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Formand: Tor ben Malm, tlf. 86284782

Redaktør: Tor ben Malm, Søholmvej 7,
8260 Viby J. tlf. 86284782
E-mail: tom.malm@privat.dk

E-mail: tom.malm@privat.dk
Kasserer: Ib Gr aadal, tlf. 20471797

Tryk: Husets tr ykker i

E-mail: ibg@kabelmail.dk
Næstformand: Keld Over dal Ander sen,
Tlf. 40194546, E-mail: kj12and@gmail.com

Sekretær: Henning Bonde, tlf. 86750454
E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk

Hjemmeside
http://www.østjysk-frimærkeklub.dk
Webmaster: Mor ten Mikkelsen,.
E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk

Bestyrelsesmedl.: Poul Kr istiansen
Tlf. 27216503,
E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk
Auktionsleder: Poul Kr istiansen

Deadlinie: Blad nr . 4 januar sæsonen
2014/2015, 2. februar 2015.

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

Kontingent
Betales årligt pr. 1. september, eller ved indmeldelse
Kontingent 2014/15: kr. 175,- (kr. 225,- for familiemedlemsskab)
ved nyindmeldelse betales ½ kontingent for 1. år.
kan indbetales til klubbens bankkonto:

Reg. nr. 2273 konto nr. 7556 469 932
eller direkte til mig på klubmøderne.
Ved indbetaling via bank: Husk at oplyse Medlems nr. og navn
Hvis man har skiftet adresse for nylig bedes dette oplyst således at medlemslisten kan
holdes ajourført. Ligeledes bedes evt. mailadresse oplyst, således at I kan modtage
vigtige meddelelser fra klubben hurtig
Har du ikke mulighed for at betale ved bankoverførsel eller på mødeaftenerne kan du
kontakte mig på tlf. 20 47 17 97, så finder vi en løsning på problemet.

Ib Graadal
kasserer i Østjysk Frimærkeklub
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Fra bestyrelsen
Så er der sagt farvel til 2014. Det har
været en god første halv-sæson vi siger
farvel til. Højt fremmøde vi vores mødeaftener, mellem 50 og 60 medlemmer. Ja en enkelt aften over 60.
Også julefrokosten bød på stor tilslutning, hele 58 tilmeldte medlemmer. Rekordtilmelding!

Bent fortæller en lille historie, vistnok sand.

Maden nydes

I 2015 har vi i staten af februar, den 2.
planlagt

Hollandsk auktion
Sidste frist for indlevering/tilmelding til
hollandskauktion er den 26. januar. Til
hollandsauktion er der startpris på auktionslottene. Men er er der ingen bud, sættes prisen gradvis ned, indtil der er bud.
Er der så flere som har bud, vil prisen så
igen blive sat op, indtil der kun er en byder. Prisen bliver dog kun sat ned indtil
10 kr, som er vores normale mindste
startpris på de almindelige klubauktioner.

Stor Medlemsauktion
Den 2. marts afholder vi forårets Stor

Medlemsauktion. Vi håber at igen lykkedes at få medlemmerne til at indlevere bedre materiale til en stor og varieret
auktion. Ved efterårets Stor Medlemsauktion blev det til 250 lot, med en
salgsprocent over 60. Der er ingen tvivl
om, at jo bedre auktionslottene er i kvalitet og startpris, jo bedre bliver det
solgt.
Startprisen på auktionslot til Stor Medlemsauktion er 25 kr. og der er en lotafgift på 5 kr. per solgt lot.
For at få en så god auktion som muligt,
både i antal lot og kvalitet, så forbeholder
auktionsudvalget sig ret til sortere i de
indleverede lot.
Sidste frist for indlevering af lot er på
klubaftenen den 2. februar. Men gerne
før.

Foredrag
Den 19. januar får vi forbundsformanden Søren Cristian Jensen på besøg. Søren Christian havde til hensigt at besøge
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de ”tofarvede”, så jeg benyttede mig af
lejligheden til at få ham til at holde et
foredrag.
Søren Christian har mange spændende
foredrag i bogen. Han foreslog tre emner, det blev foredraget om Indiens
maharajaer og deres ufattelige rigdomme, som blev valgt.

Medlemmet fortæller
Poul Erik holdt et glimrende foredrag
under medlemmet fortæller, i november om tysk inflation.
Som tidligere annonceret så har Morten Mikkelsen meldt sig med et lille
foredrag om perfin. Det bliver den 9. februar. Morten har efterhånden fået lavet
en anselig samling med perfin. Det bliver
interessant hvad han kan fortælle om perfin.

Generalforsamling
Som det kan ses på næste side så er der
generalforsamling mandag den 16. febru-

Søren Christian, fra et tidligere foredrag.

ar kl. 19:30. Der er i år valg af formand
og et bestyrelsesmedlem, i år Keld.
Mød op til generalforsamlingen.

Artikler til bladet.
Det er ikke fordi det ligefrem vælter ind
med artikler eller indlæg til Pincetten.
Modsat så er der som regel respons fra de
medlemmer som bliver spurgt om ikke de
kan levere en artikel eller materiale til en
artikel.
Til dette nummer har Anders leveret en
artikel om hans store passion, frankeringsetiketter. Og Freddy har leveret kopier af plancher fra hans udstillingsexponat ”Aqua Vitae = Livets Vand” som der
så er blevet en artikel ud af. Selve exponattet kan ses på en udstilling i Rodskov
forsamlingshus den 28-29. marts.
Der skal lyde en opfordring fra redaktøren til medlemmerne om at skrive en artikel eller to, stor eller lille, om deres interesseområde.
Godt nytår

Kaj forsøger at finde melodien!
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Bestyrelsen

Generalforsamling 2015
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler

Kongsgårdsvej 6, mandag den 16. februar 2015 kl. 19:30.
Dagsorden:
a.

Valg af dirigent.

b.

Valg af stemmeudvalg

c.

Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

d.

1: Behandling af det reviderede regnskab.
2: Budget.

e.

Beretning fra funktionsmænd.

f.

Fastlæggelse af kontingent.

g.

Behandling af indkomne forslag.

h.

Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter,
revisorsuppleanter efter følgende:
1: Formand
På valg: Torben Malm
2: 1 bestyrelsesmedlem
På valg: Keld Overdal Andersen
3: 1 bestyrelsessuppleant
På valg: Uffe B. Eriksen
4: 1 Revisor
På valg: Andreas Strib
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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Automatmærker
Testmærker
PostDanmark har lejlighedsvis udgivet
særlige udgaver bl. A. nedenfor viste
mærker.

Bro fra 2008 med koden 000JOW(0xP)

Den var ingen, som havde set før. Den
måtte være fra en dag, hvor man havde
haft rigtigt travlt og taget forsøgsprinteren
til hjælp.
Nov. 2009 med Koden 000JOW

Man var enige om, at det nok var sådan
men at der kunne findes flere. Der var jo
2.500 mærker på en rulle som nok var
brugt.
Jeg bad Bent passe godt på den, ellers
var jeg interesseret.

Maj 2010 med Koden 000JOW

Nov. 2010 med Koden 000JOW

Som det ses har de alle koden med 000
efterfulgt af JOW. Mærkerne er altså fra
en af de små ”Frankie” printere anvendt i
daværende pilotforsøg. Efter pilotforsøgets ophør blev alle omkodet. Om det er
denne eller en ny PostDanmark har brugt
senere (TG2Z) vides ikke.
En dag på et byttemøde, hvor vi var
nogle, der snakkede printer ID fra perioden med pilotforsøget, så vi nedenfor
viste ”Munkholmbro” fra Broer II med
selvsamme kode, som vist ovenfor.
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Så gik der omkring et par år og et net
byttemøde, hvor Bent i bytte for et af de
sjældnere med tykke tal tilbød mig mærket. Det kunne jeg ikke afslå.
Men så begyndte tankerne igen at køre.
Jeg kom frem til, at sandsynligheden for
den første antagelse, travlheden er meget
lille. Ved besøg i Ballerup (inden tingene
blev flyttet til Stokholm) havde man 4
termoprintere til bestillinger af frankeringsmærker.
Disse bruger ruller med 10.000 mærker,
medens ”Frankien” kun kan bruge ruller
af 2.500 mærker, ligesom Postselv automaterne. Og disse ruller befinder sig et
helt andet sted, de skal jo alle sendes ud
af huset.
Så det er kun ruller med særmærker,
der kommer i lokalet med ”Frankien” og
de 4 termoprintere.
Jeg finder det ret usandsynligt, at en
rulle ”Broer” fejlagtigt skulle komme i

lokalet og derefter fejlagtigt sat i den lille
”Frankie” printer.
Jeg har ikke set et tilsvarende mærke
endnu, så, med den viden, der er kommet
frem siden, er jeg – indtil det modsatte er
bevist – overbevist om, at mærket er fra
en testkørsel på fabrikken før ”Frankien”
blev afleveret til PostDanmark.
Og så har det jo en helt anden sjældenhedsgrad.
Muligheden er absolut til stede. Broen
er udgivet efteråret 2008, hvor pilotforsøget startede og det første særmærke kom i
Nov. 2009.
Fabrikken betaler jo PostDanmark for
testmærker (Broer) med koderne fra mærket ”Landsoldaten”.
Kig selv efter, måske har du et?
Ovenstående er en stærk formodning
men den kunne godt tåle lidt støtte, og her
kommer tilfældighederne til hjælp.

En email-ven sendte en dag en scanning
med nogle broer med en kode, jeg ikke
havde set før. Dem havde han fundet på
en net-auktion, jeg ikke kendte. Den hedder ”Del campe”. Det lykkedes mig at
finde denne og den 1. aug. Lidt før spisetid dukkede Munkholmbroen med koden
000JOW op på skærmen på en auktion fra
Italien og så med stemplet

Bro fra 2008 med koden 000JOW(0x9)

Det støttes yderligere af de sidste 3
karakterer i koden 0x9 og 0xP, som jeg
tror er trukket i viste række:
6
7
__ 8
(0x9)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
(0x9)
Q

Munkholmbroen
Farøbroen
Lillebæltsbroen
Mønbroen

Munkholmbroen
Farøbroen

SYDJYLLAND.
Her ligger fabrikken, der laver den lille
printer ”Frankie” og derfor også testmærkerne. Auktionen sluttede først den 15.
aug. Så det blev 14 lange dage.
Med stemplet SYDJYLLAND er jeg
endnu mere overbevist om at begge mærker nu må være fra en testkørsel på fabrikken før ”Frankien” blev afleveret til
PostDanmark..

Anders Quist Christensen
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Brændevinsbrænderrier i Aarhus

Fra Freddy Pedersen exponat ”Aqua Vitae = Livets Vand”
I 1840’ernes Aarhus begyndte (næsten)
alle Brændevinsbrænderierne som små
købmandsgårde.
H.L.H.B. Liisberg, Hans Laurits
Hendric Bering Liisberg. 31.08.1815–
29.11.1883.
P.C. Meisner, Peter Christropher Meisner, 1816 – 21.06.1859.
Ved siden af købmændene kom en anden virksomhed til at præge Mejlgade.
Det var Liisbergs spritfabrik, der blev
byens største i branchen. Fabrikken lå i
Mejlgade 6769,
men
begyndte så
tidligt som i
1780 som et øl
og brændevinsudsalg, der
var grundlagt i
af købmand
Jens
Peter
Birch Jensen.
Han startede
med at tilbyde
”Godt proppet
hvidtøl”
Til
priser fra 2 til
6 skilling pr.
flaske.
Tidligere
solgte han ”rensmagende” 8 gr.
Brændevin til 18 skilling potten. Trods
fabrikkens store omsætning viste det sig at
J.P.B Jensen, havde slået større brød op
end han kunne bage og gik fallit i 1847.
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Virksomheden blev købt at
Liisberg og Meisner og ført
videre under firmanavnet Liisberg & Meisner.
Liisberg drev firmaet sammen
med P.C. Meisner. Efter Meisners død i 1859 drev Liisberg
firmaet videre alene.
I 1850 leverede han 344.000 potter
brændevin. Det svare til det byens
øvrige brænderier producerede tilsammen. Desuden modtog Liisberg kreaturer til opfedning på brænderiets affaldsmaterialer.
Den-ne
del
af

foreningen var så god, at han i 1865 kunne
opføre en ny stald på Skovvejen.
Liisbergs spritfabrik blev med tiden en
af landets største. Da De danske Spritfabrikker blev stiftet i 1881, ønskede de hurtigt at købe Liisbergs fabrik. Dette gjorde
de i samme år for 375.000 kr. Liisberg
døde to år efter.
J. Ormslev, Jens Ormslev, 27.01.1841 –
19.03.1892. Købmand og Fabrikant.
På hjørnet af Mejlgade og Tværgade,
senere Nørreport, lå i sin tid Mejlgade nr.
59, idag nedrevet, midt i 1800-tallet en
gammel købmandsgård med et tilhørende
brændevinsbrænderi.

Omkring 1850 hed købmanden Jens
Gjeding, hans plejesøn, Jens Ormslev,
overtog i 1868 forretningen. Da udviklingen i landbohandlen var på retur og
betalte sig dårligt, lukkede han i 1878 køb
-mandshandelen, men satsede til gengæld
alt som brændevinsbræn-der og gjorde
brænderiet til en omfattende spritvirksomhed.
Hans døde allerede som 51-årig. I en
nekrolog fortælles, at ”Jens Ormslev havde bragt sit brænderi op til et af de bedste
anskrevne”.
Han efterlod sig tre børn, hvor to sønner drev spritfabrikken videre. Den ældste, Jens G. Ormslev var svagelig og døde

Foto af alle medarbejderne fra brænderiet i Mejlgade 59 med Jens Ormslev som nr. to
fra højre. Yderst til højre ses brænderibestyrer H. Olsen.—det er hans datter der også
ses på billedet.
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i 1896, og Vigge Ormslev, der var uddannet cand. pharm., fortsatte herefter alene.
I 1901 blev brænderiet ved Nør-report
fuldstændig ødelagt af en brand, og en ny
stor fabriksbygning blev hurtigt opført i
byens nye kvarter, Trøjborg.
Efter seks år i Otto Ruds gade valgte
Viggo Ormslev at sælge sin spritfabrik til
De Danske Spritfabrikker, hvorefter
Vigge Ormslev flyttede til København.
Kjøbenhavns Spritfabrikker A/S
Stiftet 1896 på grundlag af en række ældre virksomheder, overtages af selskabet
og nedlægges i 1918. I 1907 udvidet ved
køb af Vigge Ormslevs Spritfabrik i Aarhus.
Af de i drift værende fabrikker er kun
R.W. Brøndums efterfølger ældre end
1861.

N.Chr. Syndergaard’s efterfølger, fabrik i Prinsensgade, var grundlagt 1687.

Wilian & Søn, hvis fabrik lå i Vognmagergade, var grundlagt i 1848 af: Johannes Frederik Wilian (f. 1813, d. 1889). I 1883 indtrådte sønnen, Frits Wilian (f. 1846) i firmaet. I
1896 gik det med i sammenslutningen KBHVNS. Spritfabikker, adr. Store Kogensgade
110, København.
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Niels Christensen Syndergaard, efter
hvem virksomheden tog navn, blev indehaver i 1836 og afstod den i 1874 til
C.E. Sødring, fra denne overgik den i
1884 til A. Hansen, der i 1896 atter afstod
den til A/S KBHVNS Spritfabrikker.
Christianshavns Spritfabrik (Wildersgade) grundlagdes 1825 af L.Chr. Olsen
(d.1860) der i 1855 optog sin søn, J.Chr.
Olsen; i 1879 solgte denne til Martin
Ludvig Meyer (d.1906).

Efter at være optaget i ovennævnte A/S,
indskrænkedes driften for snart helt at
standse.

Er medlem af Østjysk frimærkeklub.
Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der kan skaffes.
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Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2015
Januar:
05-01
Første møde i det nye år.
12-01
Klubaften
19-01
Foredrag, Søren Christian Jensen, Indiens maharajaer og deres ufattelige rigdomme.
26-01
Klubaften.
Februar:
02-02
Hollandsk auktion. Sidste frist for indlevering til Stor Medlemsauktion.
09-02
Medlemmet fortæller, Morten Mikkelsen, om perfin.
16-02
Generalforsamling, se indkaldelse inde i bladet side 5.
23-02
Eftersyn til Stor Medlemsauktion.
Marts:
02-03
09-03
16-03
23-03
30-03

Stor Medlemsauktion.
Klubaften, eventuelt Medlemmet Fortæller.
Klubaften.
Foredrag.
Klubaften.

Byttedage udstillinger
25-10
04-01
11-01
18-01
25-01
31-01

Frederikshavn. Maskinhallen, Skolegade. 10-15.
Herning, Selskabs lokaler Ceder vej, kl. 10:00.
Odense, Boldbr o Hallen, Fr iggasvej 14, kl. 10:00-15:00.
Hadsund .
Sønderborg, Sønder bor g Bibliotek, Kongevej 19, KL: 09:00.
Silkeborg, Lunden Vester gade 74, kl. 10:00-13:00.

01-02
01-02
01-02
04-02
07-02
08-02
15-02
22-02

Herning, Selskabs lokaler Ceder vej, kl. 10:00.
Ry, Sognehuset, Kildebakken 1, kl. 09:00-15:00.
Ringe, Tingager skolen, Østr e Ringvej 2.
Tarm, Senior går den Tor vegade 20, kl. 19:30.
Nørresundby, Løvvangshallen.
Randers, Fr itidscentr et, Vester gade 15, kl. 10:00-16:00.
Holstebro, Mejr up Hallen, Mejr up Kir keby Elkjær vej 26, kl. 10:0016:00.
Skive, Kultur center Limfjor den, Skyttevej, kl. 10:00-16:00.

01-03
07-03
07-03
15-03
18-03
28-03

Herning, Selskabs lokaler Ceder vej, kl. 10:00.
Ålborg, Tr ekanten, Sebber sundvej 2A, kl. 10:00-13:00.
Esbjerg, Kir kegade 51.
Hou, Houhallen, Odder , kl. 10:00-15:00.
Tarm, Senior går den Tor vegade 20, kl. 19:30.
Viborg, Kaser ne Hallen, Tingvej 17, kl. 10:00-15:00.

