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Sommerhilsen fra bestyrelse og formand
Kære venner
Så gik der et halvt år med stor aktivitet i
frimærkeklubben.
Vi har holdt gode møder med masser
af foredrag, spændende auktioner og
fine indlæg fra egne medlemmer. Tak
for det. Også tak for jeres fine opbakning til bestyrelsen. Vi synes, vi har et
fint samarbejde, og alle yder en stor indsats for, at vi kan have en velfungerende
klub. Tak til Andreas for at lave et fint
blad og til Otto for at hjælpe med IT.
Vi har solgt godt på vores auktioner,
så økonomien ser fornuftig ud. Vi har et
billigt kontingent på 100 kr., og for at
udvise rettidig omhu så erindrer vi om
den varslede stigning i kontingentet til
200 kr. næste år. Det er stadig billigt, da
kontingentet alene til DFT andrager 420
kr. Herudover har vi gratis øl og vand,
gratis frokoster og tilskud til mad og
drikke på udstillinger. Vi tror også, at vi
har byens bedste auktionsmateriale. Vi
bestræber os i hvert fald på at have det.
Vi har som et forsøg på adskillige
medlemmers opfordring haft et møde i
månederne maj, juni og august. Det er
gået OK. Der har været ca. 20 pr. møde.
Vi har forsøgt at lave powermøder med
en anderledes profil end de sædvanlige

klubmøder. I maj solgte vi ca. 1500 breve til 1 kr pr. stk., og i juni havde vi
1200 postkort under hammeren. Alt er
solgt til glæde for køberne. Nu må vi se,
hvad vi finder på i august.
Jeg synes, det er lykkedes at skabe et
et spændende efterårsprogram. Personligt glæder jeg mig til Torben Ringtveds
om "Finurlige forsendelser" og Ole
Lyths Frankrigs føljeton over det næste
år. Men jeg er stolt over, at vi kan præsentere et meget varieret program, hvor
der er noget for frimærkesamleren, posthistorikeren og postkortsamleren.
DFT holder møde i Nyborg i september. Der har været et stort underskud i
forbundet som beskrevet i bladet, men
det er min opfattelse, at forbundet er på
rette vej med den nye bestyrelse. Klubben deltager i repræsentantskabsmødet.
Husk at indlevere i god tid til storauktion, så får I beskrevet jeres materiale så
godt som muligt.
Vi starter efteråret med en lille spisning for at fejre , at vi er i gang igen.
Meld jer til hos Torben Madsen. Se program på bladets bagside. Vi ses snarest.
Varme sommerhilsener fra
bestyrelsen og formanden
Det er ikke redaktørens spidskompetence
at tage gode fotos.
Hjælp modtages gerne. Så her blev det kun
til dette typiske billede fra et klubmøde,
hvor Sigrid Kastrup
fortæller om sine Marselisborg postkort, og
hvor formanden er lidt
sløret. Det er, fordi
han altid har gang i
mange ting på én gang
og aldrig står helt
stille.
-as

2

Breve med Aura: Breve til og fra Danske
Kulturpersonligheder i 1800-Tallet
Af Allan F. Westphall
I den yderste periferi af min frimærkesamling befinder der sig en mindre specialsamling, en meget lille samling, bestående af kun omkring 10 breve, men
breve med en helt særlig aura. Når jeg
kigger i samlingen, og håndterer de enkelte breve, hvilket jeg gør ofte, opstår
der en lille personlig forbindelse til folk,
hvis navne i dag klinger med en velkendt lyd, ofte selvom det kan være vanskeligt for os at indkredse deres nærmere betydning: H. C. Andersen, Johan
Ludvig Heiberg, Mathilde Fibiger,
Grundtvig, Meir Goldschmidt, H. C.
Ørsted, Georg Brandes… Jeg samler på
breve til og fra danske kulturpersonligheder i 1800-tallet; breve der for størstedelens vedkommende blev afsendt og
befordret indenfor voldene af guldaldertidens København. Disse breve, hvad
enten de er nået frem til mig med deres
indhold bevaret, eller dette er gået tabt
for lang tid siden, viser, hvor fascinerende tæt vi kan komme på historien igennem vores hobby og tillader et fragmentarisk kendskab til en kendt personligheds levned; igennem disse breve får
jeg en lille privilegeret flig af indsigt i
personalhistorie, udover hvad jeg kan
læse mig til på internettet eller i Dansk
Biografisk Leksikon. Her følger
tre eksempler.

dengang bosiddende på adressen Nørregade nr. 250 i det indre København.
Fibiger var da 23 år gammel og havde to
år tidligere udgivet hendes vigtigste
værk Clara Raphael, Tolv Breve, en
brevroman som i højeste grad var selvbiografisk og baseret på hendes oplevelser som lærerinde og guvernante på
skovridergården Maltrupgård ved Sakskøbing. I 1853 var Fibiger flyttet tilbage
til København og søgte nu at leve af sin
forfattervirksomhed, men den unge dame var genstand for store kontroverser
og megen sladder, og økonomien var
yderst trykkende (størstedelen af pengene indtjent ved Clara Raphael havde
hun skænket til enker efter faldne solda-

Mathilde Fibiger
til Meir Goldschmidt 1853
I oktober 1853 sendte den unge
Mathilde Fibiger (1830-1872),
som vi i dag kender som en vigtig dansk kvindesagsforkæmper
og forfatter, et lille brev til hendes ven Meir Goldschmidt –
forfatter, forelægger, journalist,
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ter i krigen i
1848). Da hun
skriver til Goldschmidt ved indgangen til vinteren
1853 levede hun i
den argeste fattigdom og erkender
problemer med at
betale den næste
husleje for hendes
lille
lejlighed.
Situationen
er
prekær, men hun
skriver dog med
humor og underfundighed, når hun portrætterer hendes
værtinde:

havde derimod udgiveren af hendes bog
og den person, der foreslog titlen Clara
Raphael, Johan Ludvig Heiberg (17911860), digter og tidens førende kritiker. I
december 1853 sendte han et brev til
Madam Julie Weber Sødring bosiddende
på Østerbro nr. 122, lige udenfor Københavns Østerport, og han frankerede brevet med et bredrandet parstykke 2 RBS i
Thieles oplag (type 8 og 7, plade 1, pos.
82, 83), som han lod udbringe med fodposten. Fra 1849 var Heiberg chef for
det Kongelige Teater og det brev han
sendte var til en af den tids folkekæreste
skuespillere ved teatret Julie Sødring
(1823-1894) med speciale i folkekomedier (af de fire H’er: Holberg, Heiberg,
Hertz og Hostrup). Som skuespiller var
hun elsket i den stilfærdige satire, særligt i matroneroller, og var kendt for
aldrig at bruge sminke, men aldeles at
forlade sig på mimik, gestik, og tonefald
til at formidle humoristiske portrætter af
genkendelige typer i samtiden. Brevet,
som Heiberg sendte, er i dag uden indhold og indvendig datering, men på bagsiden af foldebrevet står skrevet i en
samtidig hånd ”udskrifter af Johan Ludvig Heiberg”. Jeg tænker, at brevet må
have indeholdt papirer, evt. manuskriptstykker til brug ved en opførelse på byens Kongelige Teater.

Hvergang jeg vaagnede inat saae jeg
min Vertindes Ansigt, der aldrig er behageligt, selv naar hun er mest indsmigrende, og som vist vil være over al Maade hæsligt, naar jeg beder hende vente
paa Husleie til i morgen.
Fibiger har ikke penge til et frimærke,
“jeg har ikke to sk til et Fodpostmærke.
De tre halvskillinger jeg har tilbage skal
reede mig fra Hungersnød i dag!” Hun
sender derfor brevet ubetalt til Goldschmidt, som hun beder om at komme
forbi den samme dag efter kl. 6 (tirsdag
d. 18. oktober 1853) med et pengebeløb,
“De seer at den yderste Nød tvinger mig
til at plage Dem. Hvis De er paa Reise er
det ude med mig!” Brevet blev befordret
af Københavns Fodpost, som anvendte
deres blågrønne ovale fodpost stempel
på forsiden og markerede med rødt “2”
det beløb i skillingsmønt, som skulle
opkræves ved udlevering.
Johan Ludvig Heiberg
til Julie Sødring 1853
Mathilde Fibiger havde ikke råd til at
købe et ”fodpostmærke” (som jo ville
have været et 2 rbs frimærke) men det
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sen arbejde i
”et contoir
eller
en
pakhuusforretning”,
samt at han
organiserede
en indsamling blandt
bekendte
(blandt dem
Grosserer
Melchior og
Etatsråd Collin), og på
det tidspunkt havde 100 rigsdaler, som
han ventede at overdrage. Andersen
skrev brevet under et ophold hos Henriette Scavenius (født Moltke) i godset
Basnæs nær Skælskør, ca. 100 km vest
for København. Andersen besøgte Basnæs i alt 37 gange igennem sit liv og
tilbragte samlet over et år som gæst på
godset, hvor han fandt ro og inspiration
til at komponere megen poesi og fiktion.

H. C. Andersen
til Hans Christian Jørgensen 1867
Mange personer flokkedes til skuespil
med Julie Sødring på det Kongelige Teater, og en af dem var den danske forfatter H. C. Andersen (1805-1875). Så begejstret var Andersen for Sødring, at han
forfattede hende et digt,
Til Fru Julie Sødring:

Når jeg holder den tomme kuvert fra
1867, føler jeg, at Andersens personlighed formidles stærkt, også selvom det
oprindelige brev nu er fjernet: Andersens ret excentriske og antikverede gotiske håndskrift er let genkendelig. På det
tidspunkt havde forfatteren for vane at
signere sine breve i nederste venstre
hjørne, hvilket var en yderst usædvanlig
praksis. Vi ved, at Andersen førte en
omfattende korrespondance med den
berømte britiske forfatter Charles Dickens, som han nærmest forgudede. Dickens signerede altid sine breve sammesteds på forsiden, og jeg tænker at Andersen fik ideen herfra, for sådan gjorde
en stor forfatter jo! Tydeligt er det i
hvert fald, at Andersen, som den forfængelige og ambitiøse person vi ved han
var, ønskede at enhver skulle vide, at de
håndterede et brev fra forfatteren H. C.
Andersen.


Du kommer som Digtningens gode Aand
Og lægger paa
den Velsignelsens Haand;
Du virker med Hjertet og med Humeuret,
Lunet straaler i Skjønhedssløret.

Det sidste brev, der vises her, blev sendt
fra Andersen 25. juni 1867 til hans unge
bekendte Hans Christian Jørgensen, en
20-årig kontorarbejder som på det tidspunkt stod uden beskæftigelse. Brevet
bærer adressen
Til Hr Jørgensen, Lille Strandstræde No
10, i bagbygningen, første sal, i Kjøbenhavn (fra H. C. Andersen)
Kuverten er uden indhold og det oprindelige brev er nu opbevaret ved det Kongelige Bibliotek. Brevet (som kan læses
i H. C. Andersen Centrets online brevbase med brevID #12829) viser, at Andersen søgte at skaffe den unge Jørgen5

Togpost i England
Svend Bek-Petersen holdt i vinter et
foredrag på Djurslands Filatelistiske
Højskole om posthistorie i UK under
dronning Victorias regeringstid. Han
fortalte blandt andet om jernbanesystemets store betydning for fragt af post fra
den ene del af landet til den anden. Redaktøren fik lov at låne hans planche
herom. Den danner grundlag for det
følgende:

Lineside Apparatus) hos postvæsenet,
”Royal Mail”. Det bestod af en konstruktion på en posttogvogn og en modsvarende ved stationerne samt af meget
solide postsække af læder.
Posten blev anbragt i en lædersæk, som
hang på en stolpe ved jernbanelinjen.
Når et tog passerede, blev farten sænket,
og postsækken langs banen blev samlet
op af en metalstang og droppet ned i et
net på siden af toget. Tilsvarende blev
de postsække, der var med toget placeret
på en metalstang, der hang ud fra posttogvognen og droppet ned i et net langs
banen. Det lyder måske lidt kompliceret,
men det var i brug indtil 1971, som også
var det sidste år med brug af damptog.

I 1880’erne begyndte man at bruge
damptog til posttransporten. Men det var
både tidsmæssigt problematisk og omkostningsfyldt, hvis man skulle gøre
holdt ved alle mindre stationer til udveksling af posten. I september 1848 fik
John Dicker godkendt et apparat (The

Foto fra 1910 med et damptog der nærmer sig postudleveringsstedet.
Til venstre er ophængt en postsæk, der skal fanges af toget. Nedenfor til højre ses det net, som
postsækken fra toget droppes ned i. Nettet til opfangning af postsækken på stangen kan anes
på togsiden. Peter Johnson: Mail by Rail. 1995.
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På besøg hos klubbens ægtepar
Af Andreas Striib
”Jeg samler alt muligt forskelligt”, indleder Frank Kastrup en aprileftermiddag,
hvor redaktøren havde indbudt sig selv for at få en snak
med klubbens ægtepar, Sigrid
og Frank Kastrup. Frank måske især kendt som sælger på
byttedage. Men som Frank
siger, så er det nødvendigt at
samle for at have noget at
sælge. Sigrid er en inkarneret
postkortsamler. Især er hun
interesseret i postkort med
Marselisborg Slot i Aarhus og
arkitekten Hack Kampmanns
bygninger i Aarhus og andre steder. Sigrid og Frank følges altid ad; i klubben,
på byttedage og udstillinger. Franks helbred har før været bedre, men med hjælp
fra Sigrid er de begge i dag lige så synlige som tidligere på de filatelistiske mødesteder.

Sigrid og Frank Kastrp

Men allerede i sin læretid fik Frank dog
lagt en grundstamme til frimærkeriet.
Han pillede jo frimærker af forretningskorrespondancen, som det var almindeligt. Det så en praktikant og spurgte, om
han var interesseret i at erhverve frimærker fra hans far, der lige var død. Faderen havde været formand for Haderslev
Frimærkeklub, og Frank gjorde et godt
køb. Rigtig gode og mange dyre frimærker, som han i alt gav 1.500 kr. for. Det
svarede til 3 måneders elevløn i slutningen af 1960’erne. I øvrigt det samme
beløb, som Frank betalte for sin første
bil. Men investeringen kastede af sig
senere hen. Selv om handlen kun var i
sin vorden, så havde Frank her etableret
et fundament for sin virksomhed.

Allerede i skolen havde Frank tæft for
en hurtig handel. Ikke så meget frimærker, mere Wild West og andre blade i
tiden omkring 1960. Senere kom mønter
og sedler til – og det blev først fra omkring 1990, at Frank kastede sig mere
omfattende over køb og salg af breve og
frimærker plus en del andet.
Den udvikling hang selvsagt sammen
med Franks liv og arbejde. Kontoruddannet – i øvrigt samtidig med speedway køreren Ole Olsen – i Haderslev, og
efter en ny uddannelse som teknisk assistent med forskellige jobs i Aarhus inden for møbelbranchen.

Efter en tur med arbejde i England vendte Frank hjem til Aarhus, hvor han erhvervede en byejendom, som faktisk
satte sig varige spor i hans videre liv.
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kontakter, og Frank begyndte at bruge meget tid
på sammen at købe og
sælge frimærker og breve
på byttedage rundt omkring i landet. Frank købte i starten mere, end han
solgte på byttedagene.
Senere blev det omvendt.
Og på samme tid mødte
han Sigrid, som han viste
sin frimærkesamling. Og
det passer, at sådan begyndte det. Hun ville gerne se hans frimærker.
En af Franks finurlige forsendelser, som i modsætning til bre- Efterhånden hjalp Sigrid
vet på forsiden ikke er en filatelistisk forsendelse.
med at sortere frimærkerne. Nogle gange blev hun
Der var rift om lejlighederne. En berystet
over
prisniveauet
– ikke at tingene
kendt fik en af lejlighederne, og han var
var
billige
som
i
dag,
men
at Frank kunformidler til Franks senere vedvarende
arbejde på teknisk afdeling på Statsbibli- ne finde på at give adskillige tusinde
oteket, som det hed dengang. Faktisk kroner for 2 RBS mærker. De fleste blev
blev han hyret til at skrabe sne. Men da dog hurtigt solgt, og antagelig til en høder ikke kom noget sne, blev det efter- jere pris, end Frank havde betalt. Forrethånden til andet teknisk arbejde frem til ningen skulle jo løbe rundt.
2012, hvor Frank gik på pension.

Der var også uheldige episoder. På en
byttedag i Aalborg fik Frank stjålet et 2
RBS-brev til en værdi på omkring kr.
25.000. Selvom han kunne rekonstruere
måden, hvorpå tyveriet var foregået, så
hjalp det hverken ham eller politiet til at
finde gerningsmanden. Brevet var tabt
for altid.

En anden varig forbindelse blev også
skabt gennem Franks lejlighedsejendom.
Michael Nielsen, der i dag er medlem af
Århus Frimærke Klubs bestyrelse, flyttede ind i en ledig lejlighed. Og det bekendtskab udviklede sig til et langt venskab og til et samarbejde om frimærkehandelen. Fx mindes Frank med glæde
en tur til en byttedag i Kiel, hvor de kørte i ’Starletten’ med Michael, to andre
frimærkefolk og Frank som chauffør.
Det var dengang, man kunne nøjes med
at have en taske med og alligevel sælge
for flere hundrede D-Mark. Sejladsen
med spritbådene var så et ekstra krydderi på turen.

Men endnu værre gik det forud for et
kræmmermarked i Ho omkring år 2000.
Frank og Sigrid havde pakket deres stationcar med salgsmaterialer fredag aften,
så den var klar til afgang lørdag. Men
om morgenen var bilen væk. Indholdet
blev aldrig fundet. Det blev bilen, der
nærmest var totalskadet, og det eneste
forsikringen ville betale var for bilen og
så nogle mapper. Men Frank og Sigrid
mistede værdier for flere hundrede tusin-

Frank blev medlem af Århus Frimærke Klub, medens den holdt til i Rosenkrantzgade. Michael, der havde mange
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de kroner ved den
lejlighed. Blandt andet omkring 150 skillingsbreve.
Så skulle man tro, at
det kunne slå dem ud.
Men det blev i stedet
til en ny start, hvor
de efterhånden fik
lagt grundstammen
til en ny salgssamling, især ved et storkøb på en byttedag i
Fredericia. De følgende år var en god
tid, og Frank og Si- Fra Sigrid postkortsamling med Marselisborg Slot og indsatte fotos
grid var faste deltage- af kongeparret Chr. X og Alexandrine på et ornamenteret postkort.
re i Århus klubbens
samler. For han samler også til sig selv.
møder
Det er ikke alt, han sælger. Frank samler
Jeg mødte Frank første gang for en især finurligheder. Et par af dem er vist
halv snes år siden i Århus Frimærke her. Se især brevet vist på forsiden af
Klub. Jeg var lige begyndt at komme i dette nummer. Og så samler han 1-øres
klubben, og selvom jeg venligt fik at frimærker, dvs. 1905-, 1933- og 1937vide, at der ikke var faste pladser, så udgaverne og både som enkeltmærker
gjaldt det ikke helt. Tilfældet ville, at jeg og på breve, hvor han har en kæmpefaktisk kom til at sidde ved siden af samling, også med meget sene brugte
Frank, Sigrid og Michael. De var meget frimærker. Herudover har Frank en rækhjælpsomme, og som Frank sagde, når ke postale og andre dokumenter, som
vi havde fælles købsinteresser: ”Der er han er faldet over – og som er sat op
ingen grund til, at vi sidder og byder efter årstal. Her kan man finde mange
hinanden op”. Det gjorde vi så sjældent guldkorn, som indeholder information
og fik på den måde købt forholdsvis om filatelistiske og posthistoriske objekbilligt, og hvor vi bagefter delte i porten. ter.
”Sigrid er meget mere samler end
mig”, siger Frank. Og det er rigtigt, at
Sigrids Marselisborg postkort er sat professionelt op på plancher. Der er systematik og orden i Sigrids materialer. Også i hendes samling af receptkuverter,
perfin, julekort med nisser og katte og
meget andet. Når Frank køber noget
spændende siger hun ofte: ”Det er lige
det, jeg vil samle på!”

Ægteparret Frank er også medlem af
Maarslet Frimærkeklub og julemærkeklubben Caritas, hvor Sigrid er kasserer.
Om den klubmæssige basis er Århus
Frimærke Klub, ved jeg ikke. Men både
Sigrid og Frank er meget glade for at
komme i klubben nu, hvor de oplever, at
der er meget mere liv og mere at komme
for og efter, end for nogle år siden. Så
Franks budskilt nr. 8 ses ofte under auktionerne.

Der er sådan set også systematik – men
ikke så meget orden – i det, som Frank
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Generalforsamling . 2. februar 2022
Ordinær generalforsamling,
onsdag 2. februar 2022

medlemmer fik fine bedømmelser. Det
skal endvidere nævnes, at Torben Malm
deltog internationalt i Athen med et fornemt resultat.
Jeg var til repræsentantskabsmøde i Nyborg, hvor Filatelistforbundet fik ny
bestyrelse. Lars Peter Svendsen blev
valgt til ny formand. Kontingentet til
forbundet stiger med 30 kr., så det bliver
lidt dyrere. Ib Krarup holder som Forbundssekretær, han er fratrådt. Der var
lidt diskussion om kontingentet, men det
blev vedtaget med stort flertal. Økonomien kunne vist være lidt bedre, da foreningen har vigende medlemstal. Her i
coronatiden kun ganske lidt, da flere har
fundet deres frimærker frem i coronaisolationen. Det kan også ses på auktionsmarkedet, hvor godt udstillings egnet
materiale får høje priser. Standardmateriale viger stille og roligt.

Kl. 19.30 bød formanden, Kaj Ullerup
velkommen til årets generalforsamling.
Vi var i alt 31.
A. Valg af dirigent:
Kaj Ullerup gik derefter til første punkt
– dirigentvalget – Andreas Striib blev
foreslået og valgt uden modkandidat af
forsamlingen. Andreas takkede for valget og påpegede, at Generalforsamlingen
var indvarslet dels i Hængslet 2021/2 og
dels på klubbens hjemmeside og dermed
i overensstemmelse med vedtægterne og
forsamlingen var således beslutningsdygtig.
B. Formandens beretning:
Kaj Ullerup aflagde en mundtlig beretning, der her følger i uddrag.

Lokalt:
Klubben er i god gænge. Vi har møder
med et stigende antal deltagere på trods
af, at enkelte stadig er bekymret for corona. Vi har haft virkeligt gode foredrag
i den forløbne periode. For at nævne et
par stykker. Et super kvadrat foredrag,
en fin lokal Hasle fortælling, drama om
Grønland og spændende postkortforedrag til sidst af Per Sørensen.
Vi havde en lille bespisning i starten af
sæsonen med godt fremmøde og en fin
julefrokost med 37 gæster, der også blev
beværtet med muntre historier. Det skaber efter min mening et godt sammenhold i klubben.
Auktionerne går godt. De berømte fugle
på taget som på sidste generalforsamling
blev omtalt, er landet. Vi har et fint auktionsregnskab til glæde for klubbens
aktive medlemmer.

”Jeg har nu været formand i snart 2 år,
og det er kun få måneder siden, vi sidst
havde generalforsamling. Der er ikke
sket det helt store på de 4 måneder, så
beretningen bliver kort, også fordi der
ikke var nævneværdig aktivitet i forårssæsonen.
Jeg vil starte med at takke Kirsten Gress
med hjemmeside, Andreas Striib med
klubblad og ikke mindst bestyrelsen, der
laver et stort arbejde med at skabe en
velfungerende klub. Også tak til Henning Bonde for at være kontaktmand i de
Samvirkende Århus klubber.
Nationalt:
Der har været en national udstilling i
Fredericia, og adskillige af klubbens
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Ved udstillingen i Fredericia kunne
klubbens medlemmer nyde et par stykker smørrebrød og en øl/vand på klubbens regning. Aktive medlemmer inspirerer i klubben.
Vi har haft en fin storauktion, som desværre blev fejlplaceret på Mortensaften,
så fremmødet kunne have været større.
Det annoncerede kontingent på sidste
generalforsamling bliver nu foreslået til
vedtagelse.
Vi har i skrivende stund 77 medlemmer.
Det er helt som forventet. Faktisk lidt
bedre. I takt med at, der skulle betales
kontingent, har vi så kunnet konstatere
dette. De der ikke havde betalt kontingent pr. 20. januar, har vi efterfølgende
forsøgt at kontakte.
Økonomien er heldigvis god. Saldoen
var ved årets begyndelse 231.000 kr. Vi
har i skrivende stund passiver på
218.000 kr. Årets underskud var altså
15.755. Der er til 13 års klubdrift på
denne måde. Min vurdering er dog, at vi
kommer til at se et svagt stigende kontingent de kommende år i takt med, at
klubbens formue bliver mindre og kontingentet til forbundet stiger.

skud primært som en følge af dels beskeden indtægt ved kontingent og dermed et tilsvarende større bidrag til forbundet. Dette opvejes dog af fortjeneste
på salg ved auktionerne og annonceindtægter og opskrivning af bibliotek (nyt)
samt en mindre nedskrivning af lagerbeholdning bliver det til en indtægt på ca.
13.800 kr. Klubbens samlede udgifter
løber dog op i ca. 29500 kr.; det skal
bemærkes, at bespisning, julefrokost,
gave til Lokalcenter (en form for husleje) og mødeomkostninger (gratis øl/vand
og vin til foredrag samlet udgør ca.
14.700 kr. Klubbladet beløber sig for tre
numre til kr. 3.675. De samlede udgifter
bliver ca. 29.500 kr. Det medfører således et underskud – på kr. 15.755.
Dirigenten efterlyste spørgsmål til driftsregnskabet, og Søren Sørensen påpegede, at det er lidet lukrativt at sælge materiale og samlinger til klubben. Dette blev
ikke modsagt, men blot bekræftet. Sådan
er vilkårene for tiden.
Poul Andersen gennemgik herefter de
enkelte poster i regnskabets status, som
samlet viste en omsætning på kr.
218.031 mod forrige år, hvor som sidste

Husk at rose de mennesker der bruger
mange timer på, at lave en god klub
sammen med dig. Klap dem på skulderen, hjælp dem når de fejler, støt dem,
hvis noget kunne være gjort bedre. Vi er
absolut modtagelige for forslag til forbedringer.”

Budgettet for 2022 viser et underskud på
23.700 kr. idet bestyrelsen regner med
en samlet indtægt på 12.000 kr. mod
samlede udgifter på i alt 35.700 kr. De
største poster er her bespisning (10.000
kr.), mødeomkostninger (øl/vand/vin) –
5.000 kr. fortæring ved udstillinger
(3.000 kr.) og gave til Lokalcenter
(4.000 kr.).

Da beretningen ikke gav anledning til
spørgsmål eller kommentarer, konstaterede dirigenten at den var godkendt uden
bemærkninger.
C. Regnskab for 2021:
Poul Andersen gennemgik det udleverede driftsregnskab, som viste et under-

år var på 32.500 kr.

Dirigenten efterlyste derpå spørgsmål.
Allan Pedersen spurgte om, hvorledes
det hang sammen i og med at der er
solgt for 48.940 kr. – købt for 10.385 kr.
og stadig har en vurdering af klubbens
lagerbeholdning på 30.000 kr., Kaj Ullerup forklarede det med, at klubben har
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G. Valg af bestyrelsesmedlemmer – på
valg:
Formand Kaj Ullerup – modtager genvalg. Valgt med applaus.
Torben Madsen – modtager genvalg.
Valgt med applaus.
Michael Nielsen – modtager genvalg.
Valgt med applaus.
Poul Andersen – modtager genvalg.
Valgt med applaus.
Valg af revisor. På valg:
Henning Pedersen – modtager genvalg.
Valgt med applaus.
Andreas Striib – modtager genvalg.
Valgt med applaus.
Valg af revisorsuppleant: Lars Kjærgaard blev valgt med applaus.

fået foræret 8 flyttekasser med salgsmaterialer, og at klubben p.t. har 30 flyttekasser på lager. Kaj Ullerup vurderede,
at værdien er konservativt fastlagt.
Der var ikke yderligere kommentarer, og
dirigenten konstaterede, at regnskabet
hermed var godkendt af forsamlingen.
D. Funktionsmænd:
Henning Bonde fik ordet, og kunne oplyse, at resultatet af årets byttedag var
ca. 500 kr. i overskud. Man påregner at
give vores kontaktmand en lille erkendtlighed som altid. Det bliver nogle flasker
vin inden for vores budget. Der var nok
ikke helt så mange besøgende, som vi
plejer at have. Der skal nok også gøre
mere reklame for byttedagen gennem
diverse medier. Da der ikke var spørgsmål til redegørelsen og ikke nyt fra andre funktionsmænd.

H. Eventuelt:
Bjørn Eriksen roste bestyrelsen og formanden i særdeleshed for det gode informationsniveau op til vores møder.
Jørgen Nielsen nævnte (i spøg), at selv
en lille kontingentstigning kunne være
belastende for folk bosiddende i Risskov
på feddet, hvor der er store skatter på
boligen og at det kunne betyde, at nogle
måtte gå fra hus og hjem.
Da der ikke var yderligere bemærkninger, kunne dirigenten hermed erklære
generalforsamlingen for afsluttet.
Herefter takkede Kaj Ullerup på klubbens vegne Andreas Striib for god ledelse af generalforsamlingen. Striib sluttede
med at takke for god ro og orden.
Sverre bad om ordet og nævnte, at klubbens pokal var tilsendt ham, og at vi nu
ville uddele den igen. Denne gang til
Otto Kjærgaard, som desværre ikke var
til stede. Det bliver derfor ved først kommende lejlighed.

E. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:
Kaj Ullerup redegjorde for, at bestyrelsen forventer en stigning i kontingent,
som dog først træder i kraft næste år.
Allan Pedersen efterlyste mere konkret,
hvad der er planen. Dirigenten præciserede det til bestyrelsens forslag til en
stigning af kontingentet fra i 2022 på
100 kr. med en advisering af et kontingent på 200 kr. gældende pr. 1. januar
2023. Da der ikke var indvendinger herimod, blev det taget til efterretning og
godkendt af forsamlingen.
Det skal i forbifarten nævnes, at klubben
i en årrække har undladt at opkræve
gebyr for nye medlemmer.

F. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

På bestyrelsens vegne, 7. februar 2022
Henning Bonde, sekretær
/ Andreas Striib, dirigent
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Epidemi på frimærker
Otto Kjærgaard har skrevet frimærkehistorier i mange år. Se fx hans bog ”151
nye og 146 gamle fortællinger fra frimærkernes verden”, udgivet af AFAForlaget.
Blandt andet derfor spurgte jeg Otto en
gang i vinter, om han kunne finde frimærker, der var udgivet i forbindelse
med epidemier. Det varede et par dage,
så fik jeg en række eksempler. Nogle af
dem bringer jeg her, men ikke alle. For
måske kan denne side inspirere andre til
selv at finde og samle ”Epidemi på frimærker”.
Det er dog ikke nyt at samle på
”epidemipost”. Det gælder især førfilatelistiske forsendelser. Erik Torbensen fra
Hammel har vist sit sjældne eksponat
med epidemipost på flere udstillinger.
Men i frimærketiden har der vel kun
været fire verdensomspændende epidemier. Tuberkulosen over mange år, Influenzaepidemien umiddelbart efter I.
Verdenskrig, Polioepidemien midt i
1900-tallet og så helt aktuelt Covid-19
epidemien.

Polioepidemien er markeret med flere
frimærker. Her er et fra USA (1999) og
et fra Pakistan. Det sidste udgivet i 2004
for at markere et samarbejde mellem
Pakistan og Japan om poliovaccination.

I Cuba blev sygeplejersken Victoria Bru
Sanchez hædret på frimærket her fra
1918 for sin indsats under Influenzaepidemien.

”Krigere i kamp” mod den aktuelle Covid-19 epidemi er motivet for et indisk
frimærke udgivet i 2020.

-as
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Byttedage

Bestyrelsen

18. september 2022
Byttedag i Grenaa.
Kl. 10—15. Kulturhuset Pavillonen,
Kærvej 11, Grenaa.

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

9. oktober 2022
Frimarked/-messe i Holstebro.
Kl. 9,30—14,30. Mejrup-Hallen,
Elkjærsvej 26, Mejrup Kirkeby, Holstebro.

Næstformand:
Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24
Kasserer:
Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20

5. november 2022
Byttedag og anvisningssalg i Esbjerg.
Kl. 10—15. Aktivitetshuset, Kirkegade 51, Esbjerg.

Bestyrelsesmedlem og auktionsleder: Torben Madsen, tlf. 40 32 52 67

13, november 2022
Byttedag i Ry.
Kl. 9—14. Ry Sognehuset, Kildebakken 1, Ry.

Bestyrelsesmedlemmer:
Sverre Reedtz Schultz, tlf. 61788620
Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22

3. december 2022
Julebyttedag i Horsens.
Kl. 10—15. Slotsskolen, Fussingsvej
6, Horsens.


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

Udstillinger

Tryk: FL-Reklame, Hørning.

18.—19. marts 2023
TAK23.
Klubudstilling,
Birkerød Frimærkeklub

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk

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

7.—8. oktober 2023
Klubudstilling
Holstebro Frimærkeklub
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Program . Efteråret 2022
7. september: Velkomstspisning + lidt foredrag og medlemsauktion. Tilmel-

ding hos Torben Madsen. tlf. 40 32 52 67.
Mail torben@vdmail.dk Medlemsauktion.

14. september: Jugoslavien. Jørgen Gyldenløve. Klubauktion.
21. september: Soldaterpost under 1. verdenskrig. Gert Jakobsen. Medlemsauktion.
28. september Maskinstempler. Søren Chr. Jensen. Klubauktion.
5.oktober: Inflation efter 1. verdenskrig. Poul Erik Mehlsen. Medlemsauktion.
12. oktober: Danske varianter. Peter Hørlyck, Fredericia. Klubauktion.
19. oktober: Finurlige forsendelser. Torben Ringtved. Glæd jer til en helt
unik samling. Medlemsauktion.
26. oktober: Katapultpost ved Aksel Mack. Hvad kunne sendes, posttakster
og stempler. Klubauktion.
2. november: PFAR auktion. Alle lot starter ved 10 kr. Vi har prøvet det før.
Stor succes. Gør et godt køb.
9. november: Banegårdens forvandling illustreret på postkort ved Bjørn
Eriksen. Medlemsauktion.
16. november: Frankrig. En lille historie om de første 9 mærker fra Frankrig
ved Ole Lyth. Klubauktion.
23. november: Vejles Posthistorie. Posthistorie for Vejle Posthus og de tilhørende brevsamlingssteder—fra starten i 1775 og frem til i dag. Der vil
også være lidt om post med de lokale jernbaner fra Vejle, dampskibe på Vejle Fjord og bypost i Vejle. Peter Skov, Vejle. Medlemsauktion.
30. november: Stor Auktion. Lot skal mindst kunne koste 50 kr, Indlevering
senest 1. november. Indlevering til Mikael og Sverre. Klub-/medlemsauktion.
7. december: Julefrokost. Herefter foredrag af eksperten Per Sørensen om
julekort. Denne gang skal vi høre om nissens indtog i Danmark—og ikke
mindst om nissens indtog på de danske julepostkort. Klubauktion.
14. december: Tjekkoslovakiet. Sådan samler jeg Tjekkoslovakiet. Knud
Greve. Medlemsauktion.
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