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Østjysk Frimærkeklub

Kontingent
Betales årligt pr. 1. september, eller ved indmeldelse

Kontingent per år(1.9-31.8): kr. 175,- (kr. 225,- for familiemedlemsskab)
ved ny indmeldelse 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

Bestyrelsen

Formand: Tor ben Malm, tlf. 86284782

E-mail: tom.malm@privat.dk

Kasserer: Ib Gr aadal, tlf. 20471797

E-mail: igraadal@gmail.com

Næstformand: Keld Ovedal Andersen, 

E-mail: kj12and@gmail.com

Sekretær: Henning Bonde,

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk

Bestyrelsesmedl.: Poul Kristiansen

E-mail: poul.kristiansen@webspeed.dk

Auktionsleder: Poul Kr istiansen

E-mail til klubben: 

ostjystfrimaerkeklub@gmail.com

CVR-nr.: 37503835

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

Tryk: Husets tr ykker i

Deadlinie: Blad nr . 4 mar ts sæsonen 
2016/2017,  mandag den 13 februar 2017.

Hjemmeside
http://www.østjysk-frimærkeklub.dk
Webmaster: Ib Gr aadal, tlf. 20471797

E-mail: igraadal@gmail.com

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.
Forsiden:  Aar hus br ev, annulleret med 
Aahus 4 stempel..
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Fra bestyrelsen

Husk Generalforsamlingen den 27. februar
Se inde i bladet side 5

Godt nytår
Så er vi nok en gang røget ind i et nytår. 

Og nok en gang efterlader vi et år hvor 
der er sket radikale ændringer i Post Dan-
mark’s, nu Post Nord, service. Nu er Post 
Nord ikke længere forpligtiget til at brin-
ge breve dag til dag. Det er noget som der 
må betales ekstra for.

I dagens Danmark tager det længere tid 
at sende et almindeligt brev fra den ene 
ende af landet til den anden, end det gjor-
de da frimærket blev indført for 165 år 
siden. Men der er ikke noget at sige til at 

det er blevet sådan. Det går trods 
alt hurtigere med mail, internet 
eller sociale medier at sprede ny-
heder og beskeder.

Det er heller ikke så almindeligt 
at samles i foreninger mere. Det er 
også noget vi mærker i frimærke-
foreningerne. Mange foreninger 
bløder medlemmer. Gennemsnits 

alderen er høj og helt naturligt koster den 
høje alder en del medlemmer uden at der 
kommer nye til i helt samme omfang. 
Også Østjysk Frimærkeklub oplever det-
te.

Nogen er med rette bekrymret for vores 
hobby’s fremtid. Der skal tænkes nyt hvis 
vi skal overleve. Men hvad?
Julefrokosten

Også julefrokosten bød på stor tilslut-
ning, hele 52 tilmeldte medlemmer. Lige 
så mange som der er til de normale møde-

aftener. Der var som sædvanlig 
en fin stemning. Tak til alle 
dem som før, under og efter 
julefrokosten hjalp til, og det 
var pænt mange.

Auktioner
Auktioner, til på de alminde-
lige klubaftener kan der meldes 
lot til. Det foregår som sæd-
vanligt. Man laver en auktions-
liste, afleverer den auktionsud-
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valget, som så fortæller hvilken klubaften 
det kan komme under hammeren.

Hollandsk auktion. Mandag den 6. 
februar holder vi Hollands auktion. Sidste 
frist for indlevering/tilmelding til hol-
landskauktion er den 30. januar. 

Lige som ved sidste Hollandske auktion 
er det første byder med skiltet oppe som 
får hammerslag på lottet. Desuden er der 
indført en mulighed for indlevererne, at 
sætte en mindstepris på de indleverede 
lot. Mindsteprisen skrives på indleve-
ringslisten, så det kun er auktionarius som 
kender mindsteprisen. Dette er indført for 
at de indleverede lot ikke bliver solgt til 
rene spotpriser, og den deraf naturlige 
følge, at de indleverede lot har karakter af 
skrammellot.

Stor Medlemsauktion. Den 6. mar ts 
afholder vi forårets Stor Medlemsauktion. 
Vi håber at igen lykkedes at få medlem-
merne til at indlevere bedre materiale til 
en stor og varieret auktion. Ved efterårets 
Storauktion blev det til cirka100 lot, med 
en salgsprocent omkring 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 Med-
lemsauktion er 25 kr. og der er en lotaf-
gift på 5 kr. per solgt lot. Der kan indleve-
res 25 lot per medlem. Skulle det knibe 
med indlevering så lukkes der op for at 
der indleveres flere lot per medle.

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 13. februar. Men gerne 
før.

For alle auktioner gælder de regler og 
retningslinier, som er beskrevet på aukti-
onsomslagets bagside. Auktionsomslag 

og auktionsliste kan downloades fra klub-
bens hjemmeside.

Foredrag
Her i januar den 27. er der foredrag med 

Henrik Svelmøe Hansen fra Kolding. 
Henrik er forholdsvis ung mand som er en 
garvet udstiller. Han har udstillet lige 
siden sin juniortid. 

Henrik vil vise os sin samling: ”Stålstik 
1933-1956”. En fremragende stålstiks-
samling, måske nok Danmarks bedste 
stålstikssamling. Den har blandt andet 
været udstillet på Nordia 2015 i Stock-
holm,  TAK16 i Birkerød sidste år, og var 
også blevet antaget til Finlandia 2017, 
men Henrik valgte at trække sig.

Der er noget at glæde sig til.
Red.

Henrik Svelmøe Hansen, til venstre, ved Nor-
dia 2015 i Stockholm. 
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Generalforsamling 2017
Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler

Kongsgårdsvej 6, mandag den 27. februar 2017 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, modtager genvalg
2: 1 bestyrelsesmedlem

På valg: Keld Overdal Andersen, modtager genvalg
3: 1 bestyrelsessuppleant

På valg: Uffe B. Eriksen ,modtager ikke genvalg
4: 1 Revisor

På valg: Andreas Strib, modtager genvalg
5: 1 revisorsuppleant

På valg: Poul Børge Graverson, modtager genvalg
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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8 øre vandmærke ny krone (Krone III) AFA 25C er et af de danske frimærker, der har 
haft den korteste brugsperiode. Oplaget var kun 450.000 stk. (AFA SP.2016 kun 100.000 
stk.). Det blev afleveret fra trykkeriet til Frimærkekontrollen den 9. aug. 1902, og den 
tidligste afstempling, jeg kender, er 26. aug. 1902 i Aarhus. 1. okt. 1902 forhøjedes 
landsportoen til 10 øre, og dermed var behovet for 8 øres værdien borte.

I en artikel i N.F.T. nr. 4 1976 af Børge Schäffer viser en oversigt, at af 125 kendte 
mærker med læselig datoer er:

8 stk. brugt i aug. 1902

99 stk. brugt i sept. 1902

7 stk. brugt i okt. 1902

3 stk. brugt i nov. 1902

1 stk. brugt i dec. 1902

7 stk. brugt i juni 1903 (alle 7 brugt i Hvidbjerg)

Jeg har yderligere fundet 1, der er stemplet i Sorø 19. nov. 1903 og 1 stemplet i Odense 
2.5.1907. Men altså langt hovedparten brugt i sep. – okt. 1902, og så var det slut. Da de 
ud over vandmærkeforskellen ellers ikke afveg fra de foregående 245 millioner 8 øres tk 
12 ¾, er der vel ikke noget mærkeligt i, at så relativt få er bevaret. Skal man gøre sig håb 
om at gøre et fund, gælder det altså om at søge efter 8 øre tk 12 ¾ fra midt i august til 
midt i oktober 1902 og væsentlig jydske stempler, få fra Fyn og meget få fra det øvrige 
land.

Det er da immervæk umagen værd at ofre lidt tid på at lede. Katalogprisen i AFA er 
3.800,- kr. for et stemplet mærke og smukke eksemplarer handles på auktioner til mellem 
1.200,- og 2.000,- kr. På brev er vi oppe i de højere luftlag (AFA 22.000,- kr.).

Hvordan finder jeg 25C?

Middelfart 06.09.02

Ormslev her ved Aarhus. Kilde: Frank Banke
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Hidtil kendte stempler:

Aabybro, Thisted, Struer-Thisted, Hvidbjerg, Nørresundby, Gandrup, Maria-
ger, Allingaabro, Vivild, Hadsten, Hjortshøj, Aarhus, Aarhus-Grenaa, Aarhus-
Hou, Hasselager, Ormslev, Risskov, Ringkøbing, Varde, Vejle, Fredericia, Kol-
ding, Middelfart, Odense, Nyborg-Vamdrup, Jordløse, Søndersø, Beldringe, 
Langeskov, Lohals, Tranekær, Nysted, Hellebæk, Hornbæk, Kjøbenhavn og So-
rø.

God jagt.

Sven A. Hansen

Kilder: AFA Specialkatalog

Børge Schäffer N.F.T. nr. 4 1976

I øvrigt kan jeg oplyse, at et af vore 
medlemmer for ca. 15 år siden fandt 
25C på et kort sendt fra Østjylland.

Kaj B. Jensen
Struer-Thisted 12.09.02. Kilde: VF Auktion

Vinter over Aarhus
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”I Viby ligger der en vej med et ganske 
almindeligt navn, nemlig Carl Jensens 
Vej. Bag dette vejnavn gemmer der sig en 
handelsgartner, senere planteskoleejer 
ved navn Carl Christian Jensen, som blev 
født i 1867.

Hans far, Mads Jensen grundlagde gart-
neriet Skovdal i 1874, og i 1884 overtog 
sønnen Carl planteskolen efter faderen.

Carl Jensen interesserede sig meget for 
havebrug, og i mere end et kvart århund-

Carl og det arvede gartneri
Mere anonymt kan et vejnavn ikke være end Carl Jensens Vej.
Men bag denne Jensen gemmer sig en dygtig planteskoleejer.

Et brev og en avisartikel
Et tilfældet sammentræf!

For et stykke tid siden tilbød 
”sømanden” Jørgen Brandt mig denne op-
frankeret 8 øres helsag, sendt anbefalet 
lokalt i Aarhus. Til ”Gartner Carl Jensen 
Skovdal”.

Men hvor lå Skovdal henne? Et opslag i  
Postadressebog for Kongeriget Danmark 
1890 viste følgende: ”Skovdal, Gd., Vi-
by S. (sogn), Aarhus.”. Der var altså en 

adresse som hed Skovdal i nærheden af 
Aarhus og den lå i Viby Sogn.

Men inden der blev undersøgt mere om 
Skovdal og gartner Jensen, så bragte Aar-
hus Onsdag den 13. juli 2016 en artikel 
om vejnavnet Carl Jensens Vej og om 
gartner Carl Jensen og Skovdal.

Det er denne artikel som bringes herun-
der.
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rede var han medlem af bestyrelsen for 
Jydsk Haveselskab. Han var tillige med-
lem af Østifternes Frugtavlerforening, 
som igangsatte forsøg med haveplanter på 
et rationelt grundlag, og han var kendt 
over hele landet for sin viden inden for 
pomologi. Pomologi vedrører læren om 
dyrkede æblesorter og også andre frugt-
træer.

Carl Jensen var medlem af Viby Sogne-
råd i en kort periode og var tillige kirke-
værge ved Viby Kirke.

Han var med til at anlægge slotsparken 
ved Marselisborg Slot og fik for det arbej-
de overrakt Dannebrogsmændenes hæ-
derstegn. Dette hæderstegn blev indstiftet 
i 1808 og tildeltes ”enhver, der ved klog 
og redelig Stræben for Brødres Vel og 
ved ædel Daad i en engere Kreds har gav-
net Fædrelandet”.

Slottet blev opført i 1902, og dengang lå 
det på bar mark. Selve parken, som Carl 
Jensen arbejdede i, anlagde man i engelsk 
stil med store plæner, som var omgivet af 
træer. Prinsesse Alexandrine, den senere 
dronning, skabte parken i samarbejde 
med havearkitekt L. CH. Diedrichsen.

Carl Jensen døde i 1940.

Carl Jensen Vej blev anlagt i 1935 og 
gik hen over Skovdals jord i den hensigt 
at forbinde Viby med Aarhus. Carl Jen-
sens Vej munder ud i Jyllands Allé og 
ligger nær Skovdalsvej, som også har 
navn efter gartneriet Skovdal.”

Kilde: Artikel bragt i Aarhus Onsdag 
den 16. juli 2016.

Skovdal
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Byttedage forår 2017

Januar
15. januar, Byttedag i Bolbro Bolbrohallen, Friggasvej 14, 5250 Odense V, 10-15.
22. januar, Byttedag i Aalborg, Vejgaard Bibliotek.
29. januar, Byttedag i Sønderborg, Augustenborg-Hallerne, Kettingvej 19A, Augusten-
borg.

Februar
04. februar, Byttedag i Nørresundby, Løvvangshallen.
05. februar, Byttedag i Ry, Sognehuset, Kildebakken 1, 9-15.
12. februar, Byttedag i Skive, Kulturcenter Limfjorden, Skyttevej 12-14, 10-16.

Vinter over Aarhus
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Er medlem af Østjysk frimærkeklub.

40213565

19. februar, Frimærkemarked i Holstebro, Mejrup Hallen, Elkjærsvej 26, Mejrup Kirke-
by, 9.30-15
26. februar, Byttedag i Vejen, Pavillionen v/VUC, Baungårdsvej 2, 10-16

Marts
04. marts, Byttedag i Hjallerup, Hjallerup Skole, 10-16
11. marts, Byttedag i Esbjerg, Aktivitetshuset, Kirkegade 51, Esbjerg, 10-16
18. marts, Posthistorisk Dag , Posthistorisk Dag på Hotel Ansgar. Østre Stationsvej 32, 
Odense, 13-18
19. marts, Byttedag i Odder, Houhallen, Odder, 10-16
25-26. marts, Djurs2017, Klubudstilling, Rodskov Forsamlingshus Hougårdsvej 3 Rod-
skov, 8543 Hornslet.

April
01. april, Byttedag i Viborg, Kasernehallen, Tingvej 17, 10-15
09. april, Byttedag i Faaborg, Aulaen på Faaborg Sundskole, Sundvænget 9, 5600 Faa-
borg, 10-15
23. marts, Samlermesse i Brovst, Brovst Kulturcenter, Damengvej 2, 9460 Brovst, 10-15. 
30. april, Byttedag i Hobro, Rosendalshallen.
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Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2017

Januar
02 jan: Første mødeaften i det nye år.
09 jan: Klubaften med auktion.
16 jan: Klubaften med auktion.

23 jan: Klubaften med auktion. Evt. Tipskupon
30 jan: Foredrag med Henrik Svelmøe Hansen, Stålstik 1933-1956.
Februar
06 feb: Hollandsk Auktion.
13 feb: Klubaften med auktion.
20 feb: Foredrag/Medlemmet fortæller.
27 feb: Generalforsamling. Eftersyn Storauktion.
Marts
06 marts: Storauktion
13 marts: Klubaften med auktion. 
20 marts: Klubaften med auktion.
27 marts: Foredrag.
April
03 april: Klubaften med auktion.
10 april: Klubaften med auktion.
17 april: Intet møde. 2. påskedag.
24 april: Skrammelauktion. 5 lot per medlem.
Maj
01 maj: Klubaften med auktion.
Juni
05 juni: Sommermøde med auktion.
Juli
03 juli: Sommermøde med auktion.
August
07 aug: Sommermøde med auktion.

Husk Generalforsamling mandag den 27. februar.
Se inde i bladet side 5


