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Vi er nu på bagkanten af corona. De 
fleste er vaccineret, og vi er heldigvis 
godt beskyttet ved hjælp af vacciner-
ne. Det giver tro på et kommende godt 
frimærkeliv for os alle. 

Allerede før sommerferien havde vi 
to gode møder med 20-25 deltagere. Et 
par små foredrag og rigtig godt aukti-
onsmateriale. Der blev gjort meget 
gode køb. Vi har heldigvis gjort nogle 
gode indkøb, så der er fint auktions-
materiale til efterårssæsonen. 

Vi har haft bestyrelsesmøde, og der 
er et par nyheder. 

Vi genindfører storauktion den 10. 
november styret af Mikael og Sverre. 

Gå ikke glip af en spændende start-
auktion den 8. september, hvor folkene 
fra Fredericia Frimærkeklub svinger 
hammeren over 200 lot, der alle starter 
på kr. 10, på trods af tårnhøje katalog-
værdier. 

Vi vil gerne hjælpe de aktive. På 
udstillingen i Hornslet d. 28.-29. au-
gust giver klubben 2 stk. smørrebrød 
samt en øl eller vand. Man opgiver sit 
navn og medlemsnummer på en liste i 

cafeen. Det samme gør vi ved udstil-
lingen i Fredericia senere på året. 

Der har været meget nyt at sætte 
sig ind i som ny formand. Jeg er godt 
hjulpet af bestyrelsen, der udfører et 
stort arbejde. Heldigvis har Henning 
Bonde og Sverre som tidligere besty-
relsesmedlemmer været godt inde i 
klubbens liv. Tak for det! Også tak til 
den tidligere bestyrelse for orientering, 
når vi har glemt noget. Tak til Andreas 
for at redigere Hængslet. 

Vi har måttet udskyde generalfor-
samling. Den indkaldes hermed til den 
29. september 2021. Eventuelle for-
slag modtages 14 dage før generalfor-
samlingen. Se dagsorden på side 16. 

På valg er Sverre og Henning Bon-
de. Jeg er meget glad for, at de begge 
har erklæret sig villige til genvalg.  

Vi glæder os til at se jer. Vær op-
mærksom på, at allerede på det tredje 
møde er der gratis spisning med til-
meldelsesfrist hos Torben Madsen. 
Vi ses. 
 
Kaj Erik Ullerup 

Formanden om den kommende sæson 

Forsiden om fortid og nutid 
tjeneste-brevkortet på forsiden er, som det fremgår, sendt fra Odense Læge-
distrikt til skolelæreren i Hessum, en landsby øst for Otterup. Læreren bliver 
bedt om at bekendtgøre tidspunkt for den offentlige vaccination i Skeby Sogn. 

”I begyndelsen af 1800-tallet blev Danmark ramt af en række koppeepidemier. 
Det fik i 1810 Frederik 6. til sammen med Vaccinationskommissionen, at udar-
bejde Forordning for Danmark og Norge ang. Vaccinationen, der pålagde bor-
gerne at blive vaccineret mod kopper. Forordningen kunne ikke tvinge folk til at 
blive vaccineret, men en forudsætning for f.eks. konfirmation, giftermål, skole-
gang, læreplads og militærtjeneste var, at man kunne dokumentere, at man have 
overvundet en koppesygdom eller gennemgået vaccinationen.” 

Er vi på vej til, at fortiden gentager sig? /-as 
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Program . Efteråret 2021 

8. september. Velkomst til efteråret med 10 kr. auktion. Alle lot starter ved kr. 
10, selvom katalogværdien er tårnhøj. Kom og gør et røverkøb. Der er ca. 200 
lot. Showet styres af folkene fra Fredericia Frimærkeklub. 

15. september. Danmarks kvadrater. En fornem samling. Ved Henry Christen-
sen, Hobro. Klubauktion. 

22. september. Spisning. Tilmelding hos Torben Madsen 40325267 senest 15.9. 
Klubben giver smørrebrød, øl og snaps.  Medlemsauktion. 

29. september. Generalforsamling. Den udskudte generalforsamling. Se indkal-
delse på bagsiden af dette blad. Klubauktion.  

6. oktober. Landsudstillingen i Århus, spændende fortalt af Sverre. Medlems-
auktion. 

13. oktober. Aqua Vitae - livets vand. En berusende oplevelse ved Freddy Pe-
tersen. Klubauktion. 

20. oktober. Postkort fra Århus Havn. Ved Michael Nielsen. Medlemsauktion. 

27. oktober. Våbentypernes spændende posthistorie. Ved Ole Bech. Klubaukti-
on. 

3. november. Nordisk Katastrofepost, ved Hans Urbak: At samle katastrofepost 
er en spændende jagt, som f.eks. det at finde et brev med relation til Grønlands-
skibet Hans Hedtoft, som kun efterlod sig en redningskrans, der drev ind på den 
islandske kyst trekvart år efter forliset. Et andet forlis er rutebåden København, 
der forliste ved Hals Barre 11. juni 1948, hvor der kun var tre breve ombord til 
Hals. Foredraget vil blive krydret med personlige beretninger. Medlemsauktion. 
 
10. november. Storauktion. Opråb mindst kr. 100. Seneste indlevering 13. okto-
ber til Michael Nielsen. Klub– og medlemsauktion. 

17. november. Århus Vest. Del 1. ved Hans Schiønning. Gå ikke glip af en god 
fortæller. Medlemsauktion. 

24. november. Grønland. Posthistorie. Del 1. Fra præfil til II. VK. Ved Otto 
Kjærgård. Klubauktion. 

1. december. Århus Vest. Del 2, ved Hans Schiønning. Medlemsauktion. 

8. december. Grønland. Posthistorie. Del 2. Blandt andet om Amerikanerserien. 
Ved Otto Kjærgård. Klubauktion. 

15. december. Julefrokost med spændende indslag. Klubben er vært; Tag gerne 
din partner med. Tilmelding hos Torben Madsen senest 8. december. Klubaukti-
on. 
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Bondes historiske tilbageblik  -  Del II 

Tiden efter 2000 husker jeg bedre, da 
jeg som sekretær for klubben har gjort 
en del notater. Som tidligere omtalt 
forlod vi Rosensgade 24. maj 2000, og 
vores første møde i nye omgivelser var 
allerede ugen efter. Nu hed det så Be-
thabnia i Hjarnøgade. Her kunne også 
købes håndmadder, men standarden 
dog lidt under det vante fra Rosensga-
de. Priserne dog OK. Til gengæld be-
talte klubben ikke husleje. 
 
Biblioteket 
Der skulle ikke gå ret mange måneder, 
før det stod klart, at vi blev nødt til at 
skille os af med biblioteket. Valeur, 
som havde tilbudt at opbevare det re-
ducerede bibliotek, forlod af personli-
ge årsager bestyrelsen (og vel også 
klubben). Biblioteket kom under ham-
meren 10. oktober 2001. Ærgerligt for 
de fleste af klubbens medlemmer, men 
godt for de, som erhvervede sig gode 
bøger og kataloger. På generalforsam-
lingen 2001 meddelte Hans Jørgen 
Høy at fremover var ”Biblioteket” 
reduceret til kataloger fra AFA og Mi-
chel – dog ikke alle. Allan udlånte 
gerne til interesserede. 

Auktioner 
Priserne havde gennem nogen tid væ-
ret stødt faldende, men vi nåede vist 
bunden, da Hans Jørgen måtte medde-
le, at vores storauktion ultimo 2001 
måtte aflyses på grund af manglende 
indleveringer. Det blev dog ikke nød-
vendigt med gentagelser, viste det sig 
senere. Ved storauktionen 22. april 
2009 gik en korsbåndsforsendelse til 
Australien (Sydney i New South 
Wales) langt over opråbet på 300 kr. 
Der var ingen ankomststempel, men 
forsendelsen var frankeret med 8 øre, 
tryk 51, så tidsmæssigt var vi vel om-
kring slutningen af 1888. Ved gen-
nemsynet ugen forinden havde jeg 
besluttet mig for at byde op til 1.500 
kr. for objektet. Da vi nåede til dette 
lot, meddelte Allan, at vi startede ved 
3.000 kr. Dermed var jeg selv ude af 
billedet. Der opstod imidlertid hed 
kamp, og vi sluttede med et hammer-
slag godt over 4.000 kr. Det viste sig, 
at modtagerlandet på dette tidspunkt 
ikke var medlem af UPU og forsendel-
sen derfor unik. Køberen viste sig at 
være Henrik Mouritsen. Det var en 
oplevelse af ganske særlig art. 
 
Klubkonkurrencer 
I januar 2001 på vores første møde 
introducerede Hans Jørgen et nyt til-
tag. Vi skulle kaste os ud i konkurren-
ce på selvvalgte motiver. Klubben 
havde ret godt materiale, som kunne 
erhverves ret billigt. Betingelserne var 
klare: Man måtte ikke i forvejen samle 
på det valgte emne, og vi skulle være 
mindst 12 deltagere. Eksponatet måtte 
højst fylde én ramme, dvs. 16 A4-
plancher. Dysten skulle afvikles på 
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årets sidste møde 19. december. Præ-
mierne ville blive gavekort á 1.000 kr., 
500 kr og 300 kr., som kunne benyttes 
på klubbens auktioner. I de første 
nummer af Hængslet i 2002 kunne 
man læse, at Hans Schønning vandt 
med sine motiver fra den hjemlige 
andedam (haven), og Poul Andersen 
fulgte efter med sine ”cykler”, mens 
Hans Jørgen hentede 3. pladsen med 
sine skakfrimærker. For at gøre det lidt 
mere spændende, blev konkurrencen 
delt op i to indledende afstemninger, 
med fem samlinger i hver. De tre bed-
ste i hver gruppe gik videre til finalen. 
Som ekstra præmie fik de tre bedste 
besked på at holde et foredrag om 
egen motivsamling. Vi gentog konkur-
rencen to år senere med de samme 
betingelser. Præmierne var nu 700 kr., 
400 kr. og 200 kr. Også denne gang 
vandt Hans Schønning, nu med emnet 
”jagt”. Jeg selv deltog i begge konkur-
rencer og blev nr. 2 i den sidste med 
min ”Musik fra A-H”. Bjørn Eriksen 
besatte 3. pladsen med Ballonpostens 
historie. Ved starten af det ny år 
(2004) lød programmet bl.a. på fore-
drag af konkurrencens tre bedste, lige 
som ved første konkurrence. 
 
Udflugter/busture  
Som noget nyt blev der 21. maj 2003 
afholdt havevandring hos Hans Jørgen. 
Ægtefæller/samlevende var budt vel-
komne. Der var vist op til 800 forskel-
lige rododendronplanter og mange af 
dem i dubletter, så der var nok at se 
på. Vi kørte samlet i bus fra Bethania 
og hjem igen. Der blev også servering. 
I det følgende nummer af Hængslet 
stod at læse:  ”… servering efter have-
vandringen og klubben trakterede med 
forfriskninger i form af øl og vand 
efterfulgt af kaffe med boller og wie-
nerbrød – sidstnævnte var endda usæd-

vanlig lækkert”. Dette nød de 43 frem-
mødte. Havevandringen blev gentaget 
to år senere. Her var vi selvkørende. 
Også denne gang var der servering. 

Vi havde også busture af philateli-
stisk tilsnit, således til ”Hafnia” lørdag 
20. oktober 2001. Det foregik i Bella-
centret. Klubben var vært ved morgen-
maden på udturen og bespisningen på 
hjemturen. Vi var 38, der fik en god 
oplevelse. Vi fik set sjældne ting, bl.a. 
”Post office” fra Mauritius på brev og 
enkeltmærke. Også Jacob Engels sam-
ling blev forevist – også en topscorer. 
Priserne hos flere handlere, var en del 
over det vante niveau. Hos en af de 
tyske handlere blev der spurgt nærme-
re til prisen – måske danske kr.? – nej: 
DM lød svaret. Hos en svensker var 
prisen angivet i euro (ECU hed det den 
gang). Arne mente, at priserne selv om 
det havde været dk.kr. var rigeligt hø-
je, men vi mødte den virkelige verden. 
Dette var så en beskrivelse af én af de 
mange busture, klubben har arrangeret 
i Høy-tiden. 
 
Vi skifter lokaler i flere omgange 
Det står mig ikke helt klart, hvornår vi 
forlader Hjarnøgade, men serveringen 
ophører fra og med 6. april 2004. Det 
ser ud, som om vi flytter til lokalcen-
tret i Ankersgade 21 ved sæsonstart 
januar 2005. Første mødedag hver 
måned bliver indtil videre flyttet til 
torsdagen. Lokalerne var fine, og der 
var mulighed for at indskrænke/udvide 
med foldedør. Der var dog ikke serve-
ringsmulighed som vi kendte til i Hjar-
nøgade. Vi skiftede til de nuværende 
lokaler ved sæsonstarten september 
2008. Så var det også slut med møder 
om torsdagen. 
 
Klubjubilæum 
I anledning af klubbens 110 år på ba-
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gen, blev der arrangeret en bustur til 
”Frimærker i Forum” i København. Vi 
startede tidligt. Ægtefæller / samleven-
de var inviteret med på turen. Der var 
mange udstillingssamlinger. Uffe re-
præsenterede vores klub med 
”Søndagsbreve”, og Kaj Ullerup med 
Chr. IX. Højdepunktet var dog midda-
gen – en treretters menu, hvor forret-
ten kunne udvælges blandt: varmrøget 
laks, rejer, tarteletter med svampestuv-
ning og carpaccio samt tærte med 
skaldyr og spinat: hovedretten var kal-
vefilet med råstegte kartofler og salat-
blanding, mens desserten var chokola-
dekager og hjemmelavet is med hind-
bær. Drikkevarer efter ønske øl/vand/
vin. Restauranten vi spiste på ligger på 
Ejer Bavnehøj. 

Klubbens 125års jubilæum fredag 
20. september husker nok de fleste. 
Der var tilmeldt 85 incl. påhæng. Vi 
ankom i tre busser til Knudhule Bade-
hotel, og efter velkomsttale kunne vi 
gå til bords. Menuen fremragende og 
beskrevet i detaljer i Hængslet nr. 
1/2019. Jeg gentager blot, at hovedret-
ten var filet af krondyr ledsaget af 
sommergarniture, brombærglacé og 
røstikartoffel. Af vine kunne man væl-
ge mellem Bourgogne Rouge, Cuvée 
Saint-Vincent og Vincent Giradin - to 
forskellige fra Frankrig og Shiraz Ba-
rossa Elderton fra Australien. Det var 
selvfølgelig muligt at foretrække andet 
end vin. Det sluttede af med en stor 
jubilæumskage med motiv af: AFA nr. 
953 – Bølgelinie 125ø, hvad ellers? 
 
Hemmelige møder 
Fra og med oktober 2009 var der ar-
rangeret hemmelige møder. Det blev 
senere til et pr. halvår. Det var så hem-
meligt, at kun Hans Jørgen vidste be-
sked om indholdet. Disse møder var 
altid spændende og meget forskellige. 

Meningen var at få et større fremmø-
de. Det kunne være, at aftenens aukti-
onskøb var uden beregning – sket nog-
le gange – eller at et større brevparti 
blev nærmest kastet i grams. Det sidste 
af disse møder var 21. marts 2018. 
 
Vandrepokal 
Syv personer har i årene 2000-2006 
modtage klubbens vandrepokal som 
tak for en god/underholdende/social 
indsats. Fra og med 2007 er denne 
tradition stillet i bero. Blandt klubbens 
nuværende medlemmer har Lita, Sver-
re og Henning Frommelt modtaget 
pokalen. 
 
Vinsmagning 
15. oktober 2008 var noget ganske 
særligt. Hans Jørgen havde en aftale 
med Skjold Burne i Skanderborg om 
at introducere fem forskellige vine. 
Parallelt med omtale af de enkelte var 
der selvfølgelig prøvesmagning. Vine-
ne kom fra Frankrig, Spanien, Italien 
og Chile. Det er jo smag og behag 
hvad man synes, men nogle af os køb-
te da nogle flasker. Jeg har i hvert fald 
drukket alle mine, og de var rigtig go-
de. Vi fik lejlighed til at hilse på Kir-
sten denne aften. Hun var nygift og 
havde derfor medbragt gemalen – Da-
vid Gress. Vi gentog vinsmagningen 
to år senere. 
 
Særlig underholdning 
Vi har gennem alle årene haft mange 
forskellige foredrag, men et af disse 
skiller sig særligt ud. 8. september 
2010 viste Toke Nørby sit selvkompo-
nerede show om ”Synopsissidens Un-
tergang” – bemærk ”Untergang” – 
inspireret af en kendt herre med over-
skæg. Nogle af jer har set/genset dette 
i Østjysk frimærkeklub for ikke lang 
tid siden. Det er ingen hemmelighed, 
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at Toke har et anstrengt forhold til 
krav om synopsis i forbindelse med 
udstilling af eksponater. 
 
Fyns Frimærke Service 
I februar 2008 og 2009 havde klubben 
besøg af Fyns Frimærke Service. Der 
var mange breve og kort at gennemgå, 
og der blev da også gjort nogle gode 
handler. Disse aftener var der ikke 
lotteri eller auktion. Jeg mindes ikke vi 
har haft besøg siden. 
 
Kajs kvarter 
Fra og med foråret 2019 og resten af 
Høy-tiden fik vi et nyt indslag til vores 
møder. I stedet for planlagte foredrag 
arrangeres et miniforedrag af kort va-
righed – typisk et kvarter. Ideen er Kaj 
Ullerups – heraf navnet. I starten var 
det Kaj selv, som stod for underhold-

 ningen, men senere kom andre også til 
fadet. Der var Kajs kvarter ved alle 
møder med sædvanlig aftenauktion. 
Mange følte det nok som et frisk pust, 
og måske kom der lidt flere til vores 
møder. 
 
Ny bestyrelse 
På generalforsamlingen 12. februar 
2020 var der stor spænding om det 
forestående valg til bestyrelsen. Hans 
Jørgen, Allan og Hans Ole havde på 
forhånd og i god tid meldt ud, at de 
ikke modtager genvalg, så det kom 
nok som en overraskelse, at vi allige-
vel fik besat de ledige poster – og mere 
til. Umiddelbart efter kom corona-
tiden, men som det fremgår af dette 
nummer, er klubben nu i gang igen 
med et spændende efterårsprogram. 

 

En røst fra fortiden 

Ove Pauls, chauffør i tysk tjeneste, 
skriver 12.12.1942 et feldpostbrev til 
Aarhus Philatelistklubs formand, 
snedkermester Isager. Udover en nyt-
årshilsen oplyser han, at klubbens 
kasserer kan henvende sig til hans 
kone om betaling af kontingent, da 
han ikke er i Danmark i marts måned. 
”Jeg har det ellers saa nogenlunde”. 



8 

 Køb og salg af danske postkort 

Af Bjørn Eriksen 

Inden for de seneste 1-1/2 år har vi 
stort set ikke kunne komme på bytte-
dage. Klublivet har også stået stille 
mange steder. Derfor har mange sam-
lere været henvist til at søge efter ting, 
skaffe sig materiale eller i det hele 
taget være opdateret på sit samleområ-
de, på internettet. Således også for 
postkortfolket. 

Til gengæld er der et kæmpeudbud af 
materiale – såvel af postkort som af 
frimærker – på diverse auktionsplat-
forme. Jeg har især fulgt, hvordan dan-
ske postkort eksponeres forskellige 
steder, såvel på danske som på uden-
landske platforme.  

Spørgsmålene for postkortsamlerne 
har naturligvis været, hvor man finder 
de bedste og billigste danske postkort.  
Men mange søger også efter mulighe-
der for at skille sig af med dubletmate-
riale og her er så spørgsmålet, hvor 
man går hen. 

I denne artikel vil jeg forsøge at analy-
sere 3 danske og 3 udenlandske aukti-
onsplatforme. Analysens dato er lør-
dag den 7. august 2021, hvor jeg har 
forsøgt at sammenligne og vurdere 
siderne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danske platforme 

Danmarks Filatelist Forbunds net-
salgsside – DFF-netsalg – har efter-
hånden lagt sig klart i spidsen her-
hjemme med udbud af danske post-
kort. Den 7. august var der her 10.730 
danske postkort til salg.  Der var afgi-
vet bud på 106 af disse kort, hvilket 
dog kun svarer til en budrate på ca. 1 
%. Her kan alle medlemmer af en 
klub, der hører under Danmarks Fila-
telist Forbund både lægge postkort til 
salg og også afgive bud og købe. Det 
gælder således også medlemmer af 
Århus Frimærkeklub, hvilket en del 

 
Budraten regnes ud i procent som et øjebliksbillede af det antal bud, 

der er afgivet på det samlede antal oplagte kort. 
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også benytter sig af. Ikke-medlemmer 
kan oprette en profil på siden, afgive 
bud og købe, men kan ikke lægge ting 
op til salg. Alt er gratis. Køber betaler 
alene hammerslagspris + porto.  

QXL i Danmark har i mange år været 
markedsleder på området. På grund af 
ændringer i forretningsbetingelserne er 
siden røget voldsomt tilbage. Den 7. 
august 2021 var der alene 3740 danske 
postkort til salg. Der var afgivet bud 
på kun 17 af disse kort, hvilket svarer 
til en budrate på ca. 0,5 %. Sælgere 
kan lægge det antal kort op, man har 
lyst til. Der synes ikke at være flere 
såkaldte ”gode” kort oplagt på QXL. 
Til gengæld skal sælger af med 10,- 
kr. pr. solgt lot. Det har bl.a. betydning 
for kort af den billigste eller mellem-
gode slags. De bliver let alt for dyre at 
købe her. Sælgerne har ofte af ganske 
naturlige årsager lagt de 10,- kr. på 
opråbspriserne, hvilket procentuelt gør 
et såkaldte billigt kort relativ dyrt.  

Yah er Yahoo’s gamle auktionsplat-
form. Der findes sælgere, der sværger 
til denne side, selvom udbuddet er 
småt. Der var den 7. august 1.554 dan-
ske kort oplagt her, og der var ikke 
bud på et eneste af kortene. 

 

Udbud og budrater 

Når man ser på udbud og budrater, må 
det konstateres, at opråbspriserne er alt 
for høje. Eller – og det kan man som 
postkortsamler også nikke genkenden-
de til – er der på platformene et eldo-
rado af usælgelige kort, der gentages i 
en uendelighed. Ikke mange kort fra 
Den Gamle By i Aarhus, Københavns 

Raadhus, Tivolis Hovedindgang, Jens 
Bangs Stenhus i Aalborg og lignende 
kan sælges. De findes nemlig i forve-
jen i samlernes beholdninger. Og det 
synes at være spild af gode kræfter at 
gentage og gentage disse kort, som 
stort set alle samlere hurtigst muligt 
skal bladre forbi. 

Mange samlere opgiver ofte at bladre 
dusinvis af kort igennem for om mu-
ligt at finde det guldkorn, der kunne 
berige samlingen. Til gengæld er mu-
ligheden der, hvis man udviser lidt 
tålmodighed. 

 

Udenlandske platforme 

Der findes også mange danske post-
kort til salg på de store internationale 
auktionsplatforme. Her er det ikke 
muligt at udregne budrater, men antal-
let af oplagte kort kan oplyses. 

Ebay har to separate platforme, en 
tysk og en amerikansk. Den tyske har 
den 7. august 13.175 danske postkort 
til salg. Den amerikanske side har 
samme dag 11.362 danske postkort til 
salg. Det er gratis at oplægge kort i en 
begrænset mængde. Til gengæld tager 
auktionsplatformen sig godt betalt ved 
salg, ligesom de høje portoudgifter for 
forsendelser til og fra udlandet jobber 
priserne op i et niveau, hvor de ikke 
hører hjemme. 

Delcampe er en belgisk auktionsplat-
form, der må siges at være verdens 
største, hvad angår såvel frimærker 
som postkort. Den 7. august var der 
70.432 danske postkort lagt op her. Et 
næsten astronomisk tal og stort set 
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håbløst at bladre igennem. Til gengæld 
har siden en rigtig god søgefunktion, 
ligesom – hvis man vælger dansk som 
sprog – gør den let at håndtere. De 
gebyrer, delcampe tager for salg, er 

betydelig mindre end ebay-plat-
formene. Jeg går af og til på jagt på 
siden og har været heldig at finde god-
bidder derinde. 

 

 

 
Auktionsplatform Webadressen 

DFF-netsalg https://www.dff-netsalg.dk  

QXL Danmark http://www.qxl.dk  

Yah Danmark https://www.yah.dk  

Ebay i Tyskland https://www.ebay.de  

Ebay i U.S.A. https://www.ebay.com  

delcampe i Belgien https://www.delcampe.net  

 

Telefonkiosken . Datingservice i 1920’erne 

Den første telefonkiosk i Køben-
havn blev oprettet i 1896, heriblandt 
den viste telefonkiosk ved Dronning 
Louises Bro. I alt blev der oprettet 
26 telefonkiosker i København. Det 
var små sekskantede bygninger, 
som oprindelig blev brugt til at føre 
telefonsamtaler i. Men efterhånden 
udvidede telefonkioskerne deres 
serviceområde til vareindlevering, 
bududbringning, uddeling af bro-
churer og til ind– og udlevering af 
bypost og andet. Telefonkioskerne 
havde deres egne frimærker. Et ek-
sempel på et brev med indhold 
sendt til kiosken ved Dronning Lou-
ises Bro ses på næste side. Brevet 
tilhører Kaj Ullerup, som kalder det 
et eksempel på datidens datingser-
vice.                                        /-as 

https://www.dff-netsalg.dk/
http://www.qxl.dk/
https://www.yah.dk/
https://www.ebay.de/
https://www.ebay.com/
https://www.delcampe.net/en_GB/collectables
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Brev sendt 1.9.1923 
poste restante til hr. 
Jensen, Kiosken v/Dr. 
Louises Bro.  

Betalt ved udlevering 
med 20 øres mærke fra 
Kjøbenhavns Telefon-
Kiosker og stemplet 
Dr. Louises Bro. 

Kuverten indeholdt de 
to breve nedenfor, som 
kan læse med lup. 

I brevet ovenfor foreslår frk. Stevn, 
at et personligt møde med hr. Jensen 
vil være at foretrække. De har åben-
bart allerede haft en kontakt. Og 
hun er ikke optaget tirsdag og fre-
dag i førstkommende uge. 

Dagen efter svarer Jensen. Han be-
der frk. Stevn møde tirsdag kl. 8 1/2   

i Politikens Telegramhal og fore-
slår, at hun har det røde Ekstrablad 
i hånden for at undgå forveksling. 
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Fortalt af Otto Kærgaard 

Gennem mine år som samler har jeg 
besøgt mange klubber over hele landet 
som foredragsholder. Man kan næsten 
vurdere, hvordan en klub fungerer fra 
det øjeblik, man træder ind ad døren 
som foredragsholder.  

I den velfungerende klub er der som 
regel en person, der staks hilser på en, 
finder en stol og en forfriskning til en, 
og lige orienterer om, hvordan man 
havde tænkt sig aftenen skal forløbe, 
hvor jeg skal stå, og hvor udstyret er, 
og tilbyder hjælp til at få alt til at fun-
gere. Det bliver som regel en god af-
ten. 

Jeg har oplevet et par episoder, som 
jeg tror fortæller en del om, hvordan 
klubber også fungerer, episoder, som 
er ret demotiverende for en foredrags-
holder. Jeg ankom til en klub efter 
megen møje og besvær, da jeg kun 
havde fået udleveret en adresse, men 
det viste sig at være i en ret stor byg-
ning, og der var ingen skilte til frimær-
keklubben. Jeg finder omsider stedet 
efter et par forespørgsler og træder 
ind, og der sker ikke noget. Ingen hil-
ser, og efter at have stået således lidt 
tid, placerer jeg min taske et sted og 
hænger min frakke over en stoleryg. 
Jeg bevæger mig rundt blandt med-
lemmer og spørger en tilfældig, om 
formanden er til stede og får ham ud-
peget. Han sidder og bytter ivrigt, og 
da jeg stiller mig ved bordet, kigger 
han op, siger velkommen, giver hånd 
og fortsætter derefter sin bytning. Jeg 
vender tilbage til, hvor jeg stillede min 
taske og anbragte min frakke for at 
opdage, at de er blevet flyttet til et 

andet sted, og der sidder en på den 
stol, hvor min frakke hang. Jeg holdt 
mit foredrag og tog staks afsted igen. 
Jeg havde en svag fornemmelse af, at 
jeg var i vejen. 

I en anden klub jeg besøgte, var der 
vældig gang i aktiviteterne, da jeg 
kom. Formanden bød mig velkommen, 
og jeg fik en kop kaffe, satte mig ned 
og nød den, og flere kom og spurgte, 
om jeg havde noget med, de måtte se 
(frimærker eller breve). Det trak jeg op 
af tasken og sad og nød min kaffe og 
sludrede med et par stykker. Ret hyg-
geligt! Tiden gik, jeg var adviseret til 
at komme kl. 19.30, hvor klubbens 
møder startede, og da der var ret lang 
vej dertil, var jeg ankommet i god tid, 
ca. 19.10. Omkring kl. 20 bød forman-
den velkommen og efter et par medde-
lelser, gik man i gang med en auktion. 

Mit liv som foredragsholder 
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Det tog ret lang tid og kl. blev om-
kring 20.45, inden alle havde afregnet. 
Formanden bød så mig velkommen og 
introducerede mig og mit foredrag. I 
samme øjeblik rejste 75% af de frem-
mødte sig, pakkede sammen og forlod 
lokalet. Formanden kiggede skævt til 
mig og sagde, at det ikke var pga. mig, 
hvilket da var en trøst, men de havde 
lidt dårlige erfaringer med foredrags-
holdere, og medlemmerne var ikke de 
store tilhængere af foredrag, men han 
havde hørt, at det mente man hørte til i 
en klub. Det var en trøst, at de få tilba-
geblevne var meget interesserede, men 

min kone var noget 
bekymret, da det 
næsten blev midnat, 
inden jeg igen var 
hjemme. 

I en anden klub var 
mange fremmødt, 
alle mænd, undtagen 
én kvinde. Kvinden 
kom kun til eftersyn 
af auktionen og gik 
ret tidligt, så der nu 

kun var mænd til stede, hvorefter for-
manden sagde: ”Åh, det var rart, nu 
kan vi endelig snakke frit”, hvorefter 
han og nogle andre begyndte meget 
højlydt at fortælle nogle af de mest 
sjofle historier, jeg har hørt. Det var 
omgangstonen i klubben --- lang tid 
før #metoo. 

Et par lidt uheldige episoder, men jeg 
må i sandhedens tjeneste sige, at i 
langt de fleste klubber, har jeg følt 
mig velkommen og fået en særdeles 
fin behandling, og det er sjovt nok 
også de klubber, der trives godt. 

Brevkort til redak-
tøren, der får en  
over snuden for 
ikke at respektere 
en adresseæn-
dring. Sluttende af 
med følgende: 
”Jeg håber De NU 
vil rette sagen. 
Kan i øvrigt ikke 
forstå, at bladet 
bliver ved at kom-
me, da jeg har 
HAR opsagt abon-
nementet.”  

Mit liv som redaktør 
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Bestyrelsen 

 
Formand og auktionarius: 

Kaj Erik Ullerup, tlf. 30 52 75 48 

E-mail: oldcovers64@gmail.com 

 
Næstformand og sekretær: 

Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20 

 
Næstformand: 

Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24 

 
Kasserer:  

Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22 

 
Bestyrelsesmedlem og auktionsle-

der: Torben Madsen 

 
Bestyrelsesmedlem: 

Sverre Reedtz Schultz,  

tlf. 61 78 20 79 

 

 

 
”Hængslet” redigeres af: 

Andreas Striib, tlf. 20 54 20 43 

E-mail: andreas.striib@gmail.com 

 

Tryk: FL-Reklame, Hørning. 

 

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk 

 

 

Klubmøderne  

afholdes i Lokalcenter Vestervang, 

Vestervang 16-18, Århus med ind-

gang gennem garageanlæg. 

 

Byttedage 
 
19. september 2021  

Byttedag i Grenaa. 

Kl. 10 – 15. Pavillonen, Kærvej 11 

 
25. september 2021  

Trekantbyt i Fredericia 

Kl. 9 - 16. Fredericia Gymnasium,  

Nørrebrogade 88 

 
31. oktober 2021.  

Frimærke og postkortmarked i Silke-

borg. Kl. 9—14. 

Lunden, Vestergade 74 

 

4. december 2021.  

Julebyttedag i Horsens. Kl. 10-15. 

Fussingsvej 6. 

 
 
 
Udstillinger 
 
28.– 29. august 2021 
DJURS 2021.  
Klubudstilling i Hornslet 
 
16.—17. oktober 2021 

ELBO’21 

National udstilling i Fredericia 

 
13.—21. november 2021 

KPK 134 

Virtuel Udstilling  

 

26.—27. marts 2022 

Post ’22 
Propagandaudstilling i Hornslet 
 

mailto:oldcovers64@gmail.com
mailto:andreas.striib@gmail.com
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Generalforsamling 

Den 2. august 2021 

 

Generalforsamlingen i Århus Frimærkeklub skulle i henhold til vedtægterne 

have været afholdt i februar måned. På grund af myndighedernes bestemmel-

se om forsamlingsstørrelse, var det ikke muligt at afholde generalforsamling 

på det vedtægtsbestemte tidspunkt.  

Med de nu gældende muligheder for at forsamles indkaldes der i stedet til 

generalforsamling onsdag den 19. september 2021 kl. 19,30  

i lokalerne på Lokalcenter Vestervang. 

 

I henhold til vedtægternes § 12, punkt 3 har mødet denne dagsorden: 

a. Valg af dirigent 

b. Formandens beretning om det forløbne år. 

c. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

d. Beretning fra funktionsmænd. 

e. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

f. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal vedlægges indkaldelsen. 

g. Valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor og revisorsuppleanter 

samt godkendelse af funktionsmænd. 

h. Eventuelt 

Eventuelle forslag, jfr. pkt. f), kan i denne ekstraordinære situation meddeles 

formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. 

 

På bestyrelsens vegne 

Kaj Erik Ullerup 


