 13/11

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.

Onsdag 20/11

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

Onsdag 27/11

Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.

Onsdag

Bedre aftenauktion.

4/12

Onsdag 11/12

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.

Onsdag 18/12

Juleafslutning

Kajs Kvarter.
Der mangler foredragsholdere til Kajs kvarter, så har du lyst, bedes du
melde dig.
0-0-0
BREAKING NEWS: Vi har netop gjort et spændende indkøb, som vil
hæve standarden på efterårets auktioner. Særligt de bedre aftenauktioner vil
byde på fantastisk ”LUKSUS GUF”
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Efteråret 2019.
Nu er sommeren ved at være overstået. Det blev en af de mere almindelige
af slagsen. Havvandet var passende til at bade i (uden vaders), men nu skal
vi igen til at tænke på frimærkerne.
Den alt overskyggende begivenhed i dette efterår er jubilæumsfesten den
20 september, hvor alle klubbens medlemmer er inviteret til spisning på
Knudhule Badehotel. Jubilæet var egentlig den 9 juli, men deltagertallet
ville nok være blevet lidt beskedent, hvis festen skulle holdes på dagen,
hvor næsten alle holdt ferie.
Sammen med dette blad udsendes plan for de tre busruter, der tilbydes
medlemmerne at benytte til og fra Knudhule.
Mødeplanen for efteråret ligner de foregående sæsoner. Der mangler stadig
foredragsholdere til de korte indlæg, så alle tilbud er velkomne.
Nu til det mest alvorlige: På generalforsamlingen til februar skal der findes
mindst 3 nye medlemmer til bestyrelsen, nemlig formand, kasserer og
næstformand.
Det er vigtigt for klubbens fortsatte eksistens, at der findes emner til bestyrelsen og helst inden indkaldelsen til generalforsamlingen. Er sådanne ikke
dukket op, vil bestyrelsen stille forslag om opløsning af klubben. Dette kan
selvfølgelig stadig ændres, hvis der på generalforsamlingen opstilles kandidater til de pågældende bestyrelsesposter. Det er bestyrelsens store håb, at
det lykkes at finde egnede og villige emner.
HJH.
o O o
GENERALFORSAMLING – ONSDAG DEN 27. februar 2019
(referat, forkortet af redaktøren)
Kl. 19.30 bød formanden de 25 fremmødte velkommen til årets generalforsamling.
1. Valg af dirigent:
Otto Kjærgaard blev foreslået og valgt uden modkandidat. Dirigenten lagde ud med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i rette tid ifølge klubbens vedtægter og
derfor beslutningsdygtig. Ordet blev herefter givet til formanden, som beklagede, at Generalforsamlingen var udsat 1 uge på grund af personlige omstændigheder, og reservedatoen
derfor valgt i stedet. Herefter foreslog formanden at sammenlægge punkterne 2, 3 og 4. Der
var ingen indvendinger her imod.
2-3-4. Formandens beretning/kassererens aflæggelse af regnskab/Beretning fra
funktionsmænd:
2. Beretningen blev godkendt af forsamlingen og kan ses andet sted i bladet. Det blev
nævnt, at Hans Schønning i det forgangne år var blevet hædret med Danmarksmedaljen,
hvilket udløste fortjent bifald. Herefter var turen kommet til økonomien.
3. Regnskab for 2018 var på forhånd lagt frem og til alles disposition. Formanden gennemgik regnskabet, som viste et større overskud end budgetteret. Medlemmerne er alle blevet
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begavet med gratis kontingent for 2019, da betalt kontingent for 2018 også gælder for 2019.
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet blev det godkendt.
4. Beretning fra funktionsmænd
Som redaktør af Hængslet efterlyste formanden flere indlæg fra medlemmerne især da vi
nærmer os jubilæumsfesten. Artiklerne skulle gerne være indleveret inden 1. maj. Klubbens
øvrige funktionsmænd er Kirsten som sørger for vores hjemmeside og Henning Bonde, som
er klubbens repræsentant ved byttedagene. Økonomien her omkring er nu i balance med et
lille overskud.
Der var ingen kommentarer og spørgsmål.
5. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
(Budgettet var ligesom regnskabet fremlagt). Klubben fortsætter som sagt med gratis kontingent for 2019, hvilket betyder, at klubben betaler medlemmernes kontingent til Forbundet. Der er ikke planlagt gebyr ved indmeldelse. Klubben budgetterer med et mindre
underskud for indeværende sæson. Der er på forhånd afsat midler til jubilæumsfesten, så
denne er uden for budgettet. Der var ingen spørgsmål.
6. Indkomne forslag:
Der ikke var indkommet forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Formanden bad om ordet og slog fast for forsamlingen, at han og Allan stopper med udgangen af valgperioden, og da Hans Ole stopper samtidigt, kommer klubben til at skaffe sig ny
formand, næstformand og kasserer. Formanden opfordrede de fremmødte om at tænke på
egnede personer. Hans Ole Alexandersen blev genvalgt for 1 år. Henning Bonde og Sverre
Reedtz Schultz blev genvalgt for 2 år. Revisorerne Andreas Striib og Henning Pedersen og –
suppleanter blev ligeledes genvalgt. Vi var således nået til sidste punkt. Niels Schou foreslog, at de af klubbens medlemmer, som ønsker nærmere information om bestyrelsesarbejdet kunne melde sig som observatører i bestyrelsen, for herved at få et indblik i dette arbejde. Dirigenten forslog, at vi drøftede dette under eventuelt.
8. Eventuelt:
Dirigenten meddelte, at ordet nu var frit, og efterlyste spørgsmål fra forsamlingen. Han
opfordrede til at tænke på forslaget fra Niels Schou angående observatørposter, således at vi
herved var bedre rustet til næste års valg til bestyrelsens ledige poster – formand –
næstformand – kasserer. Niels Schou bad atter om ordet og causerede om sin tid i klubben
og herved takkede Hans Jørgen Høy for den behagelige og afslappede facon han igennem
årene havde ledet klubben. Niels sluttede af med at overrække Hans Jørgen et gammelt kort
over Hjørring, der som bekendt er hjemstavn for vores formand. Schønning bemærkede tørt,
at Hans Jørgen nu var kommet til kort.
Da der ikke var yderligere bemærkninger, kunne dirigenten hermed erklære generalforsamlingen for afsluttet.
Otto sluttede med at takke for god ro og orden.
Herefter takkede Hans Jørgen på klubbens vegne Otto Kjærgaard for god ledelsen af
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne,
Henning Bonde, sekretær
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14. marts 2019

Formandsberetning for 2018.

27. februar 2019.

Beretningen dækker perioden fra den 1. januar til den 31. december
2018.
Nationalt
Der har i forbundet været repræsentantskabsmøde. Det resulterede i
den sædvanlige stigning i kontingentet på 15,00 kr.
Man kan være direkte medlem af forbundet for 395,00 kr, hvilket er
billigere end klubberne, selvom det tidligere forlød, at det skulle
være dyrere. Det er dog ikke helt afklaret, hvilke fordele, direkte
medlemmer skal have.
På repræsentantskabsmødet blev vort medlem Hans Schønning
hædret med Danmarksmedaljen for sin store indsats på mange
fronter. Tillykke med det. Der skete mindre udskiftninger i styrelse.
Alt sammen fremgår af DFT.
Lokalt:
Mødeaktivitet
I det forløbne år har vi holdt 29 møder med små foredrag (Kajs Kvarter). Desuden har vi holdt 3 bedre aftenauktioner og 1 generalforsamling. Medlemsauktionerne fortsætter med lidt svingende indlevering.
Der kommer dog oftest pæne indleveringer og et fornuftigt salg.
Byttedagen arrangeret af De Samarbejdende Frimærkeklubber, hvor
Henning Bonde har været klubbens forbindelsesled fortsætter på de
nye vilkår.
Bestyrelse og funktionsmænd
Bortset fra bestyrelsen er Kirsten klubbens eneste funktionsmand,
idet hun som sædvanligt med stor dygtighed bestyrer vores hjemmeside, der netop er udgivet i ny udgave. Jeg vil gerne takke bestyrelsen, de to revisorer og Kirsten for deres indsats i årets løb.
Medlemstal
Vi har på nuværende tidspunkt 76 A-medlemmer og 12 B-C-Fam.medlemmer. Det er en fremgang på 5 i forhold til sidste år, Jeg er
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ikke sikker på, at sidste års optælling var lige så nøjagtig som dette
års bl. a. på grund af tidspunktet.
Der er heldigvis også kommet nye medlemmer og jeg vil her benytte
lejligheden til at ønske dem velkommen i klubben.
Økonomi
Som det fremgår af regnskabet har vi igen et pænt overskud.
I det kommende år vil vi bruge noget af formuen, blandt andet i forbindelse med jubilæumsfesten i 2019 (afsat tidligere 100.000 kr.) og
ved at uddele gratis øl og vand på møderne.
I forbindelse med ændrede låneforhold, anmodes lånere om at yde et
eller andet til fordel for beboerne. Jeg forventer, at vi tilbyder at betale eller hjælpe med at betale for en aktivitet for beboerne (max
4.000 pr. år.)
Hængslet
I år har vi kun udsendt 2 numre af Hængslet, hvilket vi vil fortsætte
med så længe, vi ikke afholder storauktion, der tidligere var eneste
årsag til at udsende det tredje blad.
Det har i år været meget småt med bidrag til bladet, men det ville
være godt med nogle indlæg i anledning af jubilæet, så vi evt. kunne
få er flot jubi-nummer.
Den kommende sæson
I den kommende sæson vil vi fortsætte med de korte foredrag hver
aften. Vi modtager meget gerne tilbud om bidrag til de små foredrag.
Både skrammelauktion og storauktion er erstattet af bedre aftenauktioner. Det giver væsentligt mindre arbejde, men vi opnår den samme
eller større omsætning. Der har de senere år ikke været bud ude fra til
vore storauktioner, så vi får ikke et rimeligt udbytte af, at have
auktionerne på nettet. Vi vil også fortsætte med medlemsauktioner
hver anden mødeaften. Disse har medvirket til at gøre skrammelauktionerne overflødige.
Jeg erindrer om, at jubilæumsfesten er den 20. september 1919. Det
er i dag 71 tilmeldte, men vi har plads til 100, så det kan nås endnu.
HJH.
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Se det summer....
Medens det summer af sol over os, og vi slumrer i de lyse nætter,
passerer vi stille og roligt 125 års dagen for stiftelsen af vor
moderklub Aarhus Philatelist Klub i 1894, der som bekendt formelt
blev sammenlagt i 1983 med byens oprørsklub Jydsk FK fra 1920,
hvorved Aarhus Frimærkeklub blev, hvad vor forening er i dag.
Realiteten var forinden, 1) at medlemmerne oftest mødte frem uden
tanke for, hvilken af de to det gjaldt denne aften, når bare kortspillerne var der med spækket tegnedreng, 2) at det vakte noget besvær
med to bestyrelser og dubletorganisationer, 3) at klubbladet ”Hængslet” for længst var fællesblad, undertegnede var redaktørsubstitut i
60erne, før Fritz Jørgensen fast tog over, og 4) at alt også udstillinger
og arrangementer kunne samles under en fælleshat og økonomi.
Klubben er nu særdeles velkonsolideret og lykkedes, takket være en
god bestyrelse -- med en dygtig, initiativrig filatelist, en bundredelig, kompetent person i spidsen som formand. -- Tak til bestyrelsen,
--Tak til alle Jer, hver og én, mine venner og fæller, for mangen god
snak og stund, til lykke med dette fornemme jubilæum, og de bedste
ønsker for fremtiden. -- Se det summer…
Der er grundlag for at skele til, hvorledes man tidligere fejrede
succesen med en fest – fra søndag kl. 15 :
Kl 15-16 : Frie Tøjler
Kl 16
: Fælles gratis kaffebord for medlemmer med Damer
Store filatelistiske overraskelser, Gættekonkurrencer med fine værdifulde Præmier,
Amerikansk lotteri – Auktion o. m. a.
Den medbragte Madkurv tømmer vi kl. 19. -- !!-- GAB, nå
undskyld, der er noget at leve op til !!! Der er ligeledes grundlag for
at erindre, at stiftelsesfesten ofte blev fulgt op af en udstilling, -- Vor
klub er stedse tydeligt præget af en større flok af fremragende filatelister og med viden og samlinger på øverste hylde i det nationale
regi, der hyppigt fremvises og høster velfortjent anerkendelse endog
internationalt, så lige denne gang efter Stockholm nu, før Norge om
lidt, bliver det ikke, men som bekendt sker det hver ons dag med
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foto fra KPKs jubilæum 1937. -

Kajs Kvarter, så sig til, I skal intet mangle… Jeg besøgte selv det
kgl. Selskabs klubudstilling i Stockholm, og har nogle bemærkninger
derfra andetsteds. Niveauet er vildt og overvældende !! – Se det
summer…
Vi kan glæde os til den stiftelsesfest, som kommer, alle sejl sættes til.
Summa summarum :
Det´r sommer, nyd den og på gensyn.
Niels Schou

En samlers erindringer!
Er man begyndt at blive gammel? Så vil man med det samme og med
rette sige, kun når man selv ønsker det. Når man så bliver spurgt om,
hvor mange år man har været medlem af klubben og svarer, siden ca
1952, så er det alligevel 67 år siden.
Hvordan og hvornår begyndte jeg med at samle. Ja, det har vel været
som 7 – 8 års knægt, for man sugede alt til sig i den alder, og jeg
gjorde jo som de ”store”, jeg så vel op til dem.
Jeg kan huske, jeg spurgte min far, om han havde nogle frimærker,
hvortil han svarede, hvad skal du med dem? Mange af mine legekammerater samlede på frimærker, så jeg skulle også prøve. Min far
var ansat hos C.F.P i Klostergade 68 (værktøj og bygningsbeslag).
Han fik personalet på kontoret til at klippe eller rive frimærkerne af
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kuverterne, og hver lørdag havde han en stor brun kuvert med hjem
til mig (dengang fik man jo stadig post). De fleste var rød Frederik.
Opbevaringen var lidt primitiv til at begynde med, en Ota-solgrynsbog (10x15 cm), hvori der blev klæbet brunt klisterpapir som striber,
jeg husker, at det ikke smagte særlig godt.
Også resten af min familie blev involveret. Min onkel, som var
urgrosserer i Mørksgade, havde korrespondance med den store verden, særlig Schweiz og Frankrig, så derfra fik jeg byttemateriale. Jeg
havde også 2 mostre i København, som drak meget kaffe, så vi
sendte de kaffemærker, vi ikke selv brugte til dem. Til gengæld fik
jeg Rich-billeder tilbage. Det var billeder og motiver fra olympiaden
i London 1948. Det var vist et godt bytte for dem, men også for mig,
jeg fik Richs-billeder, som så blev byttet til frimærker. Man er vel
lidt krejler.
I min klasse i skolen var der en, som var medlem af en juniorklub.
Det var for øvrigt Therkel Christensens søn Torben, som fik mig ind
i juniorklubben.
Århus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub var fælles om juniorklubben APK og JFK, som havde møde 2 gange hver om måneden.
Klublokalerne var i Hotel Skandinavien, som lå på hjørnet af
Immervad og Store Torv (Urmager Knud Pedersen ligger der nu). I
kælderen, nedgang fra hjørnet, var der en grønthandler, hvor man
kunne købe mange forskellige frugter, lakridsrod til 5/10 øre og
Johannesbrød, som jeg aldrig fik, da det var for dyrt.
For at komme ind på hotel Skandinavien skulle man ind af porten,
som lå ned mod Domkirken, og op ad 2 – 3 trappetrin til venstre. I
selve restauranten var de fleste borde placeret ved vinduerne. Når
man gik ind, var der små båse med skillevægge med små malerier.
Der var altid nogle af de voksne som spillede kort, om de havde spist
der først, ved jeg ikke. Nogle få navne kan jeg huske. Overlærer
Bertelsen, en lille hvidhåret mand med humor og rap i replikken (det
skulle man jo også være dengang), Carl Poulsen (forsikringsmand)
Marstrandsgade 7/5. Det var ham der lærte mig, at kvalitet koster,
han var ekspert i Danmark og Sverige. (Selv boede jeg med mine
forældre i nr. 5 indtil 1946). Der var også en Isager, en lille hvidhåret mand, der havde en ejendom, hvor indgangen til Magasin på
Lilletorv ligger i dag. Dengang blev der talt meget om, at han havde
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tjent rigtig mange penge på salget af ejendommen. Som rosinen i
pølseenden var der en hr. Hjelm, som var direktør for Kreditforeningen på Åboulevarden.
Når man gik videre på hotel Skandinavien, kom man ind i den store
festsal, hvor bordene var sat sammen to og to mod hinanden. Jeg tror
der var plads til 30 – 40 personer. For bordenden længst væk sad de
to juniorledere, og ungerne på de to langsider. Der var mange børn,
måske 20 – 25 i alle aldre, kun drenge. En overgang kom der et par
piger, men efter et par måneder opgav de, for vi var mere interesserede i frimærkerne end i dem. Den ene juniorleder var Nedergaard, han
sad til daglig ved kassen i Sygekassen i Østergade overfor Salling.
Den anden var Peter Rasmussen. En overgang var det Verner
Østergaard (førstemand hos Therkel Christensen i Søndergade).
Jeg fik aldrig lov til at cykle til møderne, da jeg skulle cykle på
Søndergade, hvor sporvognsskinnerne lå meget tæt ved fortovet. Min
mor var vel bange for at jeg skulle vælte med cyklen i skinnerne, så
jeg tog en sporvogn til møderne (dengang boede jeg i Assensgade).
Enten stod jeg af ved Bison (en lædervareforretning, nu Georg
Jensen) eller på Store Torv hvor der var en Taxa-holdeplads, i dag
ses en skulptur - ”Vanddragen”
Juniorerne betalte også kontingent – 3 kr.pr år. Medlemskortet, som
var af karton indeholdt foroven navn, adresse og medlemsnr. (nr. 40
fik jeg), og underneden 3 stk. karton til afrivning, man kunne nemlig
betale årskontingentet over 3 gange. Mødepræmier havde man også
(også seniorerne, men det var vist kun til morskab for de udtrukne,
for jeg mener ikke præmierne var store, kun symbolske). Juniorernes
mødepræmie blev sponsoreret af frimærkehandler Dam. Mødepræmien var på 3 kr. til køb af frimærker hos ham i Klostergade. Man
kunne godt have 3 eller 4 mødepræmier a 3 kr, så til sidst sagde
Dam, at de skulle indløses én af gangen, men heldigvis glemte han
hurtigt, hvad han havde sagt. !
Min indtræden i seniorklubben var på en dispensation. Juniorlederne
kunne nok se, at jeg var en af de ældste, og at jeg havde bedst af at
komme til de voksnes møder, men så var der jo det med alderen - jeg
var jo blevet konfirmeret! Jeg kan ikke huske om alderen var 15 eller
16 år for at blive senior. Jeg fik en blanket, hvorpå jeg skulle skrive
navn og adresse og så skulle jeg have to stillere. Den ene blev junior10

lederen, og den anden Carl Poulsen, som skulle sige god for mig.
Da dagen kom, var der lidt mumlen her og der, fordi jeg var så ung.
Juniorlederen rejste sig og fortalte forsamlingen, at jeg var junior og
så holdt mumleriet op, og jeg blev optaget som senior, som nr. 85.
Venlig hilsen
Medlem nr. 54

FINT SKAL DET VÆRE.
I forbindelse med vor fornemme
og sjældne 125-års dag besluttede
en ven og jeg at køre til Stockholm
sammen for at se frimærker, nyde
fejringen dér afholdt grundet 150
året for stiftelsen af verdens angiveligt ældste frimærkeklub, deltage
med liv og sjæl et par dage, få inspirationer med møder, syn, sagn
og samvær, og ja, sidegevinsten
blev jo et par køb. Vi tog afsted i
bil via Varberg, boede lidt udenfor
staden ved Vesterås, og hjem via
Gøteborg, atter færgen.-- Det kan
dog aldrig skade, at vi forberedes
og inspireres til planlægningen
hos os i Århus om andre bare 25 år !!!
STOCKHOLMIA 2019 var en klubudstilling for The Royal Philatelic Society London med den britiske dronning som protektor, og
udstillingen var den internationale fejring af 150-året for dennes
stiftelse med den svenske konge som protektor 29/5-2/6 2019, afholdt i bycentrets nye kolos Waterfront Kongres Center, og opstillet i
fire herlige og veludstyrede kæmpe-etageplaner. Æresklasse, velvogtet øverste niveau, med nogle klenodier tilhørende den britiske dronning, legendarisk hendes first day cover, samlingsdele fra flere for
eksempel ekskong Farouk, den gule treskilling o.m.a…. Åndenød er
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der en højrisiko for. ….Endvidere derefter i salen under inviterede
frimærkekendisser uden for konkurrence, i alt et halvt hundrede
samlinger af vidunderlig, uopnåelig karakter, ”Sådan skal det gøres,
nu du spørger” , blandt andet også en dansk samling af fynske og
langelandske jernbanemærker, jeg vist aldrig har hørt om eller set
før – det minder jo stadig om påhit og privatbaner i DK, lidt væk fra
filatelien. Men generelt det ene brag efter det andet af Frimærker og
Filateli, det, du normalt kun hører om. ”Så ved du det!” Og mumierne i hvid skjorte og slips, med lup !! ”Ka det passe ??”
294 udstillere fra hele verden med 27232 albumsider konkurrerede
om dommernes gunst og publikums bevågenhed, ikke kun traditionel
filateli og posthistorie tiltrak sig min opmærksomhed.
Dommerkollegiet med Engelbrecht og Lars Peter Svendsen i spidsen
uddelte 70 stor guld (Large Gold) og 96 guld medaljer mmm. En
klassisk Islandssamling med vores Færø-brev kom (næsten) helt i
top, den vises på ny i Kbh. til efteråret, og såvel den kendte danske
udlandsbreve i skillingstiden som ligeledes danske tjenestemærker,
nu med Færø-breve, kom til tops. En klassisk DK-samling skillingsmærker blev meget venligt bedømt til guld, der var nu ikke for ”meget”, så en 2 sk linietakket var påsat et øverste venstre hjørne – for at
udfylde pladsen? Tænk, hvis han havde kendt revisor Siesing !!! Vi
kender langt bedre Danmarks Skillingsmærke-samlinger.
Klubben havde oprettet bibliotek med kaffe og kage, men uden, hvad
der hører til i normal britisk sammenhæng, når tørsten trænger sig på.
Alt var ikke flyttet, men svenskerne har vel forbudt pubben ??
Et mødested hos The Global Philatelic Network, med deres tilbud og
fremvisninger og bøger, gjorde stort indtryk på mig. Jeg nærer den
største agtelse for disse firmaer og deres udbud, jeg fik som gave
Chris Kings bog om Slesvig 1625 -1920, udlån tilbydes. De kendte
handlere var til stede, jeg gjorde et par køb, også et dansk, tak, Bjarne. Og et auktionskøb, et objekt til Køln med FP-stempel er fra
Erivan Haubs samlinger, tak søde Helga, very nice to meet you.
Stanley Gibbons fremstod i bedste stand og med vilde tilbud.
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Her ses ”vi”
Et andet ærefuldt mødested blev, da Carl Aage Møller på vegne
AIEP uddelte Hunziker Medaljen for livslangt fremragende ekspertarbejde, tillykke Helena Obermüller Wilén, og tillykke CAM med et
værdigt valg. Og tænk, netop i Skandinaviens hovedstad. Godt set af
en international anerkendt prøver, BPP & AIEP, i fornuftig og fin
påskønnelse.
Et særligt mødested var lokale 33 om torsdagen kl. 16, hvor vor tysk
bosatte Henrik Mouritsen introducerede sit værk Dansk Posthistorie
1875-1907, der fremstår som en relativt kostbar sværvægter i seks
bind, mit hedder 23/250, der stadig blev udbudt til salg på stedet,
hvilket måske kan virke uforståeligt, efter den skete markedsføring i
Danmark forinden. Min reference derved er DFF´s blad, hvad har de
mon af økonomi i projektet? Trods prisen er der åbenbart overskud i
udgivelsen. Det er ikke kun udbud og efterspørgsel, tilsyneladende,
der har bestemt produktion og prisansættelse.
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Værket er baseret på danske oversættelser af regler og dekreter oversat til dansk fra Union Postale Universelle, som riget blev tilknyttet
og postalt forpligtet af fra 1874. Som jeg efter en tung læsning og
gennemgang ser det, tager værket ikke højde for legale bilaterale aftaler, ej heller lokalaftaler af postmesterkarakter. Værket er mig bekendt – med et par undtagelser – funderet på Mouritsens egne samlinger, hverken han eller andre lægger skjul på, at materialet synes
grænseløst stort, men hvor er det skønne objekter, der illustreres med
i bøgerne. Dygtigt gjort. Opsætningen flot, der er tyrkfejl, lidt mærkeligt, at Mouritsen under præsentationen ikke kunne huske navnet
på en person i Århus, der havde ydet en vis teknisk hjælp, medens
KPK og DFF takkedes (for hvad), dog jeg ydede min dåd og nævnte
dig, Otto, -- så du kom da med, som du burde !!
Værket indledes med afsnit om overgangen efter Møntreformen fra
skilling til øre, og der vises lækre objekter, et anbefalet skillingsbrev
til Middelfart (A 8) fra 5/1 1875, og et blandingsbrev (A 10) 23/1
1875. Se mit brev her, som efter direkte overenskomst er særporto til
Hamborg før 31/3 1879.

Værket er struktureret i dels indenlandske og dels grænseoverskridende, kaldet internationale forsendelser. Helsager og noter til sidst,
der er gengivet et fodpostbrev (E 4 p. 2244), fra selveste 1/1 1875
sågar..
Mouritsen er ikke forvaltningsretlig historiker. Der synes ikke i
bøgerne spor af den udvikling, der ses netop i Provisorietiden, om de
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nordiske juristers afvikling af det latinske kraftmål og det romanske
effektkrav, og imod udvikling af individuelle hensyn til forvaltningspersonalets sunde fornuft og til borgers/brugers retsbeskyttelse. Som
antydet ovenfor ser vi imidlertid i DK stedse postale beviser på, hvad
der ikke skulle og burde kunne lade sig gøre, og det er også forfatteren bekendt. Thi han nævner i sin afsluttende opsummering for at
vejlede om, hvad og hvordan man klogelig opbygger sin udstillingssamling, at man bør finde og vise særlige objekter indenfor UPUrammen, gerne med supplerende træk, da sådant trækker op i en
frimærkebedømmers karaktergivning, -- --- -- medens for dansk
filateli jeg ser det sådan, at man meget vel kan bevise en brug anderledes end UPU-regelrytteriet har tilsagt. Både via objekt og national
historie. Uanset prisen kom ekspresbrevet frem i gode tider nøjagtig
som al anden god almindelig post, bortset fra den – lynhurtige, ubekvemme – sidste tour, se på ny det pragtfulde Skorup-brev, tilhørende en af mine venner i vor klub.

Fornemt værk til dansk filateli, står til gennemsyn og udlån hos mig,
men det er ikke værket for de mange, kun de få udvalgte, uden kilder
og noter kunne det med fordel samles til et EDITION d´OR bind.
Gad vide antallet i øvrigt komplet deraf i danske frimærkebiblioteker, synes så ukendt som Postiljonens Fakes and Forgeries.
Det samlede indtryk fra denne udstilling er et varigt minde om et
overflødighedshorn, som hverken skal eller kan sammenlignes med,
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hvad der ellers vises og er vist nationalt og internationalt. Der er
noget at leve op til, Chris og Birte King inviterede mig dog til
London, ”det bliver lige så stort”, Niels, thank´s, see you again.
Pragtfulde dage, smukke mennesker, skidt med et par utilpassede
lazaroner, tænk hvad manglen på pli kan gøre for sådanne, der altså
møder op UDEN evne til at være, se, nyde, leve. Men det var der
masser af plads til, i Stockholm, for os glade, ældre og positive
frimærkefolk
OG FINT VAR DET. På gensyn i klubben og til vor jubilæumsfest.
Niels Schou

Århus Frimærke Klub
Er fyldt 125 år.
Den 9 juli 2019 var det 125 år siden, at Aarhus Philatelist Klub blev
stiftet som en filial af Kjøbenhavns Philatelist Klub.
Senere har vi da heldigvis lært at klare os selv.
I 1983 fusionerede klubben med Jysk Filatelist Klub med hvem man
på det tidspunkt delte lokaler med i Rosensgade. De to klubber havde
hver møde hver anden onsdag forskudt, så der reelt var møde hver
onsdag, da der var stort sammenfald blandt de to klubbers medlemmer.
For 25 år siden, fejrede vi 100 året med den store Nordia 94 i VejlbyRisskovhallen, hvor der kom lidt over 10.000 besøgende. Det er mig
bekendt ikke blevet overgået siden. Desværre er mange af de, der tog
det store slæb dengang ikke blandt os længere, og de, der er tilstede,
er i sagens natur blevet 25 år ældre.
Det er den væsentligste årsag til, at vi ikke igen vil binde an med at
stille en udstilling på benene. Benene er ganske enkelt blevet for
gamle, svage og skrøbelige.
I stedet har vi valgt af anvende en del af klubbens midler til en fest
for alle de medlemmer med samlever, som kan tænke sig at deltage.
I skrivende stund har vi tilsagn fra 81 deltagere i alt. Du kan stadig
nå det, som beskrevet andetsteds i bladet.
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MENU
Jomfruhummerhaler med tomatiseret hummercreme, urter og sprød porre
Vagtel og brissel med trøffel, polanta, hønsesky og smågrønt
Filet af krondyr med sensommergarniture, brombærglace og røstikartoffel
Cremé Bûlée med friske bær og jordbærsorbet
Vine
Chablis, Billaud Simon, Frankrig,
Knipser Pfalz, Gaudenz trocken
Bourgogne Rouge, Cuvée Saint-Vincent, Vincent Girardin, Frankrig
Shiraz Barossa Elderton, Australien
Casa Silva, Late Harvest Semillon-Gewürtztraminer, Chile
Kaffe/te med jubilæumskage Cognac – likør

Den spændende menu skulle vel nok kunne lokke husarerne til.
Som sammenligning har vi lånt menukortet for klubbens 75 års
jubilæum. (venligst udlånt af Hans Schønning, Århus V)
Neden for dette er anført planen for de tre busser, som sendes rundt
for at opsamle deltagere, som ikke er selvtransporterende.
Der sendes tre busser, for at undgå alt for lang transporttid. Ved to
busser, ville den ene skulle køre mere end 2 timer, hvilket vi synes er
for lang tid.
Det er vigtigt, at de anførte tider overholdes, idet busserne ikke
venter ud over den anførte tid.
Skulle man have fortrudt sin tilmelding, bedes afbud meldt til
formanden på 20 71 23 66 snarest muligt.
Der vil blive taget telefonisk- eller email-kontakt til den enkelte, for
at sikre, at informationerne er nået frem.
Har du tilmeldt dig og ikke hørt noget senest 10. september, bedes du
også ringe på det anført nummer.
Vi håber, at alle får en god oplevelse og glæder os til en festlig aften.
Bestyrelsen
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BUS 1
Bøggildsvej v/nr 10
Nordlandsvej v/ Korshøjen
Nordre Strandvej v/L. P. Bechsvej
Risvang Alle v/Vejlby Ringvej
Paludan Müllers Vej v/Møllevangs Alle
Vestervang v/ H. V. Kaalundsvej
Samsøgade v/Busstop overfor skolen
Grønnegade v/trappen
Ingerslevs Plads v/Skolen
Hasle Torv v/Busstop
Haslegårdsvej v/nr 5
Oktobervej v/Decembervej
Gammel Viborgvej v7Tanken

AFHENTNING KL:
15,45
16,00
16,10
16,20
16,25
16,30
16,35
16,36
16,45
16,55
17,00
17,05
17,15

Knudhule ankomst

ca. 17,45

BUS 2

AFHENTNING KL:

Hørretløkken v/hovedvej
Skåde Skovvej/Ny Moesgårdvej
Saralyst Alle v/Saralystkirken
Kridthøjtorvet

16,00
16,15
16,25
16,30

Jyllands Alle v/Stenhøjsvej
Jarlsmindevej v/Rugbjergvej
Langdalsvej v/Labyrinten

16,40
16,55
17,05

Knudhule ankomst

ca. 17,45

BUS 3
Beder Landevej Overfor Netto
Bredgade v/Stationspladsen
Rorthvej v/Katrineholms Alle
Torvet Hørning

16,00
16,05
16,15
16,45

Hørslevvej v/Schødtsmindevej

17,05

Skovlundvej v/Christinedahlvej

17,10

Knudhule ankomst

ca. 17,35
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Klubbens kontaktpersoner

125 års jubilæum.

Formand,
Hans Jørgen Høy
20 71 23 66
&
Bøgeskovvej
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Den 9. juli 2019 var det 125 år siden, at Århus Philatelistklub senere
auktionsleder
sammenlagt med8355
JyskSolbjerg
Filatelist Klub (nuværende Århus Frimærke

Klub) blev stiftet.
I den anledning holder vi den 20 september en stor fest på Knud Hule
Næstformand Allan Juul Pedersen
86 14 76 00
Badehotel, hvor alle
klubbens
Neptunvej
30 medlemmer er inviteret med ægtefælle
eller samlever. Når
festen
ikke holdes på selve dagen, skyldes de
8270
Højbjerg
frygt for ringe deltagelse i ferietiden.
Skulle du have lyst til at deltage, men endnu ikke meldt dig, kan det
ske med sms på 20
71 Ole
23 66
eller på mail til hjhoy@post4.tele.dk.
Kasserer
Hans
Alexandersen
86 29 00 28
Børupvej
Det er gratis at deltage
og 135
der bliver arrangeret buskørsel både til og
8310 Tranbjerg
fra.
Her er ruten tilrettelagt efter de tilmeldinger, vi havde ved udgangen
af maj, men mon ikke de fleste kan benytte en af disse busser.
Sekretær
Bonde
23 45 67 20
Der er tale om enHenning
forrygende
menu:
Decembervej 15
8210 Århus V

Vi håbet at se flere end de allerede tilmeldte 80
Venlig
hilsen 61 78 20 79
Bestyrelsesm.
Sverre Reedtz
Schultz
Bestyrelsen
Hans Brogesgade 7, 3. th.
8000 Århus C.
Redaktør

Hans Jørgen Høy
Bøgeskovvej 16
8355 Solbjerg

20 71 23 66

Århus Frimærke Klub
Vestervang 14-16
8000 Århus C

20 71 23 66

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk
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