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Nok et postkontor er blevet offer for Postens rationaliseringer. Fra den 11. september bliver 

Viby postkontor til en postbutik i Føtex. 

Så det frimærketid igen 
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Bestyrelsen 
  
Formand: Torben Malm, tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

Næstformand: Gert Nielsen, tlf. 25520551 

E-mail: gige@webspeed.dk 

Sekretær: Henning Bonde, tlf. 86750454 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Keld Overdal Andersen,  

E-mail: kj12and@gmail.com 

Auktionsleder: Torben Malm, tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

  

PINCETTEN 
  
Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 
Viby J. tlf. 86284782 
E-mail: tom.malm@privat.dk 
  
Tryk: Husets trykkeri 
  
Deadlinie: Blad nr. 2 sæsonen 2013/2014, 6. 
august 2012 
 

Hjemmeside 

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk 

Webmaster: Morten Mikkelsen,. 

E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk 

  
Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver 
mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, 
Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 
18.30. 

  

Østjysk Frimærkeklub 

Et foredrag om Hammelbanen er et af de foredrag som ikke endeligt er blevet bekræf-

tet endnu. 
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Fra bestyrelsen 

Vigtig information vedrørende kontingentindbetaling. 
 
Så er det atter tid til, at indbetale kontingent. I opfordres til enten at indbetale på klub-

bens bankkonto, som har følgende konto nr.: Reg. Nr. 2273 konto nr. 7556 469 932. El-
ler også betale direkte til mig på klubmøderne. Hvis man har skiftet adresse for nylig vil 
jeg gerne have, at I oplyser dette, så medlemslisten kan ajourføres. 

 
Har man ikke mulighed for bankoverførsel eller betale på mødeaftnerne kan man kon-

takte mig på tlf. nr. 25 15 53 68, så løser vi problemet. 
 
Dit kontingent er uændret fra forrige år. Dvs. kr. 125,- for seniormedlemmer og kr. 

175,- for familiemedlemskab. 
 

Din kasserer i Østjysk Frimærkeklub 
Willy Vester 

Så er det atter tid til frimærker, efter en 
forrygende god sommer. Selv vejret har 
været godt har der alligevel været et rime-
ligt godt fremmøde til vores 3 sommer-
møder 25-30 medlemmer per gang. 

Foredrag 

Der er i efteråret planlagt 3 foredrag. 
Desværre er der i skrivende stund kun et 
foredrag som er blevet endelig bekræftet. 
Det er et foredrag om Grenå af Erik Sø-
rense, også fra Grenå. Dette bliver holdt i 
november, mere om dette foredrag næste 
nummer af Pincetten. De øvrige planlagte 
foredrag  i september og oktober arbejdes 
der på at få bekræftet. 

Medlemmet fortæller 

Der er planlagt 2to aftener med med-
læmmet fortæller. En i september og en 
til november. Til medlemmet fortæller 
har Henning Bonde på vegne af den tofar-
vede gruppe, lovet at der den 28. novem-

Så starter vi atter på en ny sæson 

ber bliver fortalt lidt om de tofarvede fri-
mærker. 

Den 30 september er endnu ikke besat, 
men der er kommet nogle gode forslag 
som der bliver fulgt op på. Så mon ikke 
der ved sæsonstart er et emne på plads. 

Auktioner 

Auktionsudvalget består nu Henning 
Bonde Kjeld Andersen og Poul Kristian-
sen også Formanden. Også i denne sæson 
bliver praksis, at når man ønsker noget af 
sit materiale på auktion på klubaftnerne, 
så skal man som sædvanlig udfylde en 
auktionsliste med en beskrivelse af lotter-
ne. Denne liste afleveres til auktionsud-
valget, som giver medlemmet besked, om 
hvornår materialet kommer på auktion, 
den klubaften ens auktionsmateriale skal 
på auktion bedes/skal man møde tidligt 
for at materialet kan være lagt frem til ef-
tersyn ved mødets start. Dette fordi aukti-
onsudvalget ønsker at opbevare mindst 
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som beskrevet i Afa-katalog. 
 

Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ik-
ke overholdes. 
 

Lot indleveres i pergamynposer. 
 

Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvali-
tetstjek sker dog uden, at åbne de indleve-
rede poser. 
 

Der afregnes med 15. kr. pr. lot. 
 

Til mødeaftnerne lægges der lot frem for-
holdsvis i forhold til antal indleverer. Alle 
har lot med på hver mødeaften. 
 

Bestyrelsen 

Så modtages der indleveringer til ameri-
kansk lotteri. 
 

- alle må indlevere til amerikansk lotteri 
- max 50 lot pr. indlevering 
- Skandinavien Afa-katalogpriser, post-
frisk pålydende min. 15 kr. eller katalog-
pris min. 75 kr. stemplet/ubrugt (postfrisk 
pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er 
prissat i Afa) katalogpris min. 75 kr. 
- Dansk postfrisk stålstik pålydende 15 kr. 
- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser 
min. 75 kr., ved Michel-kataloger min. 10 
€. Postfrisk udland katalogværdi 75 kr. 
 

For stemplede mærker gælder, at der ind-
leveres materiale i almindelig god kvalitet 

Amerikansk lotteri 

mulig materiale og i mindst mulig tid.  
Alle er velkomne til at indlevere til aukti-
onerne. Husk at start opråb ligesom sidste 
sæson er 10 kr. Husk at opråb og kvalitet 
er 2 ting der hænger sammen. Læs i øv-
rigt retningslinjerne, som står bagsiden af 
klubbens auktionsomslag. 

Også i denne sæson vil vi have hol-
landsk-auktion. I efteråret den 7. oktober 
holder vi hollandsk-auktion.  

Den 4. november afvikler vi Stor Med-
lemsauktion, hvor vi forventer at klub-
bens medlemmer vil indlevere materiale 
af høj kvalitet. Lot afgiften til denne auk-
tion er 5 kr. og mindste opråbs pris på 25 
kr. Sidste indlevering til auktionen er 
mandag den 14. oktober. Auktionsudval-
get håber, at kunne sammensætte en inte-
ressant auktion på mellem 150 og 200 
numre. 

Byttedage 

 Husk den årlige byttedag som De Sam-
arbejdende Frimærke- & Møntklubber i 

Aarhus og Omegn afholder på Teknisk 
Skole søndag den 20. oktober. Se annon-
cen på næste side.  

I år er der ikke mindre end 5 handler-
stande: In-Po Frimærker og Mønter, Leni 
frimærker, Odder frimærker, Bjørn Nør-
skov og Julemærker. 

Men ellers er andre byttedage angivet 
på bagsiden af bladet som sædvanlig. 

Udstillinger 

Her i løbet af efteråret er der ingen stør-
re udstillinger. Men der er planlagt en 
række mindre klub- og propagandaudstil-
linger, for eksempel i Holstebro i forbin-
delse med byttedagen i Mejrup-hallen. 

Bladet 

Skulle nogen have et eller andet som de 
vil delagtiggøre andre medlemmer i, så 
skriv endelig om det her i bladet.  

 

Bestyrelsen 
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SØNDAG DEN 20. OKTOBER 2013 

BREVE-POSTKORT-MØNTER-
JULEMÆRKER-TELEKORT 
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I 1990 fremkom de første automatmær-
ker, hvor det var muligt selv at vælge den 
ønskede værdi. De var dog i et ikke sær-
ligt spændende design. 

kerne for Frankeringsetiketter og katalo-
giserer dem her til trods for, at de er som 
nat og dag. 

De sidste er trykt på samme måde som 
almindelige frimærker med fast værdi, 
medens automat mærkerne har variabel 
værdi efter kundens ønske. De er trykt på 
termopapir og værdien ”påtrykt” med en 
termoprinter, der er helt uden sort sværte. 

De aflange Automatmærker 

Når jeg har valgt at komme med dette 
indlæg, er det fordi jeg synes kendskabet 
specielt til de aflange i klubben er lille. 
Og det synes jeg er synd. Det er det mest 
spændende område, jeg har mødt i 70 år 
som samler. 

Selvklæbende mærker med selvvalgt vær-
di ”påtrykt” på termopapir med termo-
printer i automaten. En helt ny metode. 

Og første mærker i Danmark med sikker-
hedskode, der sættes i funktion ved tyveri 
af ”tomme” ruller. 

Der er udarbejdet en oversigt over alle de 
af-lange automatmærker, som det anbefa-
les af have ved siden af ved fortsat læs-
ning. 

Den 7. juni 2006 begyndte en testperiode 
med disse mærker i et nyt design og for-
mat, som vist nedenfor. Der var en serie 
på 3 mærker, der blev kaldt Danmarksbil-
leder. 

Mærkerne kunne kun købes ved netbestil-
ling hos Post Danmark, som havde nogle 
automater stående i Ballerup. 

Men der skulle gå 5 år før der kom en ny 
type i et mere livligt design, som vist ne-
denfor. Den kom med 3 forskellige moti-
ver. 

1990 

1995 

I 1998 kom samme type igen med 3 nye 
motiver, hvorefter man udsendte en ny 
serie på 3 mærker hvert år indtil og med 
2007. 

Hvorfor man ikke kalder disse mærker for 
automatmærker er mig en gåde, for de 
kommer jo fra en automat. Post Danmark 
kaldte dem for Postmærker og i dag for 
Frankeringsmærker. 

AFA kalder dem for Frankeringsetiketter. 
Man kalder også Cykel- og Tillykke mær-

Automatmærker 
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Bemærk værditallet, det er type 1, det 
smalle. 

De fleste af første mærker havde en svag 
fluorescens. Enkelte af de sidste af Dan-
marksbillederne viser en tydeligt kraftige-
re fluorescens. 

D. 6. sept. samme år blev de første 3 
PostSelv automater i Danmark (se forsi-
den) opstillet i Kbh. (Falconer Allé), i 
Odense og i Horsens. De har sikkerheds-
koder begyndende med ORT, ORV og 
ORU. Det hedder vist automatens ID. 

Ca. 1. okt. kom Ry (ORW) og Præstø 
(ORX) til og senere fik også Valby, 
Lyngby og Århus en PostSelv automat. 

På mærker fra disse automater er værdi-
tallene brede og fede som vist næste side 
(taltype 2) 

Denne taltype blev bibeholdt ved de 2 
næste udgaver Broer I og Broer II. 

Automaterne blev fremstillet og leveret af 
firmaet aCon A/S i Sønderborg, som har 
været meget behjælpelig ved opklaringen 
af diverse problemer. 

I perioden med udgaven Broer II (2008) 
blev taltypen i alle automater skiftet til en 
ny type, taltype 3, brede og tynde, som 
vist nedenfor. 

Nye tilkomne automater havde alle indko-
det taltype 3. 

 

Danmarksbilled 

 

Broer II 

 

Landskaber 

 

Vandmøller 

 

Ænder 

 

Broer I 

Med udgaven Vandmøller (2009) var der 
opstillet i alt 38 PostSelv automater lan-
det over. Siden er nogle få flyttet eller 
nedlagt. 

Til disse og alle senere udgaver er kun 
anvendt taltype 3. 
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Mærkernes forskelligheder motiver, talty-
per, koder og værdier giver mulighed for 
utallige måder at lave en samling.. 

Jeg har selv lavet 3 samlinger således: 

Samling 1, kun motiver, 25 mærker. Det 
er da overkommeligt. 

Samling 2, motiver og taltyper, 55 mær-
ker. Det er også overkommeligt. 

Samling 3, motiver, taltyper og koder, 
den har 746 mærker. Den kræver dog en 
hel del mere vedholdenhed, men er også 
den sjoveste og mest inspirerende. Herun-
der at holde øje med opsætning og flyt-
ning eller nedtagning af automater. Og 
nye koder, f.eks. 

hvor er automaten med koden 667 ? 

Til ovenfor nævnte kommer 9 særmær-
ker, som med forskellige sikkerhedskoder 
giver i alt 17 mærker. 

De begyndte med ”Landsoldaten” i Fre-
dericia og indtil d.d. sluttet med Nordia 
2012. 

Herudover findes også en taltype, som 
ikke er nævnt, men vist i afa. Den kalder 
samlerne for den lave type, og har døbt 
den taltype 4. 

Den er absolut med til at gøre disse mær-
ker interessante. Og den har sin helt egen 
historie. 

Hvor kommer taltype 4 fra. 

Historien begynder i Sønderborg, hvor 
firmaet aCon A/S, der leverede PostSelv 
automaterne, havde udviklet en lille auto-
matprinter kaldet ”Frankie”, som vist her-
under. 

 

Landsoldaten 

 

Sangfugle 

Efter aftale med Post Danmark iværksatte 
man et pilotforsøg med denne på den må-
de, at man opstillede en eller flere printe-
re hos; 

4 forhandlere af frimærker, 
5 private firmaer og 
Post Danmark samt 
aCon A/S selv. 

Det var i perioden medio 2008 – 2009. 
Mærker fra disse små printere kan kendes 
på koden 000 eller 001, som ikke er brugt 
andre steder. 
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Ovenfor viste mærke – Landsoldaten i 
Fredericia – var det første mærke, vi så 
med taltype 4, dog uden at vide, hvor den 
kom fra. Det var først senere, at man 
fandt ud af det med hjælp fra aCon A/S. 
Landsoldaten er vist det første særmærke 
i en automat i Danmark. 

Landsoldaten var således et led i pilotfor-
søget. 

Post Danmark havde i hvert fald 3 for-
søgsprintere, hvoraf de 2 blev brugt til 
særmærket. Det kan ses på sikkerhedsko-
den, hvor den enkelte printers ID fremgår 
af de 3 første tegn efter 000. Der vil man 
på Landsoldaten finde Boh og CN3, d.v.s. 
2 forsøgsprintere. 

Post Danmarks 3.die forsøgsprinter blev 
brugt til mærkerne fra Roskilde 2009 og 
2010 samt Hillerød 2010. Den har koden 
JOW. 

Ved mærker med koden 001 har man end-
nu ikke fundet printerens kendetegn. 
Skulle nogen vide det, er jeg meget inte-
resseret. 

Breve med koden 000 efterlyses. De kan 
måske fastslå, hvor en printer har stået, 
som f.eks. CeG, der har stået i Danevirke 
Kiosk, Nørregade 22 i Haderslev. 

blev omkodet til taltype 3. 

Man kan således finde taltype 4 på både 
Broer I og II og med koden 000 og 001, 
medens taltype 3 kun findes med koden 
000 og kun på Broer II og Vandmøllerne. 

 

Kode 000 med taltype 3 

 

Kode 000 med taltype 4 

Forsøget kørte med taltype 4 indtil først i 
2009, hvor de tilbageværende printere 

Efter pilotforsøgets ophør blev ”Frankie” 
i jan. 2011 sat på salgs- og lejelisten til 
private. De kan kendes på, at koden er 
anderledes end de hidtil kendte. 

Post Danmark har i hvert fald en, som 
blev brugt ved udstillingen i Horsens og 
ved Nordia 2012 i Roskilde. Den har ko-
den TGZ. 

NB.: De private printere, som fremkom  
efter pilotforsøget er ikke optaget på min 
oversigt, der er ikke plads. Hvem har tid 
og lyst til at registrere dem? 

Af Anders  Quist Christiansen 

Denne artikel fra Anders viser at det ikke 
kun er  er i ældre filateli at det er muligt 
at lave specialsamlinger. Også nyere fri-
mærkeudgaver rummer rige muligheder 
for at man selv kan bestemme sin samle-
områder. 

Og så er det da til rimelige priser, når det 
ikke er klassisk filateli. 

Tak til Anders for artiklen 

Red 
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Oversigt over Automatmærker (de aflange) 
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Er medlem af Østjysk frimærkeklub. 
Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der kan skaffes. 



Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2013 

Byttedage udstillinger 
 
15-09 Grenaa. Pavillonen, Kærvej 11. 10-15 
28-09 Hjørring. Grønnevold 2 
29-09 Fredericia. Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 9-16 
05-10 Frederikshavn. Maskinhallen, Skolegade. 10-15 
06-10 Randers. Fritidscentret, Vestergade 15. 10-16 
06-10 Hinnerup. Brogården 26, 10-16 
13/10 Holstebro. Mejrup-hallen, Elkjærvej 26, Mejrup Kirkeby, 10-16 
20/10 Aarhus. Aarhus Tekniske Skole, Halmstadgade 6. 9-15 
10/11 Nyborg. Borger & Håndværkerforeningens Hus, Nørrevoldgade. 10-16 
16/11 Herning. Stumpemarked i Herning Messecenter. 8-16 

 
20-24/09-2013 København. De Danske Motivsamlere fejrer 25 års jubilæum. Post Dan
 marks lokaler, Købmagergade 33, København.  
28/09-2013 Kolding. Postkortets Dag. AMU-centret, C. F. Tietgensvej 6,  
4-5/10-2013 Frimærke, brev og postkortmesse. Hotel Radisson, Frederiksberg 
13/10-2013 Holstebro. Propagandaudstilling ifb. med byttedagen i Mejrup-Hallen 

September 
02-09 Sæsonstart 
19-09 Klubaften 
16-09 Foredrag  
23-09 Klubaften  
30-09 Klubaften, Medlemmet fortæller 
 

Oktober 
07-10 Klubaften med Hollandsk auktion  
14-10 Klubaften - bytteaften - ingen auktion 
21-10 Foredrag   
28-10 Klubaften, eftersyn stor medlemsauktion 
 

 November 
04-11 Stor medlemsauktion 
11-11 Klubaften 
18-11 Foredrag 
28-11 Medlemmet fortæller. De tofarvede 

 
December 
02-12 Skrammelauktion 
09-12 Julefrokost 
16-12 Juleafslutning med banko og kaffe 


