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Kære venner. 

Vi har haft et spændende halvår med 
stor aktivitet. Mange fine foredrag, me-
get godt materiale har skiftet hænder, og 
vi har haft en fin og meget positiv atmo-
sfære i klubben. Tusind tak for det. I har 
været gode til at møde frem og også 
venlige til at byde nye medlemmer vel-
kommen. Det er en stor glæde som be-
styrelse, at vi hele tiden får nye medlem-
mer. I disse tider hvor udblikket til ver-
den er lidt dystert, er det dejligt, at se 
folk mødes om noget, de kan være fæl-
les om. Både til Ole Lyths og Torben 
Ringtveds foredrag var vi faktisk 37 
personer, der lyttede på. 

Vi har forsøgt at støtte den fælles bytte-
dag for Århus klubberne sådan, at næste 
år har vi måske Jyllands bedste byttedag. 
Bak op om forsøget. 

Tak til Mikael og Sverre som fik lavet 
den bedste storauktion, vi har haft i min 
tid som formand. Selv om vi var i kamp 
mod fodbold VM, fik vi et OK salg. 

Har du kinesiske breve fra perioden 
1965-1970 kan det være, du skal sælge 
dem. På Bruun Rasmussen blev et lot til 
10.000 kr. solgt for over 500.000 kr. Der 
gemmer sig stadig store værdier i vores 
frimærkesamlinger. 

 

Næste sæson kommer det til at koste 200 
kr. at være medlem, vedtaget på sidste 
generalforsamling. Vi har været heldige 
at sælge godt, så klubben har stadig en 
pæn formue. Vi foreslår på generalfor-
samlingen, at kontingentet for 2024 sæt-
tes op til 300 kr. for at udvise rettidig 
omhu. Vi betaler 420 kr. pr. medlem til 
DFT, så vi hjælper jer stadig. Vi sørger 
også for, at I får lidt at spise og drikke, 
så ret beset er det meget, vi alle får for 
vores kontingentkroner. 

I bestyrelsen synes vi, at vi arbejder godt 
sammen. Alle yder det, de kan, så vi ser 
trygt fremtiden i møde med et stigende 
medlemstal og penge på kistebunden. 
Og… Det er en glæde at opleve positive 
toner fra jer, I er jo klubben! 

B.S. Christiansen siger: ”Et godt liv skal 
man kæmpe for”. Det gælder også en 
god klub. 

Og så til allersidst i denne glade gavetid: 
Der er fire stadier i en mands liv: 

Han tror på julemanden 
Han tror ikke på julemanden 
Han er julemanden 
Han ligner julemanden 

Skrevet d. 5. december 

Glædelig jul og godt nytår 

Fra Bestyrelsen 

Nytårshilsen fra bestyrelse og formand 

 

Redaktørens nytårsønsker ... 
… handler om at få bibragt ideer og forslag til indhold i Hængslet. Jeg har be-
stræbt mig på at fokusere på klublivet, medlemmernes interesser og gøremål 
inden for vores hobby. Den linje vil jeg gerne fortsætte, og der kan være mang-
foldigt at få fortalt. Giv mig et vink i retning af: ”Det kunne være interessant at 
høre noget om …” eller lignende, så skal jeg nok følge op på det. Også gerne 
med ”skriverierne” efterfølgende.  Godt nytår fra –as 
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Carsten Laursen, Hadsten 
 
Som nyt medlem i Århus-klubben 
kan jeg på opfordring af redaktøren 
kort fortælle, at jeg er født i Horsens i 
1952 og fik de første frimærker som 6
-årig (Grønlandske Nordlys mærker i 
lille blik-æske). Dette gav mig lidt 
blod på tanden, hvorefter jeg for mine 
sparepenge i de unge år blev en flittig 
gæst hos en frimærkehandler i Sme-
degade i Horsens. 
 
Fik en god samling, bl.a. en meget 
god samling med Tyskland og områ-
der. Blev senere franarret samlingen 
ved bytte med bundter af ganske al-
mindelige Island, der viste sig at være 
krakelerede i mærkebilledet. 
 
Blev soldat i 1969, hvor samleriet 
blev sat på stand by. Kom i 1972 ind 
til toldvæsenet (senere told & skat, 
SKAT). Mødte min hustru Birgit i 
1976. 
 
Er – ud over Århus – med i Randers 
og Hinnerup frimærkeklubber samt i 
over 30 år med i Djurslands Filateli-
stiske Højskole. 
 
Samler følgende områder:  

• Alle nordiske lande incl. Grøn-
land, Island og Færøerne  

• England og Engelske kolonier incl 
Canada/Australien/New Zealand  

• USA  

• Schweiz  

• Holland  

• Belgien incl. banemærker  

• Tyskland incl. alle områder.  

• Har også en del Italien incl. kolo-
nier m.v. 

• Herudover samler jeg stjernestem-
pler på løse mærker og på breve/
postkort. 

 
 
Som medlem i Århus klubben mær-
ker jeg forskel på samleområder og 
bytte-/salgsmateriale, idet man i 
Randers og Hinnerup mere samler 
frimærker, hvor man i Århus og på 
Djurs Filatelistiske Højskole mere 
samler posthistoriske breve og post-
kort. 
 
Dette giver mig større mulighed for 
at skaffe breve og postkort, hvilket 
jeg synes er spændende. Der er også 
et dyrere udvalg i Århus samt flere 
små spændende foredrag. Der kan 
også findes diverse godbidder ind 
imellem. Det taler heller ikke imod, 
at kontingentet er så fair, herunder de 
gratis frokoster og gratis mad ved 
deltagelse som gæst eller udstiller 
ved diverse udstillinger. 

Ny i Århus Frimærke Klub 
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Jeg føler mig også taget godt imod og 
meget velkommen i klubben. 
 
Et lille opråb: Der kan godt opstå no-
get forvirring ved auktionerne, hvor 
jeg også synes, at folk skal markere 
tydeligere, hvem der byder. ”OP MED 
BYDENUMRENE”, ligesom lot-
numrene bør oplyses ved hvert lot. 
 
Synes i øvrigt at der er en OK forde-
ling mellem bytte, auktion og fore-
drag, men auktionen skal ikke starte 
for sent. Nogle bor langt væk. 
 

 

En af Carstens specialiteter: Schweiziske 
mærker fra 1939-40 til støtte for den såkald-
te Aktivdienst, som er et fælles forsvarsfor-

bund mellem alle landets kantoner. 

Ottos brevkasse 

Jeg får som redaktør af og til spørgsmål om vores hobby, som jeg ikke kan svare på. 
I modsætning til de fleste i klubben har jeg kun været medlem godt en halv snes år – 
og jeg har heller ikke en årelang tradition med frimærkesamleri. Men nu har jeg 
allieret mig med Otto Kjærgaard, som kan se tilbage på en nærmest livslang beskæf-
tigelse med filateli, posthistorie, udstillinger, skriverier og meget andet inden for 
området. Derfor har jeg lavet den aftale med Otto, at han får nogle af de spørgsmål, 
som jeg bliver stillet til mig. I hvert nummer af Hængslet vil Otto så svare så godt 
han kan. Jeg håber, alle kan have gavn af dette initiativ. Så bliv bare ved med at 
spørge.                                                                                                                       -as 

Kære Otto 

Når venner eller tidligere kolleger spørger mig, 
hvad jeg bruger pensionisttilværelsen på, så er jeg 
ikke meget for at sige, at jeg bruger meget tid (og 
meget af pensionen) på at samle frimærker og bre-
ve. Jeg synes, det er lidt skamfuldt, at jeg ikke kan 
sige, at jeg spiller golf, eller er med i ældresagen og 
politisk arbejde, eller hjælper til i genbrugsbutikker 
eller gør noget andet nyttigt. Kan du ikke hjælpe 
mig med nogle eksempler på den samfundsmæssi-
ge betydning af at beskæftige sig med vores lidt 
suspekte hobby?  

Venlig hilsen fra den skamfulde 
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Kære ’Skamfulde’ 
Nu er der vel intet til hinder for, at man 
dyrker en sport – især når solen skinner 
– og så dyrker sin frimærkehobby, når 
det regner, hvis man har mobiliteten og 
benene til det. Golf, hvorfor dog vælge 
verdens mest kedelige sport, selv syn-
kronsvømning er mere interessant. Er du 
klar over, at en omgang på en golfbane 
som gæst koster mere end et godt brev? 
Det er jo penge ud af vinduet. Ældresa-
gen, politisk arbejde og genbrugsbutik-
ker er måske ikke sagen for en inkarne-
ret samler, der foretrækker det mere 
indadvendte liv frem for at stå og knevre 
med folk om småting eller om ingenting 
– hvis det er politik.  

For nogle år siden fandt polske forsik-
ringsfolk ud af, at frimærkesamlere var 
”gode liv”. De levede længere end gen-
nemsnittet. Hvorfor? Fordi de excellere-
de i at søge ny viden, rydde op og få 
orden på tingene og holdt deres hjerne i 
gang med god gymnastik, når samlingen 
skulle sættes op, varianter findes og nye 
opdagelser gøres. Frimærkehobbyen er 
af stor betydning for at opretholde men-
tal sundhed, så samfundet ikke skal have 
udgifter på demente, gamle medborgere, 
og det sociale liv i fx en klub får mening, 
når man har alvorlige problemer, der 
skal afgøres – er det en sjælden forsen-
delse eller et falsum? Hobbyens betyd-
ning kan ikke overvurderes! 

Venlig hilsen fra Otto 

 

Kære Otto 

Der er stor forskel på, hvad klubbens 
medlemmer samler på. Selv om det hed-
der Århus Frimærke Klub, så er der 
ikke kun frimærker på bordet. Der er 
også breve, postkort, bøger og engang 
såmænd også whisky, lamper og tasker. 
Kan det være rigtigt med alle de forskel-
lige ting? Frimærker ved man, hvad er, 
og vi ved, hvad de koster. Priserne kan 

vi slå op i kataloger, selv om de ikke 
altid passer. Men hvad med fx postkort 
og breve? Er det ikke finere at samle på 
gamle frimærker end fx på postkort? Og 
bliver man ikke lettere snydt, når man 
køber breve og postkort? Hvad mener 
du? Nå, det blev til flere spørgsmål på 
én gang, men det klarer du nok også. 

Venlig hilsen fra den forvirrede 

 
 
Kære ’forvirrede’ 
Frimærker og breve burde ikke forvirre 
nogen. Man skal ikke undervurdere be-
tydningen og glæden ved at sætte et fri-
mærke, man længe har ledt efter, ind på 
sin plads. Man har det godt resten af 
dagen – og måske et par dage mere. 
Postkort har altid forvirret mig. Jeg 
synes alle postkort som regel er pæne, 
og de pæne er som regel ret billige. Er 
der ved et tilfælde et par mennesker, der 
er blevet foreviget på kortet, som fx nog-
le mænd med kasket foran et posthus, så 
forlanges der pludseligt uhørt høje pri-
ser på et kort, som egentlig havde været 
pænere uden de forstyrrende mennesker. 
Det er forvirrende, indrømmer jeg. Bre-
ve derimod er noget helt andet. Sjældent 
mærke på ufilatelistisk brev, det koster. 
Gode påtegninger og en god historie, så 
koster det, men man skal selvfølgelig 
vide, hvad det er, man køber, eller råd-
føre sig med en, der ved noget – især 
hvis den, man handler med, vil sælge en 
brugt bil og ligner salig Svendsen fra 
Låsby. Ubrugte frimærker er tavse, 
stemplede frimærker hvisker, men breve 
fortæller store fortællinger. Hvem vil 
ikke godt betale lidt ekstra for en god 
fortælling? Postkort er fine nok, for man 
kan vende dem om og prøve at finde en 
sjælden frankering, stempel eller forsen-
delsesvej på den ”rigtige” side. Det ved 
man da, hvad koster! 
 
Venlig hilsen fra Otto 
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Der indkaldes herved til  

 

ordinær generalforsamling i Århus Frimærke Klub  

onsdag den 15. februar 2023 kl. 19,30  

 

i lokalerne på Folkehuset Vestervang, Vestervang 16, Århus C. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 12, stk. 3. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal i henhold til vedtægter-

nes § 12. stk. 6 indsendes skriftligt til formanden senest 2 måneder før generalfor-

samlingens afholdelse.  

På bestyrelsens vegne, december 2022  

Kaj Erik Ullerup 

Generalforsamling . 15. februar 2023 

Klubmødernes foredrag 

I løbet af de senere år er det blevet et 
indslag på næsten alle klubmøder, at der 
er et foredrag. Det gælder også for for-
året 2023; se programmet på bagsiden af 
bladet. 

Foredragene kommer vidt omkring. Med 
forbehold for coronatidens aflysninger 
og andet rod i opgørelsen ses nedenfor 
en fordeling af foredragene fra de sidste 
3 år fordelt på de forskellige udstillings-
kategorier : 

Traditionel filateli:  12 foredrag 

Posthistorie:  14 foredrag 

Åben klasse:     3 foredrag 

Postkortklasse:   6 foredrag 

Andre emner:  10 foredrag 

Om denne fordeling afspejler medlem-
mernes interesseområder ved jeg selv-
sagt ikke. Men de mange foredrag af-
spejler i hvert fald, at der er stor interes-
se for at lære af hinanden.                  /-as 

Postkort fra Foredragssalen på Roskilde 
Højskole i 1908. Her er tilhørerne overvejen-
de kvinder. Det er ikke tilfældet i vores klub. 
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Øverst:  
Kirkebrev ”L.C” Laut Consistorium med 
Ratzeburg stempel, sendt 28.3.1839 til 
Steinhorst i Lauenburg. 
 
 
 
 
 
Til højre: 
Pakkeporto AFA nr. 10, flot stemplet 

”grønlands  / styrelse” 

Adressebrev pakke 3 gange 20 pund. Sendt fra Kjøbenhavn til Fredericia 
22.6.1903. Frankeret med 3 x 100 øre, AFA nr. 31. 
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Henning Bonde 

samler andet end to-farvede frimærker 

Hennings frimærkehistorie er fysisk til 

stede. Jeg tror ikke, der er nogen huller. 

Men altså: Den 6-årige knægt fik sit 

første album – og kort tid efter fik han 

en skotøjsæske med afklip. Uanset at 

Henning endnu ikke kunne læse, så ev-

nede han at sortere frimærkerne – også 

så han senere kunne lægge dubletter fra 

og bytte sig til nyt hos skolekammerater. 

Jeg tænkte, om Henning måske var ble-

vet anset for lidt sær i skolen med sin 

frimærkeinteresse, som var vedvarende 

hele skoletiden, ja, faktisk hele livet, om 

end selvfølgelig med forskellig intensi-

tet. Men sådan var det ikke. Der var 

mange at dele sin interesse med. 

Redaktøren besøgte Henning Bonde 

Jeg havde sat mig for at lade Henning 

fortælle om historien og bredden i hans 

frimærkeliv – og især om at samle andet 

end to-farvede danske frimærker. Her er 

lidt af hans historie: 

Drengeårene 

I 1949 var Henning 6 år og fik ikke lov 

til at tage med forældrene på en tur til 

Bornholm. Han blev placeret hos en 

onkel, som ikke blot egnede sig til at 

passe et feriebarn, men også tog sig tid 

til at hjælpe Henning i gang med frimær-

kerne. Henning fik et Globealbum med 

plads til blandt andet danske frimærker 

og til alle de andre lande fra Europa. Der 

var også en del indsat i albummet. Sene-

re i samleriet anskaffede Henning sig et 

Stenderalbum for danske frimærker. 

Så blev der en lille pause i vores samta-

le, medens Henning finder albummet 

frem, så jeg kan bese det. Henning smi-

der ikke ud, han beholder sine ting, Vo-

res samtale om Hennings samleri er så-

dan set en rundtur i værelsets reoler. Jeg 

ved ikke helt, hvordan systemet er, men 

jeg konstaterede, at hver gang vi kom i 

nærheden af fortællingen om et eller 

andet frimærke, brev eller samling, så 

varede det kun kort, så fik vi syn for 

sagn. Hennings frimærkeliv er der. Der 

er ikke noget med, at ”det havde jeg 

engang, men det har jeg solgt”. Eller: 

”Det tror jeg nok, jeg har eller har haft, 

men det kan jeg ikke finde”. 
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Den deling fandt i bogstavelig forstand 

sted i 1957, hvor Henning fik en halvdel 

af et frimærkekatalog. Henning interes-

serer sig kun for vesteuropæiske lande, 

sådan da. Han og en kammerat, der inte-

resserede sig for østeuropæiske lande og 

Norge, hvor hans mor kom fra, skar sim-

pelthen et Europakatalog fysisk over, så 

de fik hver sin halvdel. Det passede no-

genlunde med deres respektive samle-

områder. 

Henning har en utrolig skarp hukommel-

se. Gennem samtalen dukker der hæn-

delser op, som fandt sted for mange år 

siden. Flere gange fortalte Henning om 

valg mellem to bestemte frimærker, om 

deres pris – og fejl ved nogle af dem. 

Han har endnu det, han valgte. 

 

Lyngby Frimærkeklub 

Men familie og venner var selvfølgelig 

ikke tilstrækkelige leveringskilder. Så 

Henning, der voksede op i Lyngby ved 

København, blev kunde hos en marskan-

diser, som havde den trælse indstilling, 

at han ville bestemme, hvad Henning 

kunne eller skulle købe. Der var ikke frit 

valg, men nogle gange fik Henning alli-

gevel gjort nogle gode køb, fordi han 

udnyttede sin stadig større viden. Fx 

kunne han altid som 12-årig sikkert skel-

ne mellem ret og omvendt ramme (ja, vi 

kunne jo ikke undgå at komme ind på de 

to-farvede). 

Som andre købte han også landepakker, 

men det næste skub i samleriet kom, da 

han som 14-15-årig blev medlem af  

Spørg Henning, hvad der er det specielle ved disse to Guernsey frimærker! 

En af Hennring katalog rariteter. 
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Lyngby Frimærkeklub. Og her blev jeg 

præsenteret for navne på mange koryfæ-

er, som jeg aldrig har hørt om.  

Der var ingen ungdomsafdeling, men 

alle deltog sådan set ligeværdigt i klub-

aktiviteterne. Det væsentlige var dublet-

cirkulationen – og nu er vi omkring 

1960 – hvor man næsten måtte betale 

fuld AFA-pris for enkeltmærkerne.  Der 

var få foredrag; og så byttede man. 

Klubben åbnede op for Hennings mere 

omfattende interesse for i første omgang 

engelske frimærker, som han har dyrket 

intenst siden. Men altså også andre vest-

europæiske lande. Så meget at Henning 

købte frimærkeabonnementer med nye 

mærker fra i hvert fald Luxemburg, Eng-

land og Kanaløerne. De sidste fik jeg 

præsenteret, herunder nogle frimærker, 

der har været meget dyre, men som nu er 

faldet i pris.  

Han holdt Populær Filateli, som er hand-

lernes blad. Og om prisniveauet gjaldt 

på den tid, at man skulle betale ca. 1,8 x 

pålydende værdi for nye frimærker i 

abonnement. Samtidig var bladet up-to-

date med justeringer på priserne, så fri-

mærker der i et nummer var sat til kr. 

100 måske i næste nummer stod til kr. 

400. Den tid er vist forbi. Når jeg spurg-

te til, om der var noget, Henning havde 

fortrudt, så tror jeg, at det har været kø-

bet af de postfriske frimærker fra diverse 

lande.  

Dog ikke fra Frankrig, som er et af Hen-

nings kæreste samleområder. Han ejer 

meget speciallitteratur, også til at under-

søge en stor samling med franske kolo-

nier; mange bind, som han har arvet fra 

sin svigerfar. Men grundlæggende har 

Henning det dog bedst med selv at byg-

ge sine samlinger op efter sit eget sy-

stem. Så han ved, hvad han har – og ikke 

mindst hvor det er, når det skal til forny-

et gennemsyn. 

Hvad så med breve og posthistorie? 

Her var hans onkel, Adler Schimmel, 

igen på spil. Han lavede sin egen første-

dagskuvert med de tre frimærker, der 

blev udgivet i forbindelse med Kong 

Frederik IX’ 60 års fødselsdag den 11. 

marts 1959 og sendte brevet til den 16-

årige ”Herr Henning Bonde”. Se næste 

side! 

Jeg havde bedt Henning fortælle om sine 

største fund. Og her kommer vi så også 

ind på de to-farvede, som han fra slut-

ningen af 1970’erne begyndte at dyrke 

intenst. Købte meget ind for at kunne gå 

i dybden med analyse af tryk, specialite-

ter og andet, som vi ofte hører Henning 

tale om. Her er han ekspert. 

 

Århus Frimærke Klub 

Henning var efter endt ingeniøruddan-

nelse blevet gift og bosat i Århus. I for-

bindelse med sit arbejde på Jysk Tekno-

logisk Institut kørte han meget rundt i 

landet. Det kastede nogle kørepenge af 

sig, som Henning så brugte på frimær-

kerne. Han har været medlem af Århus 

Frimærke Klub siden 1976, og kommer 

stort set til alle møder. Han er a-medlem 

(har været medlem) af KPK, Kjøben-

havns Philatelist Klub, (i længere tid) 

faktisk allerede fra begyndelsen af 1976, 
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og kvittede samtidig sit medlemskab af 

Lyngby Frimærkeklub. Han har dog 

aldrig deltaget i et møde i KPK. 

Der er træk i Hennings interesse for fri-

mærker og posthistorie, som jeg vil 

fremhæve.  

• Henning går i detaljen, så han er ikke 

blot frimærkesamler, han er i Søren 

Chr. Jensens forståelse en egentlig 

’philatelist’.  

• Hennings filosofi er, at ”hvis jeg ikke 

har brug for de penge, jeg kan få ind 

ved et salg, så sælger jeg ikke”. 

• Henning kan være så optaget af en 

sag, at han ikke kan holde det for sig 

selv. Det gælder både i den personli-

ge samtale, og når vi har foredrag i 

klubben.  

Jeg kan ikke undgå at spørge til, hvorfor 

Henning ikke udstiller. Han har jo mas-

ser af muligheder. Men den indsats det 

kræver, tiltaler ikke Henning. Men en 

enkelt undtagelse er der måske. 

For vi ved også, at Henning samler 

’musik’. Musik fra A til H; tangenterne 

på klaveret. Han elsker musik, og han 

har samlet breve, frimærker, postkort og 

andre objekter, hvor han bevæger sig 

gennem alfabetet – eller i hvert fald en 

del af det. Og ved den sidste byttedag i 

Bellevue hallen viste han også noget af 

dette materiale, som sagtens kan udvik-

les til et udstillingseksponat i ”Åben 

klasse”. Hvis han orker det, for som han 

siger: ”Jeg vil gøre det på min egen 

måde.” 

Inden kaffen runder vi af med en snak 

om vores klub, hvor Henning har siddet 

i bestyrelsen i mange år og ydet et stort 

arbejde. Det gør han stadig, og han er 

både glad over og stolt af klubben nu 

med mange aktiviteter og stadig flere, 

der kommer til klubmøderne.  
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Dørene åbnes kl. 9,30”, stod der i pro-

grammet. Jeg var inviteret som gæst til 

Frimærketræffet i Odder lørdag den 22. 

oktober. Frimærketræffet er en flerårig 

tradition, hvor klubmedlemmer fra Od-

der, Silkeborg og Ry mødes. I år var 

også medlemmer fra klubberne i Hor-

sens og Århus inviteret. Jeg var en af 

dem, og jeg ankom kl. 9,30, og da var 

salen i Aktivitetshuset i Odder allerede 

godt fyldt op, så dørene er nok blevet 

åbnet noget før annonceret. Frimærke-

folk kommer altid i rigtig god tid. Det er 

vigtigt at huske, hvis man vil have en 

god plads. Men der var i øvrigt fin plads 

og gode forhold i Odder. Vi var omkring 

40 deltagere. 

Leif Ørndorf bød velkommen over en 

kop formiddagskaffe. Men inden vi kom 

videre med programmet, var der et lille 

intermezzo, hvor først Kaj Erik Ullerup 

fra Århus Frimærke Klub annoncerede 

byttedag i Århus, som den bedste bytte-

dag i Jylland. Den skulle finde sted da-

gen efter. Men han blev omgående korri-

geret af Ole Breum fra Odder, der poin-

terede, at alle vidste, at byttedagen i Hou 

var Jyllands bedste byttedag. Det var Ib 

Stæhr fra Silkeborg ikke enig i. Han 

delte brochurer ud med indbydelse til 

byttedagen i Silkeborg den 30.oktober. 

Så vi fik meget at glæde os til, før Søren 

Chr. Hansen fik ordet og fortalte om at 

samle alle landes frimærker indtil 1910. 

Han indledte med en erindring om, hvor-

dan han som ung hver nytårsaften havde 

talt katalogprisen på sin samling op, og 

hvor stolt han var over, hvordan 

”formuen” voksede år for år. Uanset 

realiteterne måske var lidt anderledes, så 

Frimærketræf i Odder  
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udviklede han sit samleri, for som han 

sagde: ”Der er ingen pille mod samler-

mani”. 

Måske provokerede han også forsamlin-

gen, men så var det bevidst, når han 

skelner mellem en frimærkesamler, som 

alene netop samler frimærker, og en 

filatelist, som dykker ned i de enkelte 

mærker, deres historie, fejl og mangler. 

Så vi var nok en samling af frimærke-

samlere og filatelister i Odder den dag. 

Om netop fejl og mangler nævnte han, at 

hos Thiele-trykkeriet var holdningen, at 

lige meget hvor mange fejl, der var ved 

udgivelsen af frimærker, så gjorde det 

ikke noget, så lang tid kunden ikke op-

dagede det. Det gælder vist også, når vi 

internt bytter, sælger og køber. 

Medens han bevægede sig gennem sine 

selvkomponerede landeopsætninger, der 

havde plads til flere frimærker, end Sø-

ren indtil nu havde erhvervet sig, fik vi 

mange små sidehistorier om særheder 

ved de enkelte landes udgivelser. Han 

summerede sit veloplagte foredrag op 

med filatelistens fire problemer, nemlig 

antal (hvor meget mangler jeg), kvalitet 

(er frimærkerne gode nok), pris (har jeg 

betalt den rigtige pris) og falske mærker 

(hvor tit er jeg blevet snydt). Sådan no-

genlunde fik jeg fat i det. 

Et vigtigt indslag i Frimærketræffet var 

”Vi bytter, køber og sælger indbyrdes”. 

Det foregik hele dagen, både før, under 

og efter foredragene. Mange havde ma-

terialer med. Personligt fik jeg solgt en 

del breve og postkort. De var også billi-

ge. 

Efter frokost måtte Søren Chr. Hansen 

igen holde for. Anders Jørgensen, der er 

kontaktperson for Forbundets medlems-

klubber i Midtjylland havde desværre 

forfald. Søren Chr. fortalte som tidligere 

formand for Forbundet om hans 

(positive) vurdering af den nuværende 

situation i Forbundet, hvor der er ryddet 

op og ud. 

Traditionen tro var der auktion med 91 

lot; alle fra Norden. Rimelig bydelyst. 

Jeg noterede mig flere ting. Knap halv-

delen blev solgt, næsten alle til opråbs-

prisen – og ingen af de 13 lot med færø-

ske objekter blev solgt. Højdespringeren 

var en Danmarks samling AFA nr. 3 – 

1233, der gik for 1100 kr. Opråb kr. 500. 

Personligt vil jeg sig tak for en god dag 

med nye kontakter på tværs af klubber-

ne. Jeg dukker op næste år, hvis jeg bli-

ver inviteret. 

Andreas Striib 

 

 

Leif Ørndorf takker Søren Chr.  

Hansen for gode ’input’ 
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Bestyrelsen 

 
Formand og auktionarius: 

Kaj Erik Ullerup, tlf. 30 52 75 48 

E-mail: oldcovers64@gmail.com 

 
Næstformand: 

Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24 

 

Kasserer: 

Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20 

 
Sekretær: 
Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22 

 
Bestyrelsesmedlem og auktionsle-

der: Torben Madsen, tlf. 40 32 52 67 

 
Bestyrelsesmedlem: 

Sverre Reedtz Schultz, tlf. 61788620 

 

 

 

 
”Hængslet” redigeres af: 

Andreas Striib, tlf. 20 54 20 43 

E-mail: andreas.striib@gmail.com 

 

Tryk: FL-Tryk, Hørning. 

 

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk 

 

 

Klubmøderne  

afholdes i Folkehuset Vestervang, 

Vestervang 16-18, Århus med ind-

gang gennem garageanlæg. 

 

Byttedage 
 
15. januar 2023 

Byttedag i Bolbro, Frigasvej 14, 
5200 Odense V., kl. 10-15. 
 
19. marts 2923 
Odder Filatelist Klubs byttedag i  
Houhallen 

 
1. april 
Byttedag i Viborg, Hal 5, Stadion 
Allé, 8800 Viborg, kl. 10-15 
 
29. april 
Nordjysk Frimærkemarked og Fri-

mærkedagen i Rosendalhallen ved 
Hobro 
 
 
 
 
Udstillinger 
 
18.-19. marts 2023 

TAK23. 

Klubudstilling,  

Birkerød Idrætscenter, Birkerød Fri-

mærkeklub 

 
23.-25. maj 2023 
IBRA 2023. Verdensudstilling i Es-
sen, Tyskland, www.ibra2021.de 

 
7.-8. oktober 2023 
Philos 23. Klubudstilling, Holstebro 
Frimærkeklub. Afholdes i Mejruphal-
len 
 
4.-5. november 2023 

National Udstilling 2023,  
”Den muntre” i Hornslethallen. 
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Program . Foåret 2023 

4. januar: Startmøde med et glas champagne og Tofarvet I,  grundkursus ved Hen-

ning Bonde. Medlemsauktion. 

11. januar: .Henning Bonde II. Fortsættelse af grundkursus i tofarvede frimærker. 

Klubauktion. 

18. januar: Frit emne. Evt.  kort foredrag. Medlemsauktion. 

25. januar: Bjørn Eriksen: Århus fotografen H.A. Ebbesen og Århus perler. Klub-

auktion. 

1. februar: Henning Rasmussen: Tyskland, Brystskjold seks rammer super udstil-

lingsmateriale. Glæd jer. Medlemsauktion. 

8. februar: Torben Hjørne: Grønlands Posthistorie. Klubauktion. 

15. februar: Generalforsamling. Medlemsauktion. 

22. februar: Ole Lyth: Frankrig Napoleon II 1853-1860. Klubauktion. 

1. marts: Henrik Plovst: Enkeltportoordning. Mød en af filateliens specialister og 

lær nyt om noget, som de fleste ikke ved noget om. Spændende. Medlemsauktion. 

8. marts: Jørgen Gyldenløve: Jugoslavien. Klubauktion. 

15. marts: Frit emne. Evt. kort foredrag. Medlemsauktion. 

22. marts: Allan Westphal: Hollandsk Indien Posthistorie. Klubauktion. 

29. marts: Bo Bjerre Jakobsen: Returnerede forsendelser under 2. verdenskrig. 
Medlemsauktion.  

5. april: Ole Lyth: Fortsættelse af Frankrigshistorien. Paris stempler, stjernestem-

pler og ballonpost. Klubauktion. 

12. april: Per Sørensen: Postkort og brændevin. Måske skal du tage bussen denne 
dag. Medlemsauktion.  

19. april: Frit emne. Evt. kort foredrag. Klubauktion. 

26. april: Aksel Mack: Katapultpost. Kom og hør om de modige flyvere og sjældne 
forsendelser. Medlemsauktion. 

3. maj: Afslutning med smørrebrød og en øl . Klubauktion. 

24. maj: Sommermøde. Vi laver et møde og ses så til september igen. 

Medlemsauktion.                                  

 
 

 


