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

Hollandsk adressekort sendt fra Noordwisk 12.9.1917, under 1. Verdenskrig
med tre pakker på 3,8 kg, 4 kg og 4,2 kg – alle med blomsterløg.
Porto 2 gulden og 25 ct.
Toldstemplet i Holland, sendt over Hamburg 16.9.1917, Fredericia 17.9.1917
til apotheker i Nibe, ankomst 18.9.1917
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Forsiden: Hollandsk adressekort
På en auktion købte jeg for adskillige år
siden en hel kasse hollandske forsendelser fra en tidligere skibsreder i Svendborg. De fleste forsendelser var fra efter
1900, men ikke desto mindre ganske
spændende.
I coronatiden har jeg fået tid til at sætte
brevene op og nærmere at analysere dem.
Se adressebrevet på forsiden.
Holland er en tidligere europæisk
storrmagt med kolonier over hele verden
og et spændende land at samle på
Der er mange gode dagligserier. Her er
et postkort med fotopanorama over
Amsterdam og dagligmærker fra 1910,
blandt andet med dronning Wilhelmina.
Kortet er sendt til København i 1922.

I 1928 var Amsterdam vært for De
olympiske lege. I den anledning blev der
udgivet en serie dagligmærker.

Redaktøren havde planlagt at skrive en
coronalogbog startende medio marts
2020 med omtale af væsentlige filatelistiske begivenheder frem til sæsonstart
i september. Men det viste sig hurtigt at
blive et noget tomt forsæt. Skriverierne
kom rimeligt godt i gang. Men det blev
hurtigt åbenlyst, at de dominerende træk
ved tiden var aflysninger af møder og

udstillinger og stadig større uvished om,
hvordan rammer og vilkår for vores
mødeaktiviteter bliver i efteråret. Jeg
planlægger derfor, at næste nummer af
Hængslet skal ha’ et nostalgisk fokus på
tidligere bedre tider. Så jeg efterlyser
gode fortællinger fra klubbens historie.
Der kommer måske en prikkerunde.
-as

Der er mængder af velgørenhedsmærker, der har deres egen helt specielle
liv, sjældne rulletakninger, og tro det om
I vil: Førstedagskuverter er eftertragtede.
Den første FDC i 1950 står til 6.000 euro
i specialkataloget. Der findes også mange
luftpostbreve til og fra kolonierne. Disse
er eftertragtede.
For mig var det interessant at ”dykke
ned” i et nyt land. Måske var det en ide
for andre at prøve sine samlerkræfter af
med et nyt land?
Kaj Erik Ullerup
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Bestyrelsens optakt til efterårssæsonen
Vi lever i usikre tider. Coronaen stikker
på ny sit grimme ansigt frem, og vi ved
ikke, om vi er købt eller solgt.
Vi har fået kontrakt på lokalerne hele
året med start den 9. september 2020. Der
er dog to onsdage, hvor vi ikke kan være
der, nemlig den 28. oktober og den 25.
november. Disse to aftener er klubmøderne derfor aflyste.
Vi ville gerne støtte medlemmer, der
havde planer om at tage til udstillinger i
efteråret. Men udstillingerne både i
Hornslet og Nyborg er aflyste, så det
bliver ikke til noget i denne omgang.
Vi starter efteråret med et Genforeningsmøde den 9. september. Vi har
alle savnet klubben og samværet her, så
vi starter med en let spisning med
drikkevarer. Deltagelse er gratis.
Tilmelding til Torben Madsen, mail:
torben@vdmail.dk, eller tlf. 40325267.
Denne dag vil der være mødepræmie

bestående af en bedre norsk samling med
flere skillingsmærker. Også en bedre
auktion.
Vi har købt nogle små samlinger, så der
er nyt materiale til klubauktion. Vi
veksler mellem medlems- og klubauktioner.
Vi vil i løbet af efteråret forsøge at
danne en Danmarks- og en Tysklandsgruppe.
Bestyrelsens medlemmer vil i form af
små foredrag i løbet af året vise, hvad de
samler på.
Som noget nyt vil vi holde julefrokost,
hvor ægtefælle eller samlever også er
meget velkomne
Vi glæder os til at se jer og krydser
fingre for, at vi får lov at starte som lovet
den 9. september.
Det samlede efterårsprogram kan ses på
næste side – på gensyn.
Bestyrelsen

Michal fortæller om Århus havn på postkort

Aarhus . Ved havnen
Michael Nielsen
fortæller den 9.
december om Århus
havn på postkort.
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Efterårsprogrammet 2020
9. september
Genforeningsmøde efter Coronapausen
med bespisning. Tilmelding til mad:
Torben Madsen. Mail:
torben@vdmail.dk, tlf. 40325267.
Mad og drikkevarer er gratis.
Mødepræmien er en god Norgessamling
med flere skillingsmærker. God auktion.

28. oktober
INTET MØDE, da mødelokalet ikke er
tilgængeligt.
4. november
Andreas Striib: Interneringspost i
Danmark. Præsentation af udkast til
udstillingseksponat.
Medlemsauktion.

16. september
Otto Kjærgård: Danske Radiobreve I.
Medlemsauktion.

11. november
Bo Bjerre Jacobsen: Censur fra 2.
Verdenskrig. Fra det almindelige til
rariteter. Med focus på Danmark.
Klubauktion

23. september
Torben Malm: Tjenestepost. ” En
blandet kop te”. Frimærker, brevkort og
posthistorie.
Klubauktion.

18. november
Sverre Schultz’s rariteter.
Medlemsauktion.

30. september
Aske Ehmsen og Peter Hørlyck besøger
os med 210 lot, der sælges på en
medlemsauktion.
Minimumskatalogværdi for alle lot er
kr. 200 og alle med opråbspris på kr. 10.

25. november
INTET MØDE, da mødelokalet ikke er
tilgængeligt.
2. december Tema Danmark. Kort
indledende foredrag med henblik på
start af en Danmarksgruppe.
Klubauktion.

7. oktober
Bedre aftenauktion med lot indleveret af
klub og medlemmer.

9. december
Michael Nielsen: Århus havn på
postkort.
Medlemsauktion.

14. oktober
Tema Tyskland. Kort indledende
foredrag med henblik på start af en
Tysklandsgruppe.
Medlemsauktion.

16. december
Juleafslutning med julefrokost.
Mødepræmien er en god samling.
Tilmelding til Torben Madsen: Mail:
torben@vdmail.dk, tlf. 40325267

21. oktober
Otto Kjærgård Radiobreve II.
Klubauktion.
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Covid-19 post 2020
Epidemipost er et velkendt samleområde. Især præfilatelistiske breve.

Brevet modtog jeg fra England i maj
måned. Det har et flot(?) annulleringsstempel. Blot en overstregning. Men til
gengæld med et smukt rødt Covid-19
stempel fra Julie i Devon i England, samt
håbet om, at jeg er rask og har det godt.

Her er så et helt aktuelt brev, der er
behandlet omhyggeligt i sterile, isolerede
omgivelser. Hvad det så vil sige?

Måske et nyt samleområde?
-as

Postbesørgelse Østeuropa 1945
”Kun to eller tre tog kørte forbi om
dagen, og ingen af dem standsede, de
sagtnede ikke engang farten. Da et af
dem nærmede sig, stod stationsforstanderen på perronen og ventede med en
krans af grene hvorfra der hang en sæk;
lokomotivføreren lænede sig ud af
maskinen med højre arm bøjet, og da
toget foer forbi greb han kransen og
kastede samtidig en lignende fra sig,
også med en sæk i; det var postvæsenet,
Starje Dorogis eneste kontakt med resten
af verden.”

Primo Levi er en italiensk forfatter, som
sad i Birkenau Konzentrationslejren
under II. Verdenskrig. Det skriver han
om i de to bøger ”Hvis dette er et
menneske” og ”Tøbruddet”.
Da sovjetrusserne havde befriet lejren,
begav Levi og nogle medfanger sig på
vej hjem til fods. Her opholdt de sig en
dag i en lille by Starje Dorogi i det
nuværende Hvide Rusland.
Levi noterer følgende fra denne dag:
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Endnu ikke aflyste
byttedage og udstillinger

Bestyrelsen
Formand og auktionarius:
Kaj Erik Ullerup, tlf. 30 52 75 48
E-mail: oldcovers64@gmail.com

10.-18. oktober 2020
KPK, Virtuel udstilling 10.-18.10.
25. oktober 2020
Byttedag Silkeborg

Næstformand og sekretær:
Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20

7. november 2020
Samlermesse Esbjerg

Næstformand:
Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24

15. november 2020
Byttedag Ry

Kasserer:
Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22

5. december 2020
Julebyttedag Horsens

Bestyrelsesmedlem og
auktionsleder: Torben Madsen

4.-6. december 2020
NORDIA 2020, Malmø

Bestyrelsesmedlem:
Sverre Reedtz Schultz,
tlf. 61 78 20 79

NB!
Følg selv med på DFFs hjemmeside,
der bringer en opdateret kalender.



Kontingent 2020

”Hængslet” redigeres af:
Andreas Striib, tlf. 20 54 20 43
E-mail: andreas.striib@gmail.com
Tryk: FL-Reklame, Hørning.

Kontingentfri for alle, der var medlem i
2019.
Nye A-medlemmer: Kr. 440
Nye B-medlemmer: Kr. 85

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk

Nyhedsbreve via mail
Klubmøderne
afholdes i Lokalcenter
Vestervang, Vestervang 16-18,
Århus med indgang gennem
garageanlæg.

Husk at meddele din e-mail adresse
til klubbens kasserer Poul Andersen
enten ved direkte henvendelse eller til
denne e-mail adresse:
poul.a@webspeed.dk
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Mærkesager
Denne gang om frimærkepriser; klip fra Politiken 12.6.2020

Det er en kendt sag for frimærkesamlere, at postfriske frimærker har lang
levetid. Rigtig mange over 80 år.
Det har en antikvarboghandler i
Odense også opdaget, og han sender sine
bøger i kuverter frankeret med ældre
frimærker, som han kan købe til halv
pris. Faktisk er prisen p.t. nærmere 25%.

Om den lavere pris kommer kunderne til
gode, fortælles der ikke om i dette klip
fra Politiken.
Det er også velkendt, at frimærkehandlere tager fuld portopris for forsendelser og som sådan scorer en god
ekstrafortjeneste.
-as
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