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Nr 3 · 32. årgang · januar 2013 

Husk generalforsamlingen 11-02-2013 

Brev sendt 24.12.1900 fra Aarhus til Husjomfru Kirstine Jensen, Mosager Hammel. 

Julebrev fra før der udkom julemærker  

Glædelig jul og godt nytår 
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Østjysk Frimærkeklub 

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. 

Bestyrelsen 

Formand: Torben Malm, tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

Næstformand: Morten Mikkelsen,. 

E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk 

Sekretær: Henning Bonde, tlf. 86750454 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Gert Nielsen, tlf. 25520551 

Auktionsleder: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

 PINCETTEN 

Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 

Viby J. tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

Tryk: Husets trykkeri 

Deadlinie: Blad nr. 4 sæsonen 2012/2013, 28. 

feruar 2013 

Hjemmeside 

http://www.østjysk-frimærkeklub.dk 

Webmaster: Morten Mikkelsen,. 

E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk 

Forsiden:  Flot ”juleforsendelser” fra før jule-

mærkerne blev indført. Brevet er lånt af Jør-

gen Andreasen og er fra hans samling om jule-

post eller post sendt den 24. december, fra ti-

den før julemærkener blev indført. 

Returpost!! 
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Fra bestyrelsen 

Ja, så er vi atter ved runde af for et gam-

melt år og tage hul på et nyt og filateli-

stisk set forhåbentlig et interessant år. Der 

skal fra bestyrelsens side lyde et tak for 

året der gik og til alle foreningens med-

lemmer et godt nytår. 

Auktioner 

I de sidste par sæsoner har vi haft Hol-

landsk auktion til forandring fra de sæd-

vanlige klubauktioner. En sådan har vi 

også på programmet igen her i foråret, 

den 4. februar. Sidste indleveringsfrist er 

den 28. februar. Til en Hollandskauktio-

nen er der startpris på auktionslottene. 

Men er der ingen bud til at starte med, så 

bliver prisen gradvist sat ned indtil der er 

bud. Prisen bliver dog kun sat ned til 10 

kr. som er vores sædvanlige startpris til 

de normale klubaftener. Er der så flere 

som har bud vil prisen igen blive sat grad-

vist blive sat op, indtil der kun er et bud 

tilbage 

Den 4. marts holder vi forårets Stor 

Medlemsauktion. Efterårets Stor med-

lemsauktion havde godt og bredt udvalg 

af lot. Det er vores håb at forårets auktion 

bliver mindst lige så god og stor som ef-

terårets var. Sidste indleveringsfrist er 

den 4. februar. 

Til almindelige auktioner på mødeafte-

nerne er åbent for indlevering, til forårets 

mødeaftener. Indlevering af auktionslister 

sker indtil videre til formanden, som også 

fortæller på hvilken mødeaften det kom-

mer til salg. 

Nytår og forårssæsonen 
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indleveres materiale i almindelig god kva-

litet som beskrevet i Afa-katalog. 

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 

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. 

- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser 

min. 75 kr., ved Michel-kataloger min. 10 

€. 

For stemplede mærker gælder, at der 

Amerikansk lotteri 

Foredrag 

I foråret er foreløbig sat 2 foredrag på 

programmet. Den 28. januar har vi fået 

Kaj Ullerup til at holde et foredrag om sin 

Frederik den VIII. samling. En impone-

rende samling bygget op over ganske få 

katalognumre. 

I marts har foreløbig sat den 18. marts 

af til foredrag, men der er endnu ikke 

kommet en endelig aftale på plads. Der er 

kontakt med en foredragsholder men end-

nu i skrivende stund ikke truffet endelig 

aftale om datoen, så det kan godt være det 

bliver rykket en mødeaften eller 2. 

I april den 15. får vi besøg af Hans Ur-

bak. Hans vil holde sit foredrag 

”Katastrofepost med svenske relationer” 

for os. Et godt og interessant foredrag 

som er bygget op over post som har været 

involveret i en katastrofe, fly- jernbane- 

eller skibskatastrofe, til fra eller via Sveri-

ge. Helt sikkert ikke et katastrofalt fore-

drag, tværtimod. 

Medlemmet fortæller 

”Medlemmet fortæller” har vi program-

sat en enkelt gang her i foråret, nemlig 

den 18. februar, men endnu er der ikke sat 

noget navn og emner på. Det behøver ik-

ke være noget stort en forkromet fore-

drag, det kan være en fortælling å 15-20 

minutter om hvad man samler på, måske 

bare et lille hjørne af det.  

Man er mere end velkommen til at mel-

de sig. 

Vel mødt her i foråret. 

Bestyrelsen 
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Generalforsamling 2013 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler 

Kongsgårdsvej 6, mandag den 11. februar 2013 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, revisorsupplean

  ter efter følgende: 

 1: Formand 

  På valg: Torben Malm 

 2: 1 bestyrelsesmedlem 

  På valg:  Morten Mikkelsen, modtager ikke genvalg 

 3: 1 bestyrelsessuppleant 

  På valg:  Kjeld Andersen 

 4: 1 Revisor 

  På valg: Kaj B. Jensen 

 5: 1 revisorsuppleant 

  På valg:  Poul Børge Graverson  

 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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Chefen for vedkommende kontor, en 

mr. H. T. Yaryan, var desværre ude af 

stand til at imødekomme mandens forlan-

gende og måtte returnere fejltrykket til 

ham med følgende brev: 

”Jeg må desværre oplyse Dem om, at 

det er umuligt at effektuere den ønskede 

ombytning, da alle frimærker af denne 

udgave er blevet tilintetgjort”. 

Den utilfredse mand, som boede i Phila-

delphia, fik altså sit fejltryk tilbage, og 

desværre er der ingen, der aner, hvad han 

stillede op med det. Måske brændte han 

det i ærgrelse! Måske satte han det på et 

Utilfreds frimærkesamler 

I året 1876 skete det, at en utilfreds 

mand sendte et frimærke, som han havde 

købt på posthuset, til et kontor i Washing-

ton og forlangte at få det byttet med et 

pænere. Frimærket, et 30 cents mærke fra 

1869, havde den fejl, at ”flagene var trykt 

på hovedet”, og det stødte hans skønheds-

sans. (Dermed forstår vi samlere, at mid-

terstykket var trykt omvendt!). 

brev, måske fandt en eller anden på at 

gemme det, måske eksisterer det endnu. 

Det har en katalogværdi af 8000 dol-

lars! Havde han fået det ombyttet med et 

regulært frimærke, ville dette i dag have 

været 85 dollars værd. Så man synes jo 

nok, han har gjort, hvad han kunne, for at 

snyde sig selv...… 

Denne lille artikel er fundet i Frimærke 

Nyt Nr. 11 november 1949. 

I samme nummer fandt jeg nedenståen-

de vittighedstegning. Nok lidt barsk, men 

nok med en vis grad af realisme i sig!!! 

Red 

- Så, tak! Der røg han! Ska’ vi ikke ta’ og 

stikke hen til enken og tilbyde hende 10 dol-

lars for hans Graf Zeppelin sæt? (Linn’s 

Stamp Weekly). 

Et eksemplar af 30 cent fra 1869 
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Det er sagt så tit: ”Gamle breve kan fortæller historie”. Og ind imellem er der noget om 

snakken. Dette brev er købt på QXL for en billig penge, det blev købt fordi det havde et 

par ret pæne stempler men også fordi det var sendt til ”Mørke Sogneforstanderskab pr 

Aarhus”.  

Jeg har før købt et brev til Mørke Sogneråd og været heldig med et godt indhold i bre-

vet. Det var jeg også denne gang! For det viste sig at brevet havde en fortrykt tekst, som 

lyder: 

Breve fortæller historie 

Brevet var altså et fortrykt brev, åben-

bart rundsendt til alle sogneråd og lignen-

de i Danmark, med en indlagt indbydelse 

til at donere penge til det senere krigsmin-

desmærke på Flensborg kirkegård: Isted-

løven. 

Isted-løven blev skabt af den danske 

billedhugger H.W. Bissen i 1859-60 til 

minde om Slaget på Isted Hede i 1850. 

Løven blev afsløret på 12-årsdagen for 

Slaget ved Isted, den 25. juli 1862. Pen-

gene dertil var indkommet ved en lands-

indsamling, som teksten i brevet også vi-

ser. 

Vedlagte Indbydelse til, ved almindeligt Sammenskud fra Medborgere af alle 

Stænder og Klasser at bevirke et National-Mindesmærke reist for de faldne Krigere, 

som hvile paa Flensborgs Kirkegaard, tillade vi os, paa samtlige Indbyderes Vegne, 

at tilstille det ærede Sogneforstanderskab, med Anmodning om, at samme vil foran-

stalte den sat i Omløb i Sognet og overhoved yde sin patriotiske Medvirken til Foreta-

gendets Fremme. 

Til sin Tid, efter endt Afbenyttelse, bedes Indbydelsen tilbagesendt til medunder-

tegnede Lüttichau. 

Forretningscomiteen for Mindesmærket paa Flensborgs Kirkegaard. 

 Kjøbenhavn i Januar 1859 

 

Clausen,           Købke,           Larsen,           Lüttichau,           Wilster. 

 Formand 
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længere op i Jylland, blev løven forsøgt 

væltet ned af sin sokkel af slesvig-

holstenere den 28. februar. Løven blev 

stærkt beskadiget, og hovedet faldt helt 

af. Preussiske tropper forhindrede dog 

yderligere skader og transporterede i 1867 

løven til Berlin.  

Brevet er sendt fra København den 6.2.(1859), frankeret med afa nr 7, 4 sk. brun tryk 1. Annulle-

ret med nummerstempel 1 og sidestemplet med antiqua-stempel ”KJØBENHAVN K 6.2 B 3-4” og 

derefter med et ovalt lapidarstempel ”KJØBENHAVN 7.2” Dette stempel blev brugt på Køben-

havns brevpostkontor på breve hvor dato for kassetømningen og afgangsdatoen (overnatning) ikke 

var den samme . 

Den 9. februar 1868 blev den genopstil-

let, først i Zeughaus (Tøjhuset) for deref-

ter i april 1878 at blive flyttet til kadet-

akademiet i Berlin-Lichterfelde. 

Medens løven har stået foran det mili-

tære kadetakademi har den kunnet nikke 

afmålt til senere kendte elever som f.eks.: 

 Mindesmærket rejstes nord 

for den store gravhøj, der kort 

forinden var opkastet på det 

sted på kirkegården hvor 

mange af  de faldne krigere 

var begravet.  

Efter de Preussiske troppers 

indmarch i Flensborg i vinte-

ren 1864, efter at den danske 

hær havde trukket sig tilbage 

fra Dannevirke til Dybbøl og 
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Walther von  Brauchitsch, Franz Joseph 

von Bülow, Hermann Göring, Erich Lu-

dendorff, Erich von Manstein, Gerd von 

Rundstedt og  Manfred Freiherr  von 

Richthofen (Den røde Baron). 

Statuen blev i 1945 fundet af en journa-

list fra Politiken, på kasernen som SS 

havde overtaget. Løven blev ved General 

Eisenhowers mellemkomst tilbagegivet til 

Danmark. Amerikansk militær transporte-

rede statuen til København, hvor den ind-

til 2010 var placeret uden for Tøjhusmu-

seets gård. 

I 2009 rettede Flensborg byråd henven-

delse til den danske stat med et ønske om, 

at Isted-løven førtes tilbage til sin oprin-

delige plads på Sct. Maria Kirkegård i 

Flensborg. Dette indvilligede den danske 

stat i. Men inden dette skete gennemgik 

løven en tiltrængt indvendig restaurering i 

2010.  

Den 10. september 2011 vendte Isted-

løven så tilbage til sin oprindelige 

plads, 147 år efter den blev fjernet. Og 

flot ser den ud i den parklignende gamle 

Flensborg Sct. Maria Kirkegård hvor 

den skuer majestætisk ud over de man-

ge krigergrave, danske som tyske, fra 

både krigen 1840-50 og 1864. 

Utroligt. Et tilfældigt brev købt på 

QXL, og når man så åbner det vælter 

der Danmarks historie ud af det. Kom 

ikke og sig at vores hobby er trist. 

Red 

En avistegning af Slesvig-Holstenernes for-

søg på at ødelægge Isted-løven . 

Isted-løven foran kadetakademiet i Berlin. 
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Den nye bog om Aarhus set gennem post og et af de mange flotte postkort som er 

gengivet i bogen. Postkortet er dog ikke en kopi taget fra bogen. 
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Er medlem af Østjysk frimærkeklub. 

Boganmeldelse 

Aarhus Byhistoriske Fond, Henrik Fode 

og Claus P. Navntoft har kort før jul udgi-

vet bogen: ”Hilsen fra Aarhus og fra An-

na”.  

En bog om Aarhus set gennem postkort. 

En flot og interessant bog, med en masse 

fine gengivelser af postkort, som man ik-

ke lige falder over hver dag. Og som er 

udlånt af en række postkortsamlere, ikke 

mindst fra Aarhus.  

Bogen er spottet i Aros’s butik.  

Red 

 



Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2013 

Januar 

07-01-13 Første aften i det nye år. 

14-01-13 Klubaften 

21-01-13 Klubaften 

28-01-13 Foredrag, Kaj Ullerup, ”Fred. VIII”. 

Februar 

04-02-13 Klubaften med Hollandsk auktion 

11-02-13 Generalforsamling  

18-02-13 Medlemmet fortæller 

25-02-13  Klubaften, eftersyn til Stor Medlemsauktion 

Marts 

04-03-13 Stor medlemsauktion  

11-03-13 Klubaften 

18-03-13 Foredrag 

25-03-13 Klubaften 

April  

08-04-13 Klubaften 

15-04-13 Foredrag, Hans Urbak, ”Katastrofepost med Svenske relationer”. 

22-04-13 Klubaften 

Udstillinger og øvrige arrangementer 

06-01-2013 Herning. Festlokalerne, Cedervej 17, fra kl. 9,00 

13-01-2013 Bolbro. Bolbro-Hallen, Friggasvej 14, Odense V 

13-01-2013 Hadsund. Hadsund Skole, Stadionvej 5, 10-16 

19-01-2013 Esbjerg. Sæddingcentret, 10-16 

27-01-2013 Sønderborg. Sønderborg Bibliotek. 

02-02-2013 Nørre Sundby. Løvvangshallen 

03-02-2013 Herning. Festlokalerne, Cedervej 17, fra kl. 9,00 

10-02-2013 Ringe. Tingagerskolen, 10-15 

10-02-2013 Randers. Fritidscentret, Vestergade 15, 10-16 

28-02-2013 Vejen. Fr. 7's Gade 3, 10-16  

02-03-2013 Hjallerup. Hjallerup Skole 

03-03-2013 Herning. Festlokalerne, Cedervej 17, fra kl. 9,00 

10-03-2013 Løsning. Løsning Hallerne, Skolegade, 8,30-14,00 

17-03-2013 Odder. Hou Hallen, 10-16 


