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Medlemsblad for Århus Frimærke Klub
Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub

Glædelig jul og godt nytår

Mødeplan forår 2019
Onsdag 9/1
Onsdag 16/1
Onsdag 23/1
Onsdag 30/1
Onsdag 6/2
Onsdag 13/2
Onsdag 20/2
Onsdag 27/2
Onsdag 6/3
Onsdag 13/3
Onsdag 20/3
Onsdag 27/3
Onsdag 3/4
Onsdag 10/4
Onsdag 17/4

Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Generalforsamling
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
(Reserve for generalforsamling)
Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Stor aftenauktion
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og auktion.
Alm. møde m. Kajs kvarter og medlemsauktion
Sæsonafslutning
0-0-0

Ny sæson
Efteråret er forbi, vinteren er begyndt. Der trues med kulde fra de sædvanligt ”pålidelige” metrologer, så det skal jo nok passe. Der bliver så tid og
lejlighed til at dyrke vores fælles hobby, hvilket jo ikke er så ringe.
Den nyligt afsluttede podieauktion hos Bruun Rasmussen, viste igen i år, at
der stadig er interesse for at købe frimærker, når de er spændende nok, og
priserne var set fra sælgers side ganske gode. Man må dog konstatere, at
priserne over længere tid, er faldende. Det er skønt for os, der samler, men
ikke for de, der vil afhænde.
Som frimærkesamler, bør man betragte sine køb, som noget man har brugt
penge på, og som man er glad for. Om man kan få sine penge hjem igen,
bør være noget sekundært. Lystfiskere og golfspillere m.fl. får jo heller
ikke pengene tilbage, når de stopper med deres hobby.
Så køb kun for de penge, du vil ofre og glæd dig over dine anskaffelser.
Når du ikke vil have dem mere, kan du glæde dig over det, du så kan få for
dem og ikke ærgre dig over det, du ikke kan få.
Medlemsauktioner:
Der har i sæsonen været pæn interesse for indlevering til medlemsauktionerne, så de vil fortsætte uændret.
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Bedre afteauktion:
Denne nye erstatning for storauktionen har vist sig af være en succes. Der
har været pæn interesse for indlevering og køb, så det vil fortsætte indtil
videre. En sidegevinst er, at det betyder meget mindre arbejde for
auktionslederen.
Kontingent:
Som meddelt på sidste generalforsamling er kontingentet for 2018 udvidet
til også at gælde for 2019, så de, der har betalt for 2018 er gratis med i
jubilæumsåret 2019.
Endelig vil jeg erindre om den store jubilæumsfest den 20. september 2019.
Mere derom længere fremme i bladet.
Bestyrelsen ønsker alle en god sæson samt en glædelig jul og et godt
nytår.
o O o

Generalforsamling 2019
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 20. februar
2018. (Hvis vejret hindrer fremmøde, vil generalforsamlingen blive udsat
til efterfølgende onsdag den 27. februar.)
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Formandens beretning om virksomheden i det forløbne år.
Kassererens aflæggelse af regnskab.
Beretning fra funktionsmænd.
Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
Indkomne forslag
Valg af bestyrelse:
På valg er:
Hans Ole Aleksandersen, villig til genvalg (for 1 år).
Henning Bonde, villig til genvalg
Sverre Reedtz Schultz, villig til genvalg
Valg af revisorer og suppleanter
8. Eventuelt.
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Følgende funktionsmænd har fungeret i indeværende år:
Auktionsleder:
Hans Jørgen Høy
Sekretær:
Henning Bonde
Redaktør:
Hans Jørgen Høy
Kontaktmand til
byttedag
Henning Bonde
Internetredaktør
Kirsten Gress-Wright
Kontingent inkl. kontingent til DFF har i indeværende år været:
A-medlem: 440 kr. B-medlem: 85 kr.
Indmeldelsesgebyr 0 kr.
Med venlig hilsen
bestyrelsen
O

o

O

Vi minder igen om:
Jubilæumsfest i 2019.
Som oplyst på flere af de ugentlige mødeaftener, er festen i forbindelse med
klubbens 125 års jubilæum i 2019 fastsat til fredag den 20 september 2019.
Den finder sted på Knudhule Badehotel i Ry, og der vil blive gratis deltagelse for klubmedlemmer med ægtefælle/samlever.
Husk at reservere dagen.
Vi arbejder med at etablere gratis bustransport fra forskellige
opsamlingssteder i området, men de vil selvfølgelig afhænge af
tilmeldingen, hvorom der vil komme nærmere information senere.
Knudhule Badehotel serverer mad af utrolig høj standart, så du kan roligt
begynde at glæde dig til en kulinarisk oplevelse af de helt store.
Best.

Læs nu dette omhyggeligt
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Tilmelding til jubilæumsfesten
den 20. september 2019.
For at få en fornemmelse af interessen modtager vi
gerne fra nu af tilmelding til festen.
Send venligst navn og adresse på deltagere til
hjhoy@post4.tele.dk eller sms til 20 71 23 66.
Tilmelding kan også ske ved opringning på pågældende
nummer, hvor evt. spørgsmål også kan besvares.
Alle medlemmer kan deltage med evt. ægtefælle eller
samlever. Alt er helt gratis
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Julehistorie fortalt af Niels Schou
Samleriets grundstamme er fortsat ved dette årsskifte; samlerne og
klublivet, hvorfra udbud og efterspørgsel af vort livsnødvendige materiale beses og bedømmes. Mange køb og betalinger sker ved tryk
på en knap, - som en berømt handler spurgte ”hygger vi os?” – levering synes nærmest at være den værste hurdle, når købet ikke sker direkte i klubben. De to store skandinaviske auktionshuse BR Bruun
Rasmussen, København, og Postiljonen, Malmø, har særskilt enorm
betydning for dansk og øvrig nordisk filateli og posthistorie inkl.
Grønland og Dansk Vestindien ved deres dygtige vedholdenhed til at
fremkalde og sikre unikke objekter til berigelse --- for os, skandinaviske mumiske filatelister, conditio sine qua non, frit oversat uden
disse input ikke flere fornyelser og forfriskninger i vore samlinger.
Salg og samlet afhændelse får min bemærkning nedenfor.
Tilsyneladende prisansætter Postiljonen før de store auktioner bevidst højt, med den følge, som det ses, at noget sælges afsindigt dyrt,
men så godt som alt tilsyneladende alligevel flyver ud af huset ved
eftersalg. Sligt mener jeg at have erfaret ved de seneste auktioner,
hvor jeg selv har købt, exvis et fodpost-aprilbrev, som var specielt
Kbh-Købmagergade interessant. Erhvervelsen var ikke lykkedes ved
eftersalg. Postiljonens suverænitet som udbyder er atter bevist ved
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salget de senere år dels af Rolf Gummessons Finnish Classics, dels af
Indridi Palssons klassiske Island, totale salg af eventyrligt materiale
til vilde priser, katalogerne udgør fornem filatelistisk emnelitteratur. Bruun Rasmussens position for Danmark understøttes af deres fine netauktioner, og som for nylig ikke mindst af en flot auktion
(nr 882), hvor et fornemt udbud ikke synes ”overvurderet”. Stort set
alt solgt direkte, dog ikke Søllested-parstykket, der dagen efter ved
eftersalg var væk – som udbudt. Kataloget er gedigent, men ikke så
fyldt som i gamle dage, som jeg ser det. En meget stor sjældenhed
med en 2 RBS Ferslew indleveret på Toldboden og udbragt via FPkontoret, derfor stemplet ved modtagelsen med kompasstempel under frimærket, betalt ved indleveringen, gik for bud 23.000 kr, og da
Peer Lorenzen købte dette brev for en snes år siden kostede objektet
bud 55.000 kr. Dengang udstyret med en forfærdelig røverhistorie,
som efter sigende skyldtes Ole Steen Jacobsen, så kort sagt er de
”gode tider” ikke værdimæssigt helt vendt tilbage endnu til dansk
filateli. På den selvsamme auktion opnåedes imidlertid store priser på
prima klassisk DK, Th III og markante farver, 16 sk stukken med gode farver koster nu 3000-4000 kr, og der opnåedes svimlende priser
på bl. a. samlinger og navnlig hele vejen igennem det formidable
udbud af DWI provisorier – prøv at slå op/resultater.
Så, nu kommer fruen og spørger efter familielivet, mit svar er, vejret
er ikke til noget skænderi, det bliver jul, før vi får set os om, så vi
hygger os….
Fælles for de sjældne få udlandsbreve efter frimærkets indførelse i
Danmark er oftest meget dårlige afstemplinger, så brevene kun kan
tydes via indhold. Et sådant lot havde Palsson af 3/5 1858, fra Island
til vinhandler Luplau, Kjøbenhavn, med fuldt indhold, og omtrent
uden FP-stempel, kun en venstre kant.
Jeg måtte til min samling købe det på vort julenummers omslag viste
objekt, fra Gøteborg skrevet 25/11, ankommet til Køpenhamn 1/12
1855, og ved afsenders betaling udstyret med lokalmærket i
København (Th pl II, nr 93, type 9), flot og farvefriskt. Skrevet af
Simon Warberg og – igen en halv historie, hvor begavet drengen end
var- sendt til forfatteren Georg Brandes (1842-1927). Men det er en
sjælden fin ting i min studiesamling Dansk Fodpost 1806-1876.
Betegnelsen R er hjemme i mit regi.
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Uha, jeg erindrer vel vor høje formands grufulde historier, når det
falder ham ind. Den, der kan give mig mareridt, er om veninden, der
fortalte ham om sit første ægteskabelige skænderi, og bad om råd,
hvorpå formanden svarede ”pyt, det kender vi, det skal du ikke tage
for tungt på”, og hun takkede glad og oplivet og tilføjede, at nu blev
det lettere at komme hjem, ”liget ligger i stuen endnu”.
Georg Brandes med broderen Edward fra et velstillet jødisk hjem i
København blev tidligt en kendt person i staden, han skrev disputats
som 30 årig om fransk æstetik, men var allerede da så kontroversiel,
at han aldrig opnåede et professorat, om end det var ledigt i mange
mange år og ventede på ham. Han var realist, gjorde op med
guldalder og romantik, men var formentlig selv en god gammel
mandschauvinist, som skriverier i sædelighedskrigen i Danmark i
slutningen af 80erne synes at vise. Fint nok, men forfatter 13 år
gammel, det var han ikke. Desuagtet er brevet rigtig godt. Håber at
du kan nyde det.
Ind i mellem får vi hjulpet mange med gode råd til fornuftige salg og
afhændelser. Skrammel og visse nyere områder er reelt uomsætteligt,
reelle samlinger af frimærker og posthistoriske områder kræver
omhu, viden, fagkundskab, og en eller flere – evt. mellemmand, betroet, hæderlig, så er det ikke vanskeligt ved større afhændelser
typisk i forbindelse med boer. Jeg har hørt, at nogle samlere har slået
sig sammen i et rådgivningsteam, via vor paraply. Deres egeninteresse nødvendiggør enhver advarsel mod disse, man bør aldrig sætte ræven til at vogte gæs. Helt uden speciel tale om retsind eller moral.
Hold dig i salgssituationen fra rådgivere, udstyret med mani og
viden, opfundet til lejligheden, og udnævnt af sig selv. Sporene
skræmmer.
Mit Nytårsønske skal være til Jer alle og hver især Helse og fremgang med Filatelien, så forunderligheden kan afløses af forventning.
Gid klubberne kunne få magten tilbage til samlerne fra fagforeningen, døbt af samlere, støbt af de få.
Nu siger min kone, at det er Advent, men ikke bliver Jul i år, hvis
ikke…… Tør jeg gå derind ? Der er hverken vidner eller
parterapeut, hvor stort skal skænderiet være, før…..
På gensyn i det nye år, GLÆDELIG JUL.
Niels Schou
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Klubbens kontaktpersoner
Formand,
&
auktionsleder

Hans Jørgen Høy
Bøgeskovvej 16
8355 Solbjerg

20 71 23 66

Næstformand

Allan Juul Pedersen
Neptunvej 30
8270 Højbjerg

86 14 76 00

Kasserer

Hans Ole Alexandersen
Børupvej 135
8310 Tranbjerg

86 29 00 28

Sekretær

Henning Bonde
Decembervej 15
8210 Århus V

23 45 67 20

Bestyrelsesm.

Sverre Reedtz Schultz
Hans Brogesgade 7, 3. tv.
8000 Århus C.

61 78 20 79

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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