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Fra bestyrelsen
Forårssæsonen
Ja, så er vi atter ved, at runde af for et
gammelt år og tage hul på et nyt og filatelistisk set forhåbentlig et interessant år.
Der skal fra bestyrelsens side lyde et tak
for året der gik og til alle foreningens
medlemmer et godt nytår.

Foredrag
I foråret er foreløbig sat 2 foredrag på
programmet. Den 27. februar har vi inviteret Poul Holm Nielsen. Vi har før haft
Poul på besøg, da fortalte han om Odders
Posthistorie. Denne gang holder Poul et
foredrag, som har titlen ”En urolig tid”.
Om tiden i Jylland fra år 1800-1880, især
om de to Slesvigske krige. Foredraget er
bygget op over indhold af breve Poul har
erhvervet sig. Om episoder som soldater
og officerer har skrevet hjem.
Den 26. marts får vi besøg af Leif Ørndorf. Leif er en flittig udstiller og foredragsholder. For mange år siden har Leif
holdt et foredrag i klubben om Dansk
Vestindien. Denne gang holder Leif et foredrag som hedder ”Nordvestsjællands
Jernbaner og egnen omkring”. Forsendelser, stempler, postkort, dokumenter og
andet med relation til banerne. Også et foredrag vi kan se frem til.

Medlemmet fortæller
”Medlemmet fortæller” har vi programsat nogle gange i løbet af foråret, men
endnu er der ikke sat nogle navne og emner på. Det behøver ikke være noget stort
forkromet foredrag, det kan være en fortælling på 15-20 minutter, om hvad man

samler på, måske bare et lille hjørne af
det. Klubben har erhvervet sig en projektor og en computer har vi også. Så hvis
man ønsker at vise noget frem digitalt,
kan man have det på en USB-nøgle, så
klarer vi også det.

Auktioner
Sidste sæson forsøgte vi os med en Hollandsk-auktion. En sådan har vi på programmet igen her i foråret. Til en Hollandskauktionen er der startpris på auktionslottene. Men er der ingen bud til at
starte med, så bliver prisen gradvist sat
ned indtil der er bud. Er der så flere som
har bud vil prisen igen blive sat gradvist
op, indtil der kun er et bud tilbage. Der er
Hollandsk-auktion den 6. februar og til
denne auktion er der særskilt indlevering.
Sidste frist for indlevering er den 23. januar.
Den 12. marts har vi i stedet for en Stor
Medlemsauktion tænkt os at afholde en
forhåbentlig stor auktion, som vi kalder
”Jubilæumsauktion”. Vi måtte jo aflyse
vores 30 års jubilæumsudstilling i efteråret. Vi håber i bestyrelsen, at vi kan få
sat en auktion sammen, som er lidt udover det, som vi sædvanligvis afholder for
medlemmerne. Mere om det senere.
Til almindelige auktioner på mødeaftenerne er åbent for indlevering, til forårets
mødeaftener. Indlevering af auktionslister
sker til Willy Vester, som også fortæller
hvilken mødeaften det kommer til salg.

Udstillinger
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For nogle har det tilsyneladende været
en for stor skuffelse, at vi ikke afholdt vores sædvanlige jubilæumsudstilling. For
Freddy har meldt sig til klubudstillingen i
Hornslet den 24. og 25. marts. Så hvis
man ikke før har set Freddy’s motivsamling om krydderisnapse og opskrifter, så
er der mulighed for det denne weekend,
den er et besøg værd.
Den 1. og 2. september holder en anden
klub her i nabolaget en klubudstilling.
Nemlig Ry Frimærkeklub, i anledning af
deres 25 års jubilæum.
Senere på året, den 2.-4. november er
der nordisk udstilling, Nordia 2012, i
Roskilde-hallerne. I den anledning udgiver Post Danmark her den 4. januar et miniark til fordel for udstillingen. Motivet er
broerne Dronning Alexandrines Bro og
Farøbroerne.

Hjemmeside
Vi har nu fået vores hjemmeside i gang.
Den kan ses på adressen: www.østjyskfrimærkeklub.dk.
Men til at live op på hjemmesiden, efterlyser vi materiale, som kan være med til
at fortælle om klubben. Det kan være fotos, som er taget ved nogle af vores arrangementer. Det kan være materiale, som
fortæller om medlemmernes samleområder. Det kan være materiale, der fortæller
om det område af byen, hvor vi holder til.
Det kan være så meget.
For det materiale der bliver stillet til rådighed, skal man være opmærksom på
ophavsrettigheder. Disse ting skal være i
orden.
Vel mødt her i foråret.

Amerikansk lotteri
kvalitet som beskrevet i Afa-katalog.
Så modtages der indleveringer til
amerikansk lotteri.
- alle må indlevere til amerikansk lotteri
- max 50 lot pr. indlevering
- Skandinavien Afa-katalogpriser,
postfrisk pålydende min. 15 kr. eller
katalogpris min. 75 kr. stemplet/ubrugt
(postfrisk pris minus 50% ved tilfælde,
der ikke er prissat i Afa) katalogpris min.
75 kr.
- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser
min. 75 kr., ved Michel-kataloger min. 10
€.
For stemplede mærker gælder, at der
indleveres materiale i almindelig god
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Fuld reklamationsret hvis ovennævnte
ikke overholdes.
Lot indleveres i pergamynposer.
Dårlig kvalitet vil blive frasorteret.
Kvalitetstjek sker dog uden, at åbne de
indleverede poser.
Der afregnes med 15. kr. pr. lot.
Til mødeaftnerne lægges der lot frem
forholdsvis i forhold til antal indleverer.
Alle har lot med på hver mødeaften.

Bestyrelsen

Generalforsamling 2012
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler,
Kongsgårdsvej 6, mandag den 30. januar 2012 kl. 19:30.
Dagsorden:
a. Valg af dirigent.
b. Valg af stemmeudvalg
c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
d. Behandling af det reviderede regnskab.
e. Beretning fra funktionsmænd.
f. Fastlæggelse af kontingent.
g. Behandling af indkomne forslag.
h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter efter
følgende:
1: Kasserer vælges på lige årstal
På valg Willy Vester
2: Bestyrelsesmedlemmer
På valg: Henning Bonde, Gert Nielsen, Morten Mikkelsen
3: Bestyrelsessuppleanter
På valg: Torben Adamson
4: 1 revisor vælges på lige årstal
5: 1 revisor vælges på ulige årstal
Ad 4,5: På valg: Kaj B. Jensen, Erik Sørensen
6: 1 revisorsuppleant
På valg: Poul Børge
i. Eventuelt.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
Foreningen giver kaffe og brød efter generalforsamlingen.
Bestyrelsen
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Posthornstempler Viby

Type Ib

Type IIb-1

2 breve sidestemplet med posthornstempel ”VIBY J.” brugt på Aarhus-Hou jernbanen.
Enkeltmærket er stemplet med posthornstempel ”VIBY NORD” brugt på Aarhus-Thorsø
jernbanen.
Type IIb-2

Fra 1. august 1924 indførte P&T disse "lokalstempler" til sidestempling af lokalportobreve (senere alle breve) fra brevkassetømningssteder ved jernbaner for at undgå udtaksering i porto, når disse forsendelser af bureauet blev transporteret ud af lokalportoområdet.
Stemplerne er cirkulære gummistempler med en diameter på 2,5 - 3 cm og med P&T's
symbol, det kronede posthorn, i midten. Stemplerne findes i 3 hovedtyper .
Type I, der blev fremstillet 1924-1934, har dobbeltsnoet posthorn og dobbeltbesnøring
forneden. Type II, der kendes i perioden 1934-1950, har enkeltsnoet posthorn og enkeltbesnøring, mens type III (1950-1958) har krydsende pile over posthornet.
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Fredriksbro - Immervad
Den gamle Åhavn strakte sig i tidligere tider helt op til broen ved Immervad. Denne
stækning vedblev lige til forrige århundredes slutning at høre under havnevæsenet. I ældre
tid/middelalderen var der imellem Årslev og åmundingen kun en mulighed for at passere
åen, nemlig ved
Immervad, ellers
var begge åbredder lave og sumpede. Men her
var åløbet smalt
og havde fast
grund på begge
sider. Ordet Immer eller rettere
Emmer i gadenavnet forklarer
san d s yn l i gvi s,
hvorfor her kunne vades over

åen. Her er
nemlig fundet
store mængder
af uopløselige
kalksten, som
har hævet bunden – muligvis
udkastet i forbindelse med
kalklæskning
til de ældste
teglstensbygninger i Aarhus,
f.eks.
Domkirken.
Tidspunktet for den første bros opførelse kendes ikke; men da der i 1400-tallet er en bebyggelse syd for åen med navnet Brobjerg, har broen i hvert fald været der forinden, måske længe før. Aarhus Å var et så betydeligt vandløb, at det hørte til ”rigets strømme” og
dannede grænsen mellem Ning og Hasle Herreder. Broen vedligeholdtes da ved bidrag fra
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disse herreder; man hører flere gange om, hvordan den sydlige halvdel af broen vedligeholdtes for Ning Herreds brokorn.
I 1839 afløstes den gamle bro, der var bygget af egestolper, af en bro, der hvilede på
granitfundament. Broen benævnes i ældre tid ofte Basballebroen – efter den fremtrædende borgerfamilie, hvis gård lå ved Magasins hjørne – men fik senere i overensstemmelse
med Brobjergs omdøbning til Frederiksgade navnet Frederiksbroen
Ovenstående tekst er hentet fra bogen ”FRA ÅHAVNEN TIL FISKERHUSET” af
Bernhardt Jensen. Red

Post til døren! Snart en saga blot!
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Showroom
I det sidste nummer af DFT kan man læse at Post Danmark har forladt domicilet i Ballerup, og er flyttet ind til Købmagergade lige ved Post- og Tele Museet. I den forbindelse
har Post Danmark åbnet et showroom, hvor der vil være skiftende udstillinger og markeringer af nye frimærkeudgivelser og ikke mindst vil der være mulighed for at købe frimærker.
Dette tiltag fra Post Danmarks side har jeg fundet et apropos til i en gammel årbog af
”Frimærkenyt 1948” hvor jeg i december nummeret fandt følgende artikel om, hvor en
forsamling af filatelister i forbindelse med en fest efter en frimærkeudstilling, havde formuleret en resolution med rimelige forslag til, hvordan filatelister burde behandles af
postvæsenet. Ikke mindste set i lyset af, hvor mange penge som de bruger på indkøb af
frimærker.

Et glimt af slaraffenland!
Hvor filatelisterne dvæler på polstrede
sofaer, mens unge blonde damer kæler for
dem og bringer frimærker til gennemsyn!
Hvor te og cocktails serveres og hvor
postassistenterne skal smile til filatelisterne! Det må vel kaldes slaraffenland?
I byen Louisville i Kentucky afholdtes
for nylig en mindre frimærkeudstilling,
som to klubber havde stablet paa benene.
Det er jo en begivenhed, som må forekomme os noget fjern – det vilde sikkert
heller ikke interessere amerikanerne at
læse om en frimærkeudstilling, som Vanløse Frimærkeklub havde arrangeret…
Men læs nu videre!
Efter at selve udstillingen havde fundet
sted – den varede to dage – og 38 udstillere bidrog med 75 store rammer – og efter
at de allerfleste af udstillerne havde fået
deres præmier (aluminiumsplatter, bånd,
diplomer etc.) – afholdt man en afslutningsbanket, hvor ikke mindre end 120
mennesker deltog! En oberst Schrader
holdt foredrag om Tibets frimærker, hvilket alle på forhånd havde regnet med som

noget yderst kedsommeligt, men hvilket
trods alt viste sig nogenlunde udholdeligt!
Og endelig vedtog forsamlingen – med
akklamation – at sende følgende resolution til de øverste (eller næstøverste) postmyndigheder i selve Washington for at
skaffe fremtidens amerikanske filatelister
tålelige forhold og arbejdsvilkaar!
Vi gengiver resolutionen uden forkortelser:
Til tredje assisterende Generalpostmester, Washington, D.C.
Min Herre! –
Eftersom vi hører, at der er mellem otte
og tolv millioner frimærkesamlere i dette
land, hvis individuelle frimærkekøb langt
overgår gennemsnitsamerikanerens forbrug af porto, og eftersom filatelisternes
indkøbte frimærker aldrig bruges på breve, hvorved staten får en fortjeneste på
hundrede procent, ønsker vi undertegnede
medlemmer af frimærkeklubberne i
Louisville og Albany, forsamlet til møde i
dag, gerne at indsende følgende forslag til
generalpostdepartementet:
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1. Vedrørende ny postbygninger.
Alle første og anden klasses postkontorer, hvis oprettelse planlægges efter den
1. juni 1948, bør – når der er tale om nyopførte bygninger – i arkitektudkast og
specifikationer omfatte et stort, luftkonditioneret rum, som skal kaldes ”filatelistsalonen”.
Denne salon skal udstyres med velpolstrede divaner og lænestole og skal være
åben hver dag fra kl. 8 om morgenen til
kl. 11 om aftenen og kun stå til rådighed
for frimærkesamlere og deres venner.
Store indbyggede bogreoler skal rumme
de nyeste filatelistiske værker, der indkøbes af postmyndighederne, og alle frimærkeblade skal ligeledes være fremlagt.
Det anbefales yderligere, at unge damer
(helst blondiner, der altid er i solskinshumør) ansættes som pager i salonen. Disse
pager skal have to slags pligter:
a. De skal fungere som bude, der vedligeholder forbindelsen mellem salonen og
frimærkediske og postkontorets panserhvælvinger, så at de kan hidbringe bundter af frimærkeark til udvalg for de samlere, der ønsker særlige pladenumre eller vil
vælge særlig velcentrede blokke.
b: De skal optræde som værtinder og
sørge for, at samlerne har det rart og føler
sig hjemme.
Te skal serveres mellem 4 og 5 hver eftermiddag og cocktails mellem 5 og 7.
Hvert postkontor skal råde over en limousine-bilpark, som skal transportere
samlerne til og fra deres hjem.
2. Vedrørende postkontorer, som allerede er i brug.
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Eftersom og såsom vi undertegnede er
rimelige i vore krav og ikke vil forlange,
at eksisterende posthuse skal bygges om
for vores skyld, foreslår vi, at forretningsgangen her skal omlægges, således at filatelister ekspederes før andre kunder og altid med et smil. Hvor det er muligt, må
særlige frimærkediske ved tydelige skilte
afmærkes som ”filatelist-salgssteder”.
Alle gængse og nyere specialmærker og
luftpost (herunder de små 5 cents mærker) må haves på lager, og den smilende
postassistent må når som helst give filatelisten lov at gennemblade arkdyngerne for
at finde velcentrerede mærker.
3. Vedrørende alle andre postkontorer.
Da vi indser, at postmestre og postassistenter kan have andre pligter ud over at
sørge for filatelister, fremsætter vi kun to
forslag for de små landpostkontorers vedkommende:
a. Postvæsnet udleverer tydelige emblemer (på størrelse med en spisetallerken)
til filatelister, som er kunder i disse kontorer. Disse emblemer skal give bæreren
ret til at stille sig forrest i køen, når han
indfinder sig for at købe mærker, og skal
garantere ham postassistentens uddelte interesse og usvigelige høflighed, så længe
han er der.
b. En eller flere landbetjente skal være
til stede for at holde orden på de bagest i
køen stående ikke-filatelistiske kunder,
som måske kunne finde på at gøre vrøvl
over nyordningen.
(120 underskrifter).
Red

Er medlem af Østjysk frimærkeklub.
Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der
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Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2012
Januar
02-01
09-01
16-01
23-01
30-01

Klubaften, første mødeaften i 2012.
Klubaften.
Medlemmet fortæller.
Klubaften.
Generalforsamling.

Februar
06-02
Hollandsk auktion.
13-02
Medlemmet fortæller.
20-02
Klubaften.
27-02
Foredrag Poul Holm Nielsen, ”En urolig tid”.
Marts
05-03
12-03
19-03
26-03

Klubaften.
Jubilæumsauktion.
Klubaften.
Foredrag, Leif Ørndorf, ”Nordvestsjællands jernbaner og egnen omkring”.

Byttedage udstillinger
Januar
07-01
Esbjerg. Sæddingcenteret, Tarphagevej 6, 6710 Esbjerg V, kl. 9.30-15.30.
08-01
Boldbro. Boldbro-hallen, Odense.
15-01
Hadsund. Hadsund Skole, Stadionvej 5.
29-01
Hammel. InSide, Dalvej 1, kl. 9.00-14.30.
Februar
04-02
12-02
19-02
26-02

Nørresundby. Løvvangshallen.
Randers. Fritidscentret, Vestergade 15, kl. 10.00-16.00.
Holstebro. Mejrup-hallen, Elkjærsvej 26, kl. 10.00-16.00.
Vejen. Egely, Fr. 7’s Gade 3, kl. 10.00-16.00.

Marts
03-03
03-03
11-03
18-03

Byttedag i Hjallerup, Hjallerup skole, kl. 10-16.
Byttedag og anvisningssalg i Esbjerg, Kirkegade 51, kl. 10-16.
Byttedag i Struer, Grimsing Sognegård, kl. 10-16.
Byttedag i Odder.

Udstillinger og øvrige arrangementer
24-25.03.2012 Hornslet. Klubudstilling.
01-02.09.2012 Ry. Klub- og propagandaudstilling.
02-04.11.2012 NORDIA 2012. Nordisk udstilling i Roskilde. KPK 125 år.
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