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Kære læser
Frimærkesamleren og Frederiksberg Frimærke Forening har i fællesskab besluttet, at styrke og 
udbygge indsatsen overfor Frimærkesamlerens læsere og i FFF.     
Vi vil sammen medvirke til at øge synligheden af dansk filateli, overfor en bredere målgruppe, 
i et forsøg på at få udbredt kendskabet til vores hobby og de mange muligheder den rummer. 
Disse tiltag kræver naturligvis i første omgang en opbakning fra annoncører, medlemmer og 
bladabonnenter, hvis det skal blive en succes.  
Frimærkesamleren har i en årrække været udsendt i en elektronisk udgave, og i et støt sti-
gende oplag. Udenlandske abonnenter har sat pris på vores flotte høje frankeringer, men det 
koster årligt kr. 180,- i portoudgifter pr. blad, så det må desværre ophøre nu.
Fremover vil Frimærkesamleren blive udgivet som et digitalt ”gratisblad” der kan hentes på 
hjemmesiden www.3fff.dk, og via. flere frimærkehandlere og annoncørers hjemmesider.  
Frimærkesamleren vil allerede fra årgang 2021 kun løbende blive udgivet i en elektronisk ud-
gave. Ved årets udgang vil der blive udgivet en trykt udgave i bogform, der udsendes til abon-
nenter og FFF medlemmer, som en del af kontingent- abonnementsbetalingen. I 2022 vil 
den trykte udgave blive fremstillet til de medlemmer og abonnenter der aktivt tilvælger dette. 
Hjemmesiden WWW.3fff.dk  vil fremover blive aktivt udnyttet af både FFF og Frimærke-
samleren, og artikler mv. vil løbende blive forsøgt opdateret med viden fra arbejdsgrupperne 
samt fra enkeltpersoner. Alle Frimærkesamlerens læsere vil blive orienteret om nye udgivelser 
mv. via. hjemmesidens nyhedsbrev. Er du ikke tilmeldt nyhedsbreve så få det gjort allerede 
nu.  
Frimærkesamlerens læsere og FFF medlemmerne vil løbende blive orienteret om de øvrige 
tiltag der vil blive igangsat. 
Frimærkesamleren har etableret en ”fast” side med benævnelsen ”Guldgraverne”. Formålet er 
at få vist nogle af de små guldklumper der først dukker op på nethinden, når man tænker på 
sin samling, eller skiller sig særligt ud når gennemgår sine samlinger. Send dine små historier 
til info@3fff.dk og oplys om du vil nævnes ved navn eller være anonym. 
Redaktionen og Frimærkesamleren-FFF ønsker bladets læsere en glædelig jul samt et godt 
nytår.
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PosthistoriePosthistorieUdstillinger

Af Bruno Nørdam, Randers Filatelistklub

1982
fortsat fra forrige nummer...

Katalog

Kataloget var et dobbeltkatalog med 
hver sin forside. Hvert katalog fylder 50 
sider, dog med deling af midtersiderne 
med en oversigt over standene.

I kataloget for klubudstillinger er der føl-
gende artikler:

• Arne Dahl, Svendborg: ”Varianter i 
1913 udgaven af Chr. X, 10 øre, rød 
Afa nr. 69”

• J. Chr. Rich, Espergærde: 
”Brevsamlingsstedet Strandby/
Esbjerg 1866-1875”

• Henning Kaaber: ”Esbjerg Post-
kontor og poststempler”

Juniordelen af kataloget havde disse ar-
tikler:
• Ingvar Larsen: ”Juniorarbejdet før 

og nu!”
• Ib Eichner-Larsen, AJP: ”Nye tider 

for dansk frimærkeproduktion”
• Erling Bendtsen: ”Hvad skal jeg 

dog samle på?”
• John Hansen: ”Europæisk kunst på 

frimærker”
• Hardy Hansen: ”Hvorfor samle på 

Japan?”
• Jacq. Hermann: ”Hvornår er hvad 

posthistorie?”
• Toke Nørby. ”Sharlottenlund lapi-

darstempel”
• Viggo Schjerning: ”Det er sjovt at 

samle stempler (…synes vi)”
• Poul Vinding Mikkelsen: ”´We are 

sailing´ i sømandens, fiskerens i ski-
benes verden”

Note: Toke Nørby har med vilje skrevet 
”Sjarlottenlund”.

Prisen for kataloget var 20 kr. 

Postrytter på Hjallerup 
Marked 

På grund af mund- og klovsyge i foråret 
1982 blev Hjallerup Marked udsat til 
den 6., 7. og 8. august 1982.
Det danske postvæsen havde en stand, 
hvorfra der blev solgt danske, grønland-
ske og færøske frimærker.
Hver dag blev der arrangeret transport af 
konvolutter og postkort med postrytter.

Særstempel

I midten af det uofficielle ovale særstem-
pel ses en postrytter. I randens læses 
”BEFORDRET MED POSTRYTTER 
/ HJALLERUP MARKED”.

Særkonvolut

Særkonvolutten er afstemplet med et lej-
lighedsstempel. Dette stempel blev an-
vendt på de tre dage med hver sin dato.
Der findes også et særkort.

Propagandaudstilling i 
Vejle 

Sted: Bygningen, Ved Anlægget, Vejle 
Tidsrum: 28. august 1982 
Arrangør: Vejle Philatelistklub 
Anledning: FestiVejle –ugen 

Julemærkeudstilling i 
Aarhus 

Sted: ”Den gamle By”, Aarhus 
Tidsrum: 4. – 12. september 1982 
Arrangør: ”Caritas” Århus Julemærke-
samler Forening 
Anledning: Aarhus Festuge 

Mærkat

Ole Nilsson havde tegnet 
Borgmestergården i ”Den gamle By” på 
mærkatet. Gården, der var beliggende 
på hjørnet af Immervad og Lille Torv i 

De danske frimærkeklubbers udstillinger
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PosthistoriePosthistoriePosthistorieUdstillinger

Aarhus, er den først opførte bygning i 
”Den gamle By”.

Særstempel

”Caritas” fremstillede et privat stempel 
med et aftryk af julemærket fra 1972 i 
midten. Oven over og neden under aftryk-
ket ses årstallet ”1972” og ”1982”, da det 
var 10-året for udgivelsen. I randen læses 
”JULEFRIMÆRKEUDSTILLINGEN 
/ ÅRHUS FESTUGE  4-12 SEP.”

Særkonvolut

Motivet på Holbøll-mindekuverten er 
en stregtegning af ham fra 1905.

Klubudstilling i 
Kalundborg 

Sted: Munkesøskolen
Tidsrum: 18. – 19. september 1982 
Arrangør: Kalundborg Frimærkeklub 
Anledning: Klubudstilling 

”Fritid i Tølløse 
Kommune” I Store Merløse 
den 11. og 12. september 

1982

Midtsjællands Frimærkeklub deltog i fri-
tidsudstillingen og lavede to konvolutter.

Særstempel

I randen læses ”STORE MERLØSE 
FRITIDSUDSTILLING” og i midten 
”11 SEPT. / 1982”. Stemplet er kun set 
anvendt denne dag.

 
Særkonvolut 1

Motivet er en tegning af Merløse 
Fritidscenter

Særkonvolut 2

Store Merløse station er motivet på kon-
volutten.

Jubilæumsudstillingen 
”HAFILA 82” i Haderslev 

Sted: Haderslev Hallen 
Tidsrum: 9. – 10. oktober 1982 
Arrangør: Haderslev Filatelistklub 
Anledning: Klubbens 60 års jubilæum 

Der vistes 92 samlinger, der omfattede 
418 rammer á 16 plancher.
Udstillingen var inddelt i æresklassen, 
som omfattede indbudte samlinger, der 
ikke deltog i konkurrencen og konkur-
renceklassen som var opdelt i seniorsam-
linger, der tidligere havde været udstillet, 
seniorer, der ikke tidligere havde udstil-
let og juniorer mellem 12 og 25 år.  

Konkurrenceklassen var inddelt i følgen-
de kategorier:
• Landesamlinger
• Specialsamlinger
• Studiesamlinger
• Stempelsamlinger
• Motiv- og temasamlinger
• Posthistorie
• Filatelistisk litteratur

Minimumstallet for rammer var for se-
niorer tre og for juniorer to.
Rammelejen for seniorer var 35 kroner 
plus moms pr. stk., 20 kr. pr. ramme for 
de ældste juniorer og gratis for de yngre 
juniorer. 

I æresklassen kunne man se Knud 
Hansens guldmedaljesamling ”Dan-
mark”, gamle breve fra Haderslev, ud-
lånt af Byhistorisk Arkiv, Haderslev, og 
forbundets læresamlinger for seniorer og 
juniorer.

Dommerne H. Ehlern Jessen (jury-
formand), N. Chr. Bruun-Nielsen, 
Anneliese Møller, John Hansen, Sv. 
Seitzberg, Folmer Østergård og Jens 
Camradt uddelte vermeil til følgende se-
niorer:
• Kurt Rasmussen, Vordingborg, 

for ”Dampskibspost 1800-1900” 
(ærespræmie)

• J. G. Callensen, Aabenraa, for 
”Danmarks skillingsmærker 1851-
1874” (ærespræmie) 

• Sven A. Hansen, Brørup, for 
”Danmark 1851-1930” (ærespræ-
mie)

• Formanden for klubben, Per 
Fabricius Jensen, Haderslev, for 
”Frederik VIII 1907-1913” (æres-
præmie)

• J. Chr. Rich, Espergærde, for 
”Postvæsenet og jernbanerne 
Slesvig-Holsten 1844-1864” (æres-
præmie)

• H. A. Grubich, Tønder, for 
”Danmark 2 og 4 RBS”

• Arne Nielsen, Ballerup, for 
”Grønland pakkeporto 1905-38”

• P. Bloch-Poulsen, Aalborg, for 
”Danmark 1854-udgaven”

• Asgar Haagen Jensen, Brabrand, for 
”Spejderbevægelsen”

• Helge Truelsen, Skærbæk, for 
”Danmark, forsendelsesarter og 
portotakster 1854-1920”
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Udstillinger

• Vagn Møller Nielsen, Kolding, for 
”Østrig 1938-1955, tysk okkupa-
tion”

Juryen uddelte i juniorklassen vermeil til 
Alvin Bisgaard, Kastrup, for ”Danmark 
1851- 1902” og sølv til:
• Ole Bock, Haderslev, for ”Danmark 

1933-1960” (ærespræmie)
• Jens Mortensen, Nyborg, for 

”Anden Verdenskrig” (ærespræmie)
• Jack Andersen, Aalborg, for 

”Danmarks bølgeliniefrimærker” 
(ærespræmie)

• Marianne Johansson, Køge, for 
”Færøerne 1975-1981”

• Ina Nielsen, Ringe, for ”Danmarks 
flourescerende papir”

• Finn Johansson, Køge, for 
”Grønland 1938-1980”

• Kim Jensen, Ringe, for ”Grønland 
1938-1981”

• Joerg Baumann, St. Magrethen, for 
”Bilens historie”

• Henrik Tranberg, København, for 
”Søfly”

Udstillingen blev besøgt af 1.200 beta-
lende gæster.
 

Særstempel

Alfred Thomsens uofficielle sidestempel 
fra HAFILA var nu i en lidt modifice-
ret form brugt til det officielle særstem-
pel. Den stiliserede tegning af spiret på 
Haderslev Domkirke og ”hafila 82” blev 
også brugt som bomærke for udstillingen.  
På stemplet ses i randen ”HADERSLEV 
/ 1922 / FILATELISTKLUB / 1982” 
og under tegningen datoen, ”82” og ”60 
år”. Stemplet blev anvendt på begge ud-
stillingsdage med hver sin dato. 

Særkonvolut 1

Motiver på konvolutten er en gengivelse 
af frimærket fra 1975 med Haderslev 

Domkirke (AFA 598. ”Danmark” og 
”90” er erstattet af ”HAFILA” og ”82”.

Særkonvolut 2

Til fordel for udstillingen solgtes en kon-
volut, tegnet af Bárdur Jácubsson, fran-
keret med et færøsk frimærke afstemplet 
på udgivelsesdagen. Oplaget er på. 1.000 
stk. Det var nr. 2 i en serie.

Katalog

Kataloget på 64 sider indeholder ud over 
udstillerlisten følgende artikler:

• Jac. Hermann: ”Luftkrig”
• Islandsgruppen ved Leif Fuglsig: ” 

Varianter i dobbelthovederne”
• J. Chr. Rich, Espergærde: ”Haders-

lev - Christiansfeld 1920-1932”
• Erik Hvidberg Hansen: “Censuren 

omkring ´Sicherungsstellung 
Nord´, 1916-18”

• P. Fabricius Jensen: ” Varianter i 
Frederik 8. udgaverne”

• Else Glæsner: ”Verdens næstældste 
frimærkemotiv - Danmarks bog-
trykte bølgeliniemærke”

• Kjeld Thomas Nørgaard: ”Et tilba-
geblik”

• Toke Nørby: ”-5 øre bølgelinie, vin-
rød, type II – Hæftecylinder I”

Besøg på Sønderborg 
Postkontor den 19. oktober 

1982 

Sønderborg Frimærkeklub, der i 1982 
kunne fejre sit 40 års jubilæum arrange-
rede et besøg på Sønderborg Postkontor 
og fremstillede i den anledning en kon-
volut.

Konvolutten bærer klubbens logo, 20 
øres frimærke med Sønderborg Slot fra 
Genforeningsserien i 1920. Frimærket er 
afstemplet med et Sønderborg stempel.

Dansk Røde Kors udstilling 
i Nyborg 

Sted: ?
Tidsrum: 6.- 7. november 1982 
Arrangør: Dansk Røde Kors 
Anledning: Dansk Røde Kors’ Lands-
møde 

I forbindelse med landsmødet afholdt 
Dansk Røde Kors en frimærkeudstilling.

Særstempel

Motivet i midten af særstemplet er et 
kors og en opslået bog, omgivet af dag 
og ”11”.
Under motivet ses ”FRIMÆRKE / 
UDSTILLINGEN / 1982” og i ran-
den læses ”NYBORG / RØDE KORS 
PRINCIPPERNE”. Stemplet blev an-
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Udstillinger

vendt på begge udstillingsdage med hver 
sin dato.  

Særkort

Som det fremgår af adressedelen af kor-
tet, blev det sendt til samlere af Røde 
Kors filateli med protektoren dronning 
Ingrid som afsender. Kortet er forsynet 
med et dansk, færøsk og dansk frimærke 
og afstemplet af de respektive postvæse-
ner. Motivet er et omrids af Danmark, 
Færøerne og Grønland og med fugle ind-
tegnet for hvert område, fasan, strand-
skade og rype. Tegningen er signeret 
”PU”.

Særkonvolut 1

Motivet er et træsnit af Jørn Bie med tit-
len ”Markedstræ i El Salvador.

Særkonvolut 2

Motivet er det samme som på postkortet.

Særkonvolut 3

Henry Heerups linoleumssnit ”Freds-
panorama” fra 1962 pryder konvolutten.

Udstillingen ”25 år med fi-
lateli” i Tårnby 

Sted: Tårnby Rådhus
Tidsrum: 6.- 7. november 1982 
Arrangør: Amagerland Frimærke For-
eninger
Anledning: Klubbens 25 års jubilæum
Protektor: Borgmester Torkild Feldvoss, 
Tårnby Kommune

Som bomærke for udstillingen havde 
klubben valgt en floshue, som indtil 
1800-tallet blev båret af hollændernes 
efterkommere, bosiddende på Amager. 
Logoet er tegnet af klubbens næstfor-
mand Jørgen Albinussen. Han havde i 
øvrigt også tegnet særstemplet og sær-
konvolutten.
Udstillingen omfattede ca. 250 ram-
mer, hvoraf 40 var stillet til rådig-
hed for de andre klubber på Amager: 
SAS Filatelistklub, ”Remisevænget”, 
Amager Frimærkeklub og Sundby 
Frimærkeforening og resten forbeholdt 
klubbens medlemmer. 
Rammelejen var sat til kun 10 kr. pr. 
ramme for at lokke så mange førstegangs-
udstillere til som muligt. Dommerne 
John Jensen, Sundby Frimærkeforening, 
Edmund Hansen, Amager Frimærkeklub, 
Erik Berg, SAS Filatelistklub, P. 
Gribb, Sundby Frimærkeforening og 
Jørgen Christiansen, Remisevænget 
Frimærkeklub bedømte samlingerne. De 
gaver, som klubben modtog i anledning 
af jubilæet, blev fordelt til udstillerne 
som æres- og opmuntringspræmier. 
Postmuseet viste et bredt udvalg af sin 
samling af bypost. 
Ca. 1.000 betalende gæster besøgte ud-
stillingen. 

Særstempel 1

Motivet i midten af særstempel er en 

Amagerbonde med en floshue, omgi-
vet af dato og ”1982”. Under tegningen 
ses forkortelsen for klubben ”A.F.F.” og 
i randen læses ”KASTRUP / 25 år med 
filateli”. Stemplet blev anvendt på begge 
udstillingsdage med hver sin dato. 

Særstempel 2
Udstillingen havde deltagelse af det sven-

ske postvæsen PFA, som fremstillede 
et særstempel, hvor der i midten står 
”TÅRNBY / RÅDHUS” og i ydercirklen 
”MALMÖ / 7/11 / KASTRUP / 1982”. 
mplet er kun set anvendt med denne 
dato.
 

Særkort 1
Særkortet viser et ægtepar. 

Fortsættes...
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DVI Samleren

Af Ole Riis 

Som afslutning på min rejse gennem det ”tabte” Tyskland vil 
jeg her give et indblik i provinsen Schlesien (Fig. 1), som ved 
siden af Ostpreussen var en meget vigtig provins i det tyske 
kejserrige, såvel økonomisk som kulturelt. Der var store god-
ser, rige forekomster af kul, stor produktion af tekstiler og med 
sine bjergrige egne også en provins, hvor man holdt ferie og 
tog på kur.
Som de andre tyske provinser blev Schlesien også påvirket af 
bestemmelserne på Versailles-konferencen, idet der i området 
længst mod sydøst, Oberschlesien, blev foretaget en folkeaf-

stemning om, hvorvidt området fortsat skulle tilhøre det tyske 
rige eller overgå til det genopstandne Polen.

En tur ned ad floden Oder

Schlesiens livsnerve var floden Oder, der løber midt op igennem 
provinsen fra sydøst mod nordvest og har sit udløb i Østersøen 
(Fig. 2). En del af floden danner i dag grænse mellem Tyskland 
og Polen, den såkaldte Oder-Neisse-linje. På grund af højde-
forskelle havde Oder i lang tid ikke den samme betydning som 
transportvej som de vesttyske floder Rhinen, Mosel og Main. 
Men i løbet af 1800-tallet blev der bygget sluser, således at der 

Fig. 1 - Markering af provinsen Schlesien.

Det ”tabte” Tyskland
Schlesien
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Det ”tabte” Tyskland

kunne fragtes kul, tekstiler og fødevarer videre til det øvrige 
Tyskland. Transporten foregik på flodskibe kaldet ”Oderkahn” 

og udskibningen af f.eks. kul fra Oberschlesien startede i flod-
havnen i Cosel (Kozle) (Fig. 3 og 4). 

På den videre færd ned ad Oder kommer man forbi byerne 
Krappitz (Krapkowice) (Fig. 5) og Oppeln (Opole) (Fig. 6), 
hvorfra der udskibedes kalk og cement, da der i omgivelserne 
var store kalkbrud til rådighed. 

Byerne Brieg (Brzeg) (Fig. 7) og Ohlau (Olawa) (Fig. 8) lå i et 
meget frugtbart lavland, hvor landbruget havde særdeles gode 
betingelser. I Brieg var der sukkerfabrikker og Ohlau var be-
rømt for sin gåseleverpostej. Brieg var i slutningen af 2. ver-
denskrig et brohoved for den russiske fremrykning og 75% af 
byen blev ødelagt.

Forbi Brieg kommer man til Schlesiens ”hovedstad”, Breslau 
(Wroclaw) (Fig. 9 og 10), som var et kulturelt og økonomisk 
midtpunkt for provinsen. Umiddelbart før 2. verdenskrigs 

Fig. 2 - Markering af byerne Cosel, Krappits, Oppeln, Brieg, Ohlau, Breslau, Glogau og Neusalz

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

 F R I M Æ R K E S A M L E R E N  –  N R .  6  •  2 0 2 0  9



Det ”tabte” Tyskland

start havde byen 650.000 indbyggere. Allerede i 1848 var der 
jernbaneforbindelse til så fjerne steder som Berlin, Hamborg 
og Wien.

I byens centrum kunne man beundre byens 700 år gamle go-
tiske rådhus (Fig. 11 og 12). På sydsiden var der indgang til 
Tysklands ældste rådhuskælder, ”Schweitnitzer Keller”, som 
første gang nævnes i 1303.

Da man i 1913 skulle fejre 100-året for Preussens sejr over 
Napoleon i 1813, tegnede og opførte arkitekten Max Berg 
”Jahrhunderthalle” i Breslau, hvor fejringen kunne løbe af sta-
blen (Fig. 14 og 15). I kuppelbygningen er der plads til 6000 
mennesker. Selv om Breslau blev meget ødelagt under den rus-

siske hærs fremrykning, slap hallen uskadt gennem 2. verdens-
krig og blev i 2006 optaget på Unescos verdensarvsliste. 

Er der en dansk forbindelse til Breslau ? Faktisk ja. Den tidlige-
re danske landstræner i fodbold Sepp Piontek er født i Breslau 
i 1940 (Fig. 15). 

Forbi Breslau bliver floden bredere og vandet og strømmen kan 
udnyttes som driv- eller kølemiddel i industrien, således i cel-
lulosefabrikken i Maltsch (Malczyce) (Fig. 16 og 17). Byen var 
også centrum for udskibning af kul fra Waldenburg-området 
(Walbrzych) (Fig. 18). I 1941 var produktionen oppe på 1 mil-
lion tons.

Videre nede ad Oder kommer man til byen Glogau (Glogow) 
(Fig. 19). 90% af byen blev ødelagt under kampene mellem 
den Røde Hær og den tyske værnemagt. I byens domkirke 
hang et Madonna-billede (Fig. 20) af den berømte maler Lucas 
Cranach den Ældre. Billedet forsvandt under kampene og i 

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11
Fig. 12

Fig. 13
Fig. 14

Fig. 15

Fig. 16
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Det ”tabte” Tyskland

lang tid var det forsvundet, men dukkede så op i Puschkin-
museet i Moskva. Siden 2005 har Polen forlangt det tilbage.

Den sidste betydelige by i Schlesien før Oder-floden løber ind i 
det nuværende Tyskland er Neusalz (Nowa Sol) (Fig. 21). Som 
navnet siger, var den fra gammel tid grundlagt på saltsydning 
og leverede salt til et saltfattigt Schlesien. Som det også er til-
fældet i sønderjyske Christiansfeld, fik herrnhuterne lov til at 
grundlægge en menighed i Neusalz. Det skabte et økonomisk 
opsving i Neusalz specielt med jernvare- og metalfabrikker. 
Byen havde en af de største flodhavne på Oder.

Byerne Hindenburg og Gleiwitz

I det sydøstlige hjørne af Schlesien, også kaldet Oberschlesien, 
ligger 2 byer med hver sin historie, Hindenburg (Zabrze) og 
Gleiwitz (Gliwice) (Fig. 22).

Hindenburg (Fig. 23) hed frem til midten af 1. verdenskrig 
Zabrze / Zaborze (Fig. 24), men som en æres-bevisning over 
for den gamle kriger og general omdøbte man midt under 
1. verdenskrig byen til Hindenburg. Derfor kan man ganske 
pudsigt finde stemplet Hindenburg på mærker med portræt af 
samme person.

Historien om Gleiwitz (Fig. 25) er af den mere dystre slags. 
For at få et påskud til at angribe Polen og dermed starte 2. 
Verdenskrig, fingerede tyskerne natten til den 1. september 
1939 et angreb på en tysk radiostation. SS-soldater var klædt 
ud som polske modstandsfolk og angrebet skulle se ud, som 
om det polske mindretal ville gøre oprør. Over radioen blev 
der sendt følgende ud : ”Senderen befinder sig på polske hæn-
der. Frihedens time er kommet. Længe leve Polen”. Dermed 
kunne Polen invaderes. Angrebet var sat i scene af herren på 
frimærket fra Böhmen og Mähren, Reinhard Heydrich, næst-
kommanderende i SS (Fig. 26).

Oberschlesien
Oberschlesien (Fig. 27) var i lighed med Sønderjylland et 
afstemningsområde efter 1. verdenskrig, således bestemt af 
Versailles-konferencen. Selve området var i tiden for afstem-
ningen under fransk mandat, Commission de Gouvernement 

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22 - Markering af byerne Gleiwitz og Hindenburg

Fig. 23
Fig. 24

Fig. 25
Fig. 26
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Haute Silesie, forkortet C.G.H.S. (Fig. 28). Området var et 
meget vigtigt industriområde med store kulminer og produk-
tion af stål, zink og andre metaller. Det meste af denne pro-
duktion gik i 1920 til det nyoprettede Polen. Den røde mar-
kering på kortet viser cirka den nye grænse mellem Tyskland 
og Polen efter afstemningen. I det polske område (den gule 
markering) lå der vigtige byer som Antonienhütte (Wirek) 
(Fig. 29), Laurahütte (Siemanowice) (Fig. 30) og Königshütte 
(Chorzow) (Fig. 31). Når et tysk bynavn ender på ”hütte” be-
tegner det netop, at der her ligger værker, der smelter og pro-
ducerer metaller. Disse var nu ikke længere til rådighed for den 
nye og svage Weimarrepublik.

Delingen af Oberschlesien var så total, at der også nede i kul-
minerne var grænse- og toldsteder (Fig. 32).

Kurstederne i Riesengebirge

Mod syd i Schlesien ind mod den tjekkiske grænse ligger et 
bjergområde, kaldet Riesengebirge (Fig. 33). 

Frem til 1945 var området ét af de populæreste ferie- og kur-
områder i det tyske rige. Også velbeslåede danskere har været 
på kurophold her. Der er talrige byer, der med et ”Bad” foran 
bynavnet, vidner om byens helbredende kurbad. Således Bad 
Warmbrunn (Cieplice Slaskie Zdroj) (Fig. 34), Bad Salzbrunn 
(Szczawno Zdroj) (Fig. 35) og Bad Kudowa (Kudowa Zdroj) 
(Fig. 36). Også i dag, hvor området er polsk, er det et populært 
kurområde.

 

Fig. 27 - Rød markering af den nye grænse og gul markering af kulområ-
det i Oberschlesien

Fig. 28

Fig. 29

Fig. 30

Fig. 31

Fig. 32

Fig. 33 - Markering af byerne Warmbrunn, Schreiberhau, Agnetendorf 
og Schneekoppe.

Fig. 34
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Det ”tabte” Tyskland

Det højeste bjerg i Riesengebirge er Schneekoppe (Snezka) på 
1603 meter (Fig. 37). Navnet har været og er meget brugt i ty-
ske forbrugsprodukter som f.eks. müsli. Fra mine drengedage 
i Sønderjylland husker jeg, at der i tysk fjernsyn var reklamer 
for produkterne fra firmaet med samme navn som bjerget (Fig. 
38).

Gerhart Hauptmann

Inde midt i bjergområdet boede én af Tysklands store digtere, 
Gerhart Hauptmann. Han blev født i 1862 i Bad Salzbrunn 
og levede dels i Schreiberhau (Szklarska Poreba) (Fig. 39) dels 
i Agnetendorf (Jagniatkow) (Fig. 40), hvor han døde i juni 
1946. I 1912 fik han Nobelprisen i litteratur.

Han er afbildet flere gange på frimærker fra både Vesttyskland 
og DDR, hele 7 gange faktisk (Fig. 41.1 – 41.3). Mærket fra 
2012 er udgivet i anledning af 100-året for Nobelprisen (Fig. 
42). Mærket fra 1987 med teksten ”Die Weber” (Fig. 42) hen-
viser til Hauptmanns berømteste drama, der handler om de 
schlesiske væveres opstand i 1844, som skyldtes deres elendige 
vilkår. Stykket fra 1892 var så kontroversielt, at det af Berlins 
øverste politimyndighed fik forbud mod at blive opført. 
Forbuddet blev først ophævet i 1894.

Hauptmann ønskede at blive begravet i parken ved hans hus 
”Wiesenstein” (Fig. 44) i Agnetendorf, men de lokale polak-
ker var fjendtlige over for manden og ville det ikke. For at be-
skytte den døde Hauptmann, blev han lagt i en zinkkiste og 
låget loddet på. Da Schlesien stadig var under Den Røde Hærs 
kommando, bestilte og betalte den lokale russiske kommandør 
transport af kisten til Berlin. Herfra gik det videre til Stralsund 
og endelig til øen Hiddensee i Østersøen, hvor han ligger i dag 
(Fig. 45). Han havde i mange år holdt ferie på øen.

Fig. 35

Fig. 36

Fig. 37

Fig. 38

Fig. 40

Fig. 39

Fig. 41. 1 - 3 

Fig. 42 Fig. 43

Fig. 44

Fig. 45
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Postkortsamleren

Postkortsamleren
Af Flemming Petersen

Interessen for at samle postkort er stødt stigende, og ”Frimærke, 
Brev & Postkort klubberne” har fået større konkurrence, når 
disse flotte kort skal finde nye ejere. 
Priserne på de enkelte postkort kan svinge utroligt meget, no-
get både handlere og samlerne skal vænne sig til. Den ene dag 
sælges et kort til kr. 300,- og næste gang bliver et tilsvarende 
kort usolgt med en startpris på kr. 30,-. 
Postkort (brevkort) er et samleområde hvor alle samlere kan 
deltage, og der er næsten ubegrænsede mulighederne, for at la-
ve en interessant samling med særlig fokus på motiver, stemp-
ler eller frimærker. 

For eller bagside?

På forsiden af et brev skrives modtagers navn og adresse, og 
brevet frankeres med et eller flere frimærker. Brevets bagside 
benyttes til navn og adresse på afsender, men flere firmaer be-
nyttede også chancen til at forsyne bagsiden med et firmalogo 
eller billede. Postvæsenet betragtede ”brevkortene”, som vi nu 
benævner postkort, på samme måde som brevene. 
For samlere af postkort er det naturligt at betragte motivsiden 
som postkortets forside.
I posthistoriske frimærkesamlinger er der ligeledes en trend til 
at supplere med postkortmotiver, der understøtter frimærker-
ne. En kongeserie kan f.eks. udbygges med postkort visende 
kongefamilien eller kongeslottet. 
Disse samlinger bliver aldrig komplette, og hver ny ting til 
samlingen er som at få en ny brik til sit eget ” puslespil”. Dette 
kan bestå af ganske få brikker til et næsten uoverskueligt antal.  
Flere storsamlere har på egen krop erfaret, at glæden ved at op-
bygge sin egen samling stiger jo flere ting der anskaffes, men på 
et tidspunkt knækker kurven - og så går det stejlt nedad. 

For samlere af lokal historie, typisk fra ens egen hjemegn, er 
postkortmotiver eftertragtede, da de udgør vigtige brikker i en 
rekonstruktion af en svunden tid. 
Nyere kort fra postvæsener og andre udbydere kan i form og 
størrelse være uegnede til opbevaring og brug til udstilling, da 
der kun kan være et kort pr. planche. 

Når der nævnes små kort er størrelsen ca. 13,9 x 8,8 cm og for 
de nyere store kort ca. 15 x 10,5 cm. Størrelsen er vigtigt hvis 
kortene skal passe ind på en albumside eller i plastlommer. 

 
½ kort og småkort

Alle postkortsamlere kender de før omtalte to størrelser post-
kort, men de færreste er opmærksom på de mindre kort, i stør-
relsen 10 x 6,9 cm, eller ”½ kortene” i størrelse ca. 13,9 x 4,5 
cm.  
Fremkomsten af ½ postkort påtrykt ”Tryksager” kendes benyt-
tet fra 1904, og skal ses som en billigere og ny måde at kom-
munikere på. Modtager får en flot ”billed hilsen” og afsenders 
navn og adresse.  
1888 til 1914. Udlandstaksten for brevkort til Island el-
ler øvrige udland var 8 og 10 øre, og som tryksag kun 5 øre. 
Landsportotaksten for brevkort var 5 øre og tryksagsportoen 4 
øre. Der var således noget at spare ved at benytte ½ kortene. 
Ill. nr. 3. 

Ill. 1 - En ”Julehilsen fra Hasle” hvor kirken er invaderet af julenisser. 
Udgivet af Fritz Sørensens Boghandel, Rønne Eneret 16501. Benyttet 
24.12.1912 lokalt i Hasle - porto 3 øre. Kortstørrelse standard ca. 13,7 

x 8,8 cm.

Ill. 2 - Tromme Larsen foran Vilh. Herolds barndomshjem. Udgivet af 
Colbergs Boghandel. Edm. Andersen. Eneret. Nr. 8118. Kortstørrelse 15 

x 10,5. 
I min barndomstid, gik Tromme Larsen jævnligt rundt i Hasle by og ”ud-
råbte” vigtige beskeder, og folk stimlede sammen ude på gaden. Fra tidli-
gere tid kendes de såkaldte trommeslagerbreve, der ankom frankerede fra 
nabobyerne, med den reklametekst trommeslageren skulle benytte. Dette 

kunne omhandle afholdelse af auktioner af vraggods mv.

½ kort påtrykt ”Tryksager”.
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1905. Fra 1. december blev taksten for en lokal tryksagsfor-
sendelse halveret til 2 øre, og et lokalt brevkort kostede uæn-
dret 3 øre.
Dette blev meddelt til Postkontorerne den 14. november 1905. 
Der fandtes ikke 2 øres frimærker på dette tidspunkt men disse 
ville blive fremstillet og fremsendt til posthusene til den 1. de-
cember. Ill. nr. 4.

1905. Den 23. december nævnes i offentlige meddelelser nr. 
43 fra postvæsenet, at der udgives en ændring til vejledning 
for landpostbude og brevsamlere. Ændringen nævner først nu 
den nye 2 øre takst for lokale tryksagsforsendelser, samt 4 øre 
taksten for tilsvarende stationsforsendelser.  
½ kort med motiv fra Hotel ”Jomfrubjerget” der ligger 
i Almindingen på Bornholm. Kortet er udgivet af ”Fritz 
Sørensen, Rønne, Eneret 33”. Ill. nr. 5 og 5a.

På adressesiden er påtrykt ”Tryksager” i stedet for Brevkort el-
ler det senere benyttede navn Postkort.
Tekst: ”Paa Tryksager maa kun skrives Adressen, Afsenderens 
Navn, Stilling, Bopæl, Afsendelsesstedet og Datum”. 
”Frankeres: Lokalt 2 öre -  Danmark -  4 öre -   Udlandet 5 öre.

Fra 1914 blev der igennem UPU aftalt at brevkort/postkort 
skulle have målene ca. 14 x 9 cm.  

Frimærkehandler Bjarne Heck samler oplysninger sammen 
om ½ kort og oplyser, at han kender fire serier fra Danmark, 
alle trykt af ”Stenders”. (Ø er trykt som tysk ö ?)
• 1a. Serie med københavnske motiver nummereret fra nr. 

1 til nr. 32, alle med adresseside som ill. 3.

• 1b. Serie med motiver fra provinsen nummeret     fra nr. 
33 til 82, med adresseside som ill. nr. 5a.

• 2. Serie trykt for Fritz Sørensen, Rønne med bornholmske 
motiver nummereret fra nr. 33 til 44. Adresseside som ill. 
nr. 5a.

• 3. Serie 3 trykt for Chr. Hansen, Vejle med lokale motiver 
nummeret fra nr. 45 til 53. Adresseside som ill. nr. 5a.   

• 4. Serie trykt for Erh. Flensborg, Roskilde med lokale mo-
tiver nummereret fra nr. 200 til 202. Adresseside som ill. 
nr. 5a.

Lille kort

Kort i lille størrelse 10,1 x 7 cm udgivet af Colbergs Bogh. 
Knud Jørgensen Rønne, Eneret 3175. Ill. nr. 6 og 6a.

Artiklen afsluttes med en julehilsen til bladets læsere, i form af 
et julekort fra Rønne med den travle julemand. Ill. nr. 7.

Ill. 4 - ½ kort med den nye 2 øre lokal tryksagstakst pr. 1. december 1905. 
2 øre er overstreget og ændret til 4 øre, da takstændringen tilsyneladende 

ikke var tilrettet i nogle taksttabeller.

Ill. 5 - ½ kort ”Tryksag” med mål 13,9 x 4,5 cm. Motiv Hotel 
”Jomfrubjerget” i Almindingen på Bornholm.

Ill. 5a - ½ kort ”Tryksag” bagside med vejledning i brug samt oplysning 
om portotakster pr. 1. december 1905. (bemærk Ö)

Ill. 6a - Del af bagside fra ill. nr. 6.

Ill. 6 - Lille kort i størrelse 
10,1 x 7,0 cm.  Motiv fra 
Sæne Havn år 1910, belig-
gende i Sæne bugt, med ho-
tel, gårde og Hammershus i 
baggrunden, og granit værk 
i forgrunden. Nu kendt som 

Hammerhavnen.
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Af Flemming Petersen

Den 30. juni 1952 drog Frederik IX mod nord, for at gense det 
Grønland han havde set som kronprins i 1921. Kongen havde 
som 22-årig kunnet følge sin far, Chr. X’s første møde med 
grønlænderne, hvor han helt indfriede grønlændernes store 
forventninger. 1921 var det stort planlagte ”Kongeår”, hvor 
Grønland nu efter aftaler med USA og dets allierede kunne 
knytte Grønland tættere på Danmark. ”Administrationen 
af Kolonierne i Grønland” skulle ændres til ”Grønlands 
Styrelse” ordet Koloni udgik. 
Danmark havde forberedt sig på Grønlands nye status, og 
havde på Verdenspostkongressen i 1920, der blev afholdt i 
Madrid, fået opbakning til at sløjfe navnet ”Koloni” og nu op-
trådte på lige fod med Færøerne. Norge protesterede og ud-
skød denne ændring til 1924.  Ill. nr. 1.

Frederik IX skulle nu, efter 31 år, som konge følge i sin fars 
fodspor, og Grønlænderne afventede nu sit andet kongebesøg.  
Frederik IX valgte selv at sejle med kongeskibet til Grønland. 
Fregatten Holger Danske fulgte trofast ”Dannebrog” under 

kongeparrets 6 ugers begivenhedsrige besøg i Grønland.   
Efter en ”lidt” urolig men hurtig sejlads, blev Grønlands syd-
spids Kap Farvel passeret allerede den 7. juli om morgenen. 
Herefter blev der lagt til i Færingerhavnen tæt på Godthaab, 
hvor dronning Ingrid ankom med et af forsvarets Catalina 
vandfly. Kongeparrets rejse havde stor international opmærk-
somhed, og KGH havde stillet deres flagskib ”Umanak” til de 
49 journalisters rådighed, i de 6 uger turen varede.
Kongen var i gallauniform ved ankomsten til Godthaab, hvor 
den officielle modtagelse skulle foregå. Ved ankomsten til 
Godthåb går kongens tanker tilbage til 1921, og han nedfæl-
der disse tanker den 12. juli i et telegram til sin gode ven Ole 
Rasmussen. Ill. nr. 2.    
           
Grønlænderne havde fremstillet grønlandske nationaldragter 
til kongeparret og de tre prinsesser, der måtte blive hjemme i 
Danmark.
Den 1. august forlod dronningen Grønland ombord på 
Cloudmasteren” Alf Viking”, fra den amerikanske flybase 
Narssarssuak.

Da kongefamilien igen var samlet på Gråsten Slot, fotografe-
rede nogle pressefotografer kongefamilien i deres grønlandske 
nationaldragter. Kongehuset benyttede billeder fra årets grøn-
landseventyr som årets private julehilsner. Ill. nr. 3 og 3a.  

Presse - Fotograf Forbundet benyttede nogle af deres billeder til 
fremstilling af nogle postkort, beregnet for salg på en udstilling 
de ville holde efter hjemkomsten fra Grønland. Overskuddet 
skulle ubeskåret gå til tuberkulose bekæmpelsen i Grønland. 
Udstillingen blev koblet sammen med det rullende postkontor 
i Odense, og herfra kendes breve mv. annulleret i perioden fra 
1. oktober indtil 9. november. Ill. nr. 4.   
                            
Postkortene blev solgt for kr. 50 øre pr. stk., og i en mappe 
med 6 forskellige. Kortene, i størrelse 8,8x14 cm, er numme-
rerede fra nr. 6911 til 6916. 
Kort nr. 6911, 6913, 6914 og 6916 er med motiv fra foto 
taget af Erik Petersen og kort 6912 og 6915 af Allan Moe. 
Postkort c 6913 kendes med to forskellige motiver, dette er 
type II. Den lille prinsesse Anne – Marie er med på alle bil-
lederne. Ill. nr. 5.a-f

Kongeparrets Grønlandsrejse 1952

Ill. nr. 1. Motivet fra kongebesøget i 1921. 

Ill. nr. 2. Telegram fra “lyra 147 dannebrog/ouda/lyngbyradio 854 14 12 
1144” fra ”fm kongen”, til statsintendant ole rasmussen. Tekst: ”Venlig 
hilsen fra Godthaab tænker på sidst = frederik  r   +” . Ole Rasmussen 
må have været med kronprinsen i Grønland i 1921, og de har så bevaret 

et nært venskab.

Ill. nr. 3. Julekort fra Kongen til Statsintendant Ole Rasmussen, med 
personlige billeder fra årets Grønlandsrejse. 

Kongeparrets Grønlandsrejse 1952
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Postkort nr. 6913 type I der blev udskiftet med et foto, hvor 
kongeparret og Bennedikte ser op. Dette postkort nåede at 
komme i omløb, og kendes fra en postkortmappe samt fra løse 
brugte postkort. Ill. nr. 6.

 

Kongeparrets Grønlandsrejse 1952

Ill. nr. 4. Postkort fra ”Det rullende postkontor” sendt som FDC. fra 
Odense til Godthaab, hvor de to grønlandske frimærker er annulleret. 

Ill. nr. 5 Postkort mappe indehol-
dende 6 stk. postkort. Postkort nr. 

6913 er type II. 

a 6911

b 6912 c 6913

d 6914 e 6915

f 6916

Ill. nr. 6. Bennedikte gør opmærksom på sig selv og har fået kongeparrets 
opmærksomhed. Kort type 6913 I udskiftet med nyt billede kort 6913 II. 
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Kongeparrets Grønlandsrejse 1952 / Tysklandsgruppen

Postkortene er også fremstillet i stor størrelse 10,5 x 15 cm, 
hvor jeg kun har set kort 6913 med motiv i type I.
Der blev solgt grønlandske frimærker på udstillingen i Odense 
for ca. kr. 15.500,- , hvoraf en del blev anvendt på forsendel-
ser afstemplet i Godthaab på Grønland. Det anvendte stempel 
kendes benyttet på 4 forskellige datoer, 20. 22 og 24 november 
samt 1. december Ill. nr. 7. 

”Presse - Fotograf Forbundet” har fremstillet en stor officiel ku-
vert, med fortrykt adresse ”Postkontoret Godthaab Grønland”.  
Formålet må have været at få sit frankerede brev sendt op til 
afstempling i Godthaab. Ill. nr. 8.                               
Sætbrev fra udstillingen i Odense, sendt til Grønland og an-
nulleret i Godthaab den 22. november med rødligt stempel. 
Ill. nr. 9.

Af Willy Schwaner 

FFF Tysklands gruppen afholdte sit første møde 15. februar 
2016.

Emnerne på møderne omfatter generelle områder til meget spe-
cifikke frimærker, forsendelser, posthistorie mv. Den filatelisti-
ske og historiske viden i gruppen er fantastisk. Engagementet 
er altid stort og hvis man er den der præsenterer aftenens emne 
skal man være forberedt på at blive afbrudt utallige gange med 
relevante supplerende oplysninger. Vi lærer alle nyt hver mø-
deaften. 

Vi afholder et månedligt møde. Fra sæsonen 2020/21 er vo-
res faste mødeaften den anden mandag i hver måned fra sep-
tember til april. Møderne foregår i kantinen på 1.sal i VOC, 
Gammel Jernbanevej 25 i Valby med start klokken 19,00.

FFF Tysklands gruppe omfatter omkring 30 medlemmer. 
Gruppen omfatter alt fra eksperter til landesamlere.  Vi har 
også mødedeltagere, der ikke samler Tyskland, men finder em-
ner interessante. 

Gruppens medlemmer har været meget aktive i forbindelse med 
udstillinger på den årlige Frimærke, Brev & Postkort Messe. 
På messen i 2019 forestod gruppen, sammen med venner fra 
andre frimærkeklubber, den største udstilling om tysk filateli 
som er vist i Danmark. Udstillingen omfattede 168 rammer 
svarende til cirka 2.500 A4 sider, der dækkede alle områder in-
den tysk filateli fra præfilateli til de seneste udgivelser fra 2018.
Gruppens medlemmer har i årene bidraget med mange artikler 
til Frimærkesamleren. Ligeledes deltager mange medlemmer i 
debatten på face book siden ”Tysklands samlerne”.

Planerne for foråret 2021 omfatter emnerne:
Foredrag om tyske kolonier over 2 møder i februar og marts. 
Det første møde vil omhandle ”Causeri om Kejser Wilhelms 
kolonier illustreret med kort, breve og landkort mv.” ved 
Martin. Anden del omfatter ”Tyske kolonimærker og forsen-
delser ” ved Willy. Som altid opfordres deltagerne til at med-
bringe eget materiale som kan uddybe emnet.   

Frederik vil på mødet i april vise og fortælle om ”Frivillige (mi-
nus danske) i Værnemagten og SS.

Vi vil igen forsøge, at besøge eller få besøg af en frimærkehand-
ler på en mødeaften.
Alle er inviteret til at besøge os på en mødeaften. Medlemmer 
i FFF, abonnenter på Frimærkesamleren og alle andre samlere, 
der er interesseret i nok verdens mest samlede og i hvert fald 
mest spændende område – TYSKLAND.

Ill. nr. 7 Postkort frankeret med 3 kr. og 6 øre hvoraf 2 kr. og 86 øre done-
res til T. B. bekæmpelsen. Til de fleste annulleringer i Godthaab er der be-
nyttet rødlig stempelsværte. Med den viden jeg har nu, er de viste tidligere 
overfrankerede forsendelser fisket op af min dubletkasse, og fået den plads i 

samlingen de fortjener. Det benyttede kort er nummer 6914

Ill. nr. 8 Officiel kuvert fra Presse – Fotograf Forbundet.

Ill. nr. 9 Sætbrev stemplet 22. november i Godthaab, overfrankering går 
til tuberkulose bekæmpelse i Grønland. Der kender fire forskellige stem-

peldatoer.
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Af Flemming Petersen
 
Vores hobby befinder sig i dag i en tid hvor muligheden for at finde 
små guldklumper til samlingen, aldrig har været større.
De ”ældre” etablerede samlere har igennem et langt liv opsamlet en 
enorm mængde viden, og står naturligvis klar til nyindkøb til dublet-
mappen, hvis de opdager, at sjældne ting udbydes til spotpris. 
Når disse små guldklumper (dubletmapperne) kommer til salg, burde 
de kunne indbringe en god pris. Det forudsætter naturligvis, at køber 
også har den nødvendige viden.
Den måde der samles på i dag, har ændret sig meget igennem de sene-
ste 30-40 år. Det er derfor afgørende, at den indhøstede viden bliver 
videregivet til de  kommende generationer, på en enkel og brugbar 
måde.
Der samles nu på Frimærker, Breve & Postkort i mange forskellige 
kombinationer, og den enkelte samler laver selv den røde tråd i sam-
lingen. En samling der fortæller en historie, er i princippet altid kom-
plet, men kan udbygges hvis nye små guldklumper, der passer ind i 
samlingen, dukker op.  
I fremtiden må vi forvente, at priserne på ”almindeligt” materiale vil 
tilpasse sig efterspørgslen, og for topobjekterne er det udstillerne i de-
res jagt på en guldmedalje, der påvirker prisen. 
Vi befinder os i en situation med stort udbud af standard materiale, 
hvor ingen kender den fremtidige efterspørgsel, og en ny trend, hvor 
blot 5-10 nye samlere der vælger samme samleområde, vil kunne på-
virke prisniveauet. 
Der er givetvis nogle overraskende prisjusteringer på vej i de kom-
mende års frimærkekataloger.    
Frimærkesamleren har lavet denne side i håb om   at få synliggjort, 
hvad det er der skaber størst glæde i hverdagen for den enkelte samler. 
Vi opfordrer derfor læserne til at bidrage med egne erfaringer. 
Om det så er en gave fra en ven, et røverkøb eller noget der har kostet 
blod, sved og tårer, må bladets læsere vente på at høre nærmere om. 
Et ordsprog siger at lykke ikke kan købes for penge, men gælder det 
også indenfor vores hobby?       
 

Dansk Vestindien   

I sidste nummer af Frimærkesamleren blev der vist en fireblok af 3 
cents frimærket fra 1873 fra plade I. Dette tryk har i mange år ikke 
været kendt, før man fandt en fireblok i Postmuseets samling i 1972. 
Der er nu dukket endnu en fireblok op, og det bliver sikkert ikke den 
sidste.
Der er ligeledes dukket et løst mærke op med delvist manglende tak-
ning, så der har været brugt for en saks. Ill. nr. 1 og 2. 

Færøerne

Julekort fra Færøerne annulleret 23. december 1932, påsat mærkat 
med dansk tekst ”Spis Færøsk klipfisk verdens bedste”.  Mærket er no-
teret i GF katalog nr. 15, der nævner at mærket er udgivet i 1933/34 
med både dansk og færøsk tekst. Kender yderligere et julekort fra 
1931 hvor dette mærke med dansk tekst er benyttet. 
Mærket er tegnet af Frithiof Welleus og trykt af H. N. Jacobsens 
Boghandels Accidenstrykkeri. 
Oplaget er ukendt. Helark sjældne.
Mærkerne blev fremstillet i helark a. 10 stk. og solgt for 25 øre pr. 
mærke. Arket er påtrykt ”paa brev til udlandet maa mærket kun an-
bringes paa kuvertens bagside” Nogle af disse ark blev doneret til be-
kæmpelse af tuberkulose og benyttet ved årsskiftet 1933/34.
Arkene blev påtrykt teksten ”Hele indtægten af Salget tilfalder 
”Føroya felag móti tuberklasjúku” til Hjælp for tuberkuløse Børn paa 
Færøerne”. Ill. nr. 3.

 
Island

Julehilsen fra Aarup til Reykjavik på Island, sendt via Røde Kors som 
Radiohilsen.
Kortet er annulleret 22. november 1944 og er fra  den periode, hvor al 
kommunikation mellem Danmark og Island var afbrudt.  
Radiohilsenen er tilsyneladende sendt uden tysk tilladelse, og er ikke 
tidligere set. Ikke tidligere set. Ill. nr. 4 og 4a.Ill. 1

Ill. 2

Ill. 3
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Guldgraverne

Grønland

Julehilsen fra Hyllinge via Røde Kors sendt som radiohilsen til 
Mørkefjord på Grønlands Østkyst.
Udklip fra lokalavisen i Grønland der omtaler  Julehilsner via 
Danmarks Radio til pårørende i Grønland. Ill. nr. 5.

Julehilsnerne hørtes første gang 15. december imellem kl. 18. og 
19 grønlandsk tid. Desværre sendt uden varsel, men takket være 
Godhavn nåede de i Godthaab at høre nogle af disse. Til daglig lyttes 

der sjældent til København, fordi signalet går dårligt igennem, og dels 
fordi de tyskkontrollerede radioprogrammer er mere irriterende end 
spændende. 

 

Radiohilsen sendt til Jens Marius Jensen, der må være fangstman-
den, der gik under navnet Marius Jensen. Han kom til Grønland som 
fangstmand for Fangstkompagniet Nanok, men blev fanget af kri-
gen. Marius blev inddraget i krigen som soldat i den Østgrønlandske 
Slædepatrulje. 
Formålet var at holde Tyskerne væk fra området, og sikre de meget 
vigtige vejrmeldinger, der kunne forudsige vejret i Europa. Ill. nr. 6. 
Marius var flyttet og gjorde tjeneste på Stationen Eskimonæs i 1943, 
da stationen blev angrebet og nedbrændt af tyskerne. Ill. nr. 6a.
Kort kommet ind i sidste øjeblik.

Ill. 4 og 4a

”Julehilsener over Danmarks radio til 
paarørende i Grønland hørtes første 
gang den 15. december mellem 18. og 
19. grønlandsk tid. Desværre blev de 
sendt uden varsel, men takket være 
Godhavn, nååede vi her i godthaab 
at høre en del af hilsenerne, der gik 

nogenlunden igennem. Til dagligt lyt-
tes der jo sjældent til København, dels 
fordi senderen gaar daarligt igennem, 
og dels fordi de tyskkontrollerede ra-
dioprogrammer er mere irriterende 

end spændende.”
- Avisen 1945 -

Ill. 6

Ill. 6a

Ill. nr. 7 1905. Nytårskort fra Johannesburg til det kolde 
Danmark.
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Annoncer

Bestil nemt og bekvemt på www.stamps.fo

Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Færøerne

Tel.  00 298 346200 
stamps@posta.fo

Posta Færøerne – et af de mindste postvæsener i verden, men kendt for sine unikke, flotte 
og kreative frimærker, som har opnået anerkendelse i hele verden.

Færøske frimærker

Årsmappe 2020
Modtag årets frimærker på én gang - 
nemt og bekvemt.
Årsmappen indeholder alle årets fri-
mærker og miniark og sælges til påly-
dende værdi. 

Årbog 2020
Læs historierne bag årets frimærker. 
De omfatter bl.a. kunst, posthistorie, 
volleyball, landskaber, Beethoven 
samt Dronningens 80 års fødsels-
dag. Tekster på dansk, engelsk og 
tysk. Gratis sorttryk inkluderet.

Julemærker 2020
De fortæller den velkendte historie 
om den første jul. Arket har et fær-
øsk præg med færøske landskaber og 
personer iført traditionel færøsk på-
klædning. Design: Suffía Nón.
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Af Stålstiksgruppen

Det første 10 øre bølgelinje ståstik frimærke der blev trykt, 
blev fremstillet i en mørkviolet farve med gravure type I. Dette 
mærke blev i første omgang ikke udsendt, dels fordi det blev 
besluttet at ændre farven, dels fordi der ikke var tilfredshed 
med trykkets kvalitet, grundet graveringens udførelse. For at 
opnå et bedre tryk, blev der fremstillet en ny gravure type IA. 
Inden trykningen med den nye type blev genoptaget, var det i 
mellemtiden blevet besluttet at 10 øre skulle udgives i orange 
farve. Derfor blev de oprindelige tryk i mørkviolet farve lagt 
til side.
Da trykningen blev genoptaget med orange farve, har man på 
trykkeriet, tilsyneladende ved en fejl, fået fat i trykcylinderen 
med den oprindelige gravure type I. På et tidspunkt i tryknin-
gen er nogen blevet opmærksomme på fejlen, hvorefter cylin-
deren er blevet udskiftet til den med den korrekte type IA, og 
trykningen er fortsat, uden at arkene trykt med type I er blevet 
kasseret.
Da man i slutningen af 1938 havde ændret farven på 10 øre 
frimærket til violet, besluttede man i Postvæsenet at anvende 

de i 1933 trykte violette ark, og disse blev afleveret til frimær-
ke-kontrollen d. 2. februar 1939. Trykningen af 10 øre violet 
bølgelinje var allerede i 1938 startet med en ny gravure type II. 
I mellemtiden havde 10 øre bølgelinje ligeledes i en periode fra 
starten af 1937 op til udgivelsen i violet farve været trykt i brun 
farve med både gravure type IA og II.
Ved oplag til brug i 2 kr. frimærkehæfter er der blevet fremstil-

let en separat trykcylinder hvor 3. og 8. række har været blan-
ke, og hvor 1. & 2. samt 6. & 7. række har været placeret ”på 
hovedet”. Hvert af disse ark har således bestået af 80 frimærker 
og 20 ”blanke mærker”. Ved fremstillingen af frimærkehæfter-
ne er arkranden første blevet fjernet. Dernæst er arkene blevet 
delt vandret på midten. Disse 2 ”halvark” er derefter blevet delt 
på midten gennem det blanke hvide felt. Derved er der frem-
kommet 4 ens vandrette 20-striber, hver med en blank perfore-
ret margin på størrelse med et halvt frimærke. Disse 20-striber 
er igen blevet opdelt i 5 ens 4-blokke, hvor den blanke margin 
er blevet anvendt til sammenhæftningen i frimærkehæfterne.
En del af disse oplag er blevet anvendt direkte til brug ved 
fremstillingen af frimærkehæfterne, mens en del af arkene er 
blevet solgt af postvæsenet i hele ark. Disse ark er senere blevet 
opdelt, således 2 forskellige typer tête-bêche par er fremkom-
met. Det ene type tête-bêche par stammer fra arkets 5. & 6. 
række og består af lodret par (bund mod bund) direkte sam-
menhængende. Den anden type stammer fra arkets hhv. 2. - 4. 
samt 7. - 9. række og består af lodret par (top mod top) med et 
blankt midterfelt. 
Af oplag 48 er fremstillet i alt 315.010 hæfter. Af oplag 85 er 

fremstillet i alt 296.576 hæfter. Af oplag 113 er fremstillet i alt 
324.116 hæfter. Hvert hæfte har bestået af 3 stk. 10 øre orange 
samt 4 stk. 5 øre grøn (bølgelinje AFA Nr. 199) 4-blokke, så 
værdien har stemt med de 2 kr.
Af de 3 oplag er ca. 1000 ark blevet opdelt i tête-bêche par.
Af 10 øre orange er ligeledes fremstillet frimærkeruller. En rulle 
består typisk af 1.000 mærker, og er fremstillet ved at hele tryk-
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Stålstiksgruppen

te ark er delt i lodrette 10-striber, hvor øverste eller nederste 
margin er limet til forrige 10-stribe.
50 ruller à 1.000 stk. er fremstillet af H. H. Thiele og yderligere 
60 ruller à 1.000 stk. er fremstillet af postvæsenets frimærke-
trykkeri.
 
Referencer:
Håndbog over Danmarks stålstukne frimærker 1933-1948. 
Mogens Juhl
Specialkatalog over Danmarks stålstukne frimærker 1933-65, 
Bind II Hæfte I & IV. Tom Plovst
Håndbog og specialkatalog over Danmarks stålstukne frimær-
ker 1970. Tom Plovst
AFA Specialkatalog 2016

35

Det gamle Postkontor
ØstergaDe 37 Holstebro

Det gamle Postkontor er åben for salg og ekspedition af frimærker og 
brevforsendelser hver lørdag kl. 10.oo – 12.oo 

Derudover er der åben kl. 15.oo – 17.oo den dag, der udkommer nye Danske frimærker

Man kan se mere på 
WWW.detgamlepostkontor.dk
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Af Englandsgruppen

I Englandsgruppen favner vi bredt. Vi samler både England, 
kolonier, områder, besættelser og Commonwealth lande. Det 
bliver til lidt over 150 lande / områder. Nogle samler bredt, 
andre er specialister. Der er både plads til nybegyndere og ud-
stillere. 

Englandsgruppen har eksisteret i 1½ år, men har på det se-
neste, som al anden aktivitet, været ramt af Corona begræns-
ninger. På de mødeaftener vi haft indtil videre, har vi hørt om 

klassisk Indien og Sydafrika, kamelryttere fra Sudan, klassisk 
England, Ghana og Guldkysten. Vi har desuden quizzet om 
vores viden på Engelske kolonier. 

Af emner vi har i pipeline, glæder vi os til at høre om ”En sørej-
se gennem engelske kolonier, fra Gibraltar til Hongkong om-
kring år 1900”, søheste på engelske og andre frimærker, samt 
tjenestemærker fra kolonierne. 
Nye medlemmer er velkomne i Englands-gruppen. Når 

Corona tillader, mødes vi den 4. mandag i måneden kl. 19.00 
i VOC’s lokaler på Gl. Jernbanevej 25, 2. sal, 2500 Valby 
(der er elevator). Se venligst www.3FFF.dk for opdateringer. 

Vi har en mailliste der rundsender relevante oplysninger om 
Englandsgruppen. Skriv venligst til gerstrup@email.dk for at 
komme på mail listen. 

Vi har desuden en Facebook gruppe ”Englands samlerne & 
kolonier” der er åben for medlemmerne.
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Annoncer

Norske frimerker

posten.no/frimerkebutikken

Se vores webshop på:

www.roskildeonline.com

Roski lde Mønt- & Frimærkehandel ApS

Algade 28 • 4000 Roskilde • Tlf. 4636 7419
roskildefrimont@hotmail.com

ny forbedret netbutik 

www.kimfrim.dk

Gode søgefunktioner
 bla.

over 700 Motiver,
 emner,

 personer

Frimærkesamleren Abb.

Abonnenter kr. 250,-
Beløb overføres til konto 

5023 1034765
eller MobilePay 

20486412
Oplys navn eller med-

lemsnr.
Husk tilmelding til ny-

hedsbrev på www.3fff.dk 
så får du oplysninger om 
nyudgivelser af  frimærke-

samleren mv.
FFF medlemmer og 

bladabonnenter mod-
tager ved årsskiftet et 

indbundet eksemplar af 
Frimærkesamleren 2021.

 F R I M Æ R K E S A M L E R E N  –  N R .  6  •  2 0 2 0  25



Annoncer

KINA, THAILAND, FRANSKE og 
ENGELSKE KOLONIER m.m. fra Asien kø-

bes.
Samlinger, breve, løse mærker m. m.. Ned i gem-

merne og find noget frem.
Ole Johansen mobil: 30313338

Købes. Danmark AFA nr. 62a stemplet og med 
attest. Kontakt Poul Høj tlf. 24971197 eller mail 
piapoul@post.tele.dk.

Til vores forenings løbende auktioner sø-
ges materiale for salg.

Kik gemmerne igennem og kontakt 
Steinar på tlf. 30250142 for

Indlevering. Kom så.

GRØNLANDSKE 
UDSTILLINGSSTEMPLER

Søger udstillingsstempler på forsendel-
ser 2000-2020.

Kun større partier har interesse.
Kontakt schwaner.willy@gmail.com

Til personhistorisk frimærkesamling søges breve 
og brevkort til/fra sømands- og immigrantpræsten 

(Rev.) R(asmus) Andersen (1848-1930) R.D. - Født i 
Vedelshave i Asperup Sogn. Fremtrædende præst i USA 

i mere end 50 år i hhv. Waupaca WIS og Brooklyn 
N.Y. Herudover kendes breve fra mange steder i både 
Danmark og USA bl.a. Nørre Aaby, Odense, Ryslinge, 
København, Marshall WIS. Hvis du evt. ikke vil sælge, 

vil jeg gerne modtage kopi/scan til registrering.
Send tilbud til:  henrymadsen@live.dk

 

I anledning af 100-året for folkeafstemningen i 
Sønderjylland 

 

udgives mandag den 10. februar 2020 
et bogværk i to bind om 
Genforeningen 1920 

 

 
 

Udgivelsen finder sted ved en højtidelighed på 
Genforenings- og Grænsemuseet 

Forfatter Steffen Riis 
Bøgerne to bind koster kr. 499,00 + fragt kr. 60,00 

590 sider og 950 billeder, heraf 400 postkort 
Bestillinger til: forfatteren  

steffenriis@privat.dk / mobil 2386 0624 
 

Frimærkesamleren Abb.

Abonnenter kr. 250,-
Beløb overføres til konto 5023 1034765

eller MobilePay 20486412
Oplys navn eller medlemsnr.

Husk tilmelding til nyhedsbrev på www.3fff.dk 
så får du oplysninger om nyudgivelser af  fri-

mærkesamleren mv.

FFF medlemmer og bladabonnenter modta-
ger ved årsskiftet et indbundet eksemplar af 

Frimærkesamleren 2021.
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Annoncer

Auktion - så er det os!

Takket være vort enorme kundegrundlag så har 
de sidste auktioner givet os rekordpriser for bl.a. 
mønter, sedler og gode filatelistiske objekter. 
 
Kontakt os for gratis værdivurdering. 

www.skanfil.dk  Skanfil Århus: 41 99 02 99 / arhus@skanfil.no //  
Skanfil Fredensborg: 46 56 38 57 / niels@skanfil.no  

Søparken 9, Nødebo, DK-3480 Fredensborg
Tlf. +45 46 56 38 57 - Fax. +45 46 56 39 80

LANDESAMLINGER
udstykkes og sælges billigt.

258 lande.
Ca. 41.000 forskellige udgaver.

Fra Aden til ØvreVolta.
Kun SEK 3 pr. Michel-€. 

Desuden 5-15 pct. rabat ved større 
køb.

Forlang lister over de lande du er 
interesseret i.

K-E Svensson,
P O Hallmans gata 17,

112 69 Stockholm.
e-mail: svenssonkarlerik44@gmail.com

MOTIVER
Arkæologi, berømte personer, biler, blomster, 

boksning, cykler, dyr, skibe, fisk, sommerfugle, 
flyvemaskiner, folkedragter, Frimærker på 

Frimærker samt FN-UPU, fugle, hunde, jul, tog, 
landkort, katte, kunst, ligemidler, musik, mønter, 

Nobel, olympiade, religion, krybdyr, ridesport 
rumfart, Røde Kors, spejder, sejlsport, svømning, 

muslinger, sport, teater, uniformer, heraldik 
o.m.m.

100 forskellige motivgrupper. 41.000 
forskellige udgaver. Forlang lister.
Billigt! Kun SEK 3 pr. Michel-€. 

Desuden 5-15 pct. rabat ved større 
køb.

K-E Svensson,
P O Hallmans gata 17,

112 69 Stockholm.
e-mail: svenssonkarlerik44@gmail.com

Stort udvalg
i gamle frimærker, breve,

postkort, samlinger, dubletlagre,
kartoteker og rodepartier.

Alt prismærket og salgsklart.
Åbningstider: dagligt 12:00 - 17:00, 
torsdag lukket. Lørdag 10:00 - 14:00

Velkommen til!
Hele dødsboer og restboer

købes, afhentes
og betales omgående.

Østerbro Frimærkehandel
Store Kongensgade 116

1264 København K
Tlf. 35 38 42 42 / 39 63 66 00
E-mail: oesterfrim@mail.dk
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Af Poul Høj

Verden har gennem 2020 været plaget af corona virus. Dette 
har sat sit præg på mange aktiviteter, herunder det at samle på 
frimærker og julemærker.

Heldigvis blev udformningen, produktionen og præsentationen 
af årets julemærke gennemført, ikke på den sædvanlige måde 
med præsentation af årets julemærke på Københavns Rådhus, 
men med en stille offentliggørelse på Julemærkehjemmet 
Liljeborg i Roskilde.

H.K.H. Kronprinsessen afslørede sammen med årets kunstner 
Tomas Björnsson årets julemærke 2020. Afsløringen foregik 
mandag, 26. oktober 2020 og årets julemærke har titlen ’Jul 
i fællesskab’. Årets julemærke er udformet, som et Danmarks 
kort og overalt er der små nisser og figurer der genforenes og 
fejre fællesskabet i Danmark. Årets julemærke er en hyldest til 
genforeningen af Danmark og Sønderjylland i 1920.

Årets kunstner Tomas Björnsson er uddannet som illustrator 
fra University of Wolverhamton i 2001 og er kendt for udar-
bejdelse af bogillustrationer, bogomslag, reklametegninger mv.

Figur 2 viser årets miniark. Samtidig med udgivelsen af årets 
julemærke, som blev udgivet perforeret, utakket og selvklæ-
bende, blev der også udgivet hæfter, souvenirmappe, pins og 
megamærker.

Figur 3 viser de 5 Julemærkehjem Fjordmark, Kildemose, 
Hobro, Skælskør og Liljeborg. Som noget nyt for 2020 er der 
fremstillet 7 forskellige megamærke ark. Et for hver af de 5 
Julemærkehjem, et med Jul i fællesskab og et nummereret ark 
illustreret med de 5 julemærkehjem.

Årsagen til udvidelsen af megamærkerne må være den meget 
øgede brug af pakker i Danmark.

Igen i år er Årets Julemærke et flot ark, som er værd at studere. 
Det er et rigtig flot ark, som får mange søde og gode juletanker 
i gang.

Husk nu at købe arkene. De støtter et rigtig godt formål og et 
formål med stigende økonomisk behov. 

Figur 4 viser årets Grønlandske julemærkeark. Julemærket blev 
afsløret i Nuuk onsdag, den 28. oktober 2020  digitalt via et 
link på hjemmesiden. En god måde at præsentere det i disse 
tider.

Ill. nr. 1

Ill. nr. 2

Ill. nr. 3

Ill. nr. 4
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Jul

Det Grønlandske julemærke er betitlet ’Sang uden for husene’ 
og er fra Kristian Keto Christiansens hånd. Titlen refererer til, 
at børnene juleaften synger ude i polarnatten og som lygte an-
vendes papirlygter. 

Traditionen tro har den Grønlandske Julemærkefond valgt, at 
udgive årets Julemærkeark i 2 arkrands takninger.
Også her, husk at købe arkene. De støtter et godt formål.

Figur 5 viser årets Færøske julemærkeark. Julemærket blev of-
fentliggjort mandag, den 2. november 2020.

Det Færøske julemærkeark fortæller historien om den første jul 
og illustrerer Maria og Josef ’s rejse fra Nazareth til Bethlehem, 
hvor Jesus, som bekendt, blev født i en stald. Der er også blevet 
plads til hyrderne på marken og de hellige tre konger. 
Den opmærksomme læser vil se, at baggrunden er fra det færø-
ske landskab, at Maria er iført færøsk stjernetrøje og at Josef er 
iført færøsk hue og vadmelskofte.

Kunstneren bag er Suffia Non.

Færøerne udgiver alene årets julemærkeark.

Også her, husk at købe arket. Pengene går til et godt formål.
Dette var lidt om årets julemærkeark fra de 3 store fonde. 
Håber som nævnt, at i køber mærkerne og bruger dem på jeres 
julepost – det er, specielt i disse tider hvor vi ikke ser hinanden, 
dejligt og hyggeligt, at modtage et flot julekort, flot frankeret 
og med julemærker på.

I ønskes alle en rigtig god jul, samt et godt nytår og vi ses i 
2021. 

Jul for 100 år siden
Vi tager lige et tilbageblik til julen 1920. Motivet på årets ju-
lemærke markerer fundet af guldhornene i år 1639, hvor dette 
symbolsk overgives til det danske kongerige. 

Postkort motivet kunne også være benyttet i dag, med den for-
skel, at julegåsen helst skal være en økologisk landgås. Ill. nr. 2.
 
Postkort frankeret med et 8 øres frimærke, der dækker lokal-
taksten internt i Rønne på Bornholm. Der var sket en voldsom 
takststigning før 1919 var prisen  3 øre og fra 1.juli 1920 var 
taksten steget til 8 øre. Ill. nr. 3.

Julekort fra den tid hvor det var posten der kom med alle ju-
legaverne, bortset naturligvis fra dem Julemanden leverede til 
børnene. Toget vises i al sin magt og vælde, med røg og damp 
stående ud til alle sider. Det var fra den tid der var sne, et hi-
storisk billede.

Ill. nr. 5

Ill. nr. 1
Ill. nr. 2

Ill. nr. 3

Ill. nr. 4
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Aktuelt

UDSTILLINGER - MESSER 
ARRANGEMENTER

Udstillinger / Messer

13. november – 14. november 2021.
Frimærke, Brev & Postkort Messe 2021 i Valby Hallen

HUSK at checke udstillingernes hjemmeside vedr. ændrin-
ger i programmet.
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FFF Kontigent
FFF kontingent betaling bedes overført til konto
5023-0001032157 eller MobilePay: 20 48 64 12

Oplys navn eller medlemsnr.
Takst:

Kbh. og omegn kr. 400,-
Provins              kr. 300,-
Bladmedlem     kr. 200,-

Husk tilmelding til nyhedsbrev på www.3fff.dk, så får 
du oplysninger om nye udgivelser af frimærkesamleren 

mv.

Klubkonkurrencen 2019/2020

Klubkonkurrencen ”Mit en rammes eksponat” med frem-
lægning 4. maj 2020 blev desværre ikke afholdt grundet 
corona krisen. Bestyrelsen har besluttet, at vi sammen-
smelter sæsonen 2019/2020 med sæsonen 2020/2021. 
Klubkonkurrencen afholdes til foråret 2021 og med sam-
me emne.

Dagklubben

Dagklubbens møder afholdes hos VOC, Gammel 
Jernbanevej 25 i Valby på torsdage kl. 13.00 i lige uger. 
Som corona situationen ser ud nu starter dagklubben til 
januar 2021. Følg med på foreningens hjemmeside.
Møde agenda er hyggeligt samvær, bytning og en lille auk-
tion.

Alle kan komme med materiale til auktionen. Materialet 
afleveres ved mødets start og der afregnes samme dag.
For yderligere information kan Ole på tlf. 30313338 eller 
Steinar på tlf. 30250142 kontaktes.

Holte

Jeg søger at købe og eller bytte alle mærker og 
breve stemplet i Holte fra Stjernestempler til 
brotype.  Postkost har ingen interesse med-

mindre de er meget pænt stemplet.
Jeg kan kontaktes på gottrup@gmail.com eller 

på Facebook.

På forhånd tak

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, hvor der 
vil blive aflagt beretning og regnskaber for året 2019 og 

2020. Valg til bestyrelsen følger vedtægterne for valg i lige 
og ulige år. Forslag til behandling på generalforsamlingen 
skal indsendes til bogholderiet eller på mail info@3fff.dk

Mandag d. 29. marts 2021, kl. 19:30 i foreningens lo-
kaler, VOC, Gl. Jernbanevej 25, 3.sal 2500 Valby.

Foreløbig dagsorden:
1.Valg af dirigent. (og referent)
2. Valg af stemmetællere.
3. a) Formandens beretning.
    b) Dagklubben. Steinar Hansen.
    c) Tysklandgruppen. Willy Schwaner.
    d) Englandsgruppen. Thomas Gerstrup
    e) Øvrige grupper.
    f ) Byttedage mv. Martin Christiansen.
4.  Aflæggelse af regnskab for 2019 og 2020.
5.  Indkomne forslag:
 Forslag om at reducere antal bestyrelsesmedlem 
 mer fra 8 til 7.
6.  Fastsættelse af kontingent for 2022. 
7. Valg til bestyrelsen, på valg er:
 Formand Flemming Petersen for 2 år.
            Thomas Gerstrup for 2 år
            Willy Schwaner 2 år
            Poul Høj for 1 år
  Lars Fog Stokbæk for 1 år
  Johnny Speich for 1 år. 
  Preben Jørgensen – ønsker ikke genvalg.
   Bestyrelsen foreslår Niels Francke vælges for 2 år.
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
 Steinar Hansen for 1 år.   
              Max Mann for 2 år
9.  Valg af to revisorer:
 Kaj Kvisgaard – for 2 år.
        Jørgen Hansen – for 1 år..
10. Valg af 1 revisorsuppleant.
        Bestyrelsen foreslår Karl Rostvold
11.  Eventuelt.

I h.t. vedtægternes §9 d. har kun medlemmer som 
har betalt kontingent inden udgangen af februar måned
tale- og stemmeret på generalforsamlingen.   
Bestyrelsen



Frederiksberg Frimærke Forening MØDEPROGRAM

Der er forbehold for evt. aflysninger pga. 
corona situationen, så orienter dig på 
www.3fff.dk.

Januar:
04. Bytte, medlemmernes aften – vinterens 

arbejde fremlægges og auktion.
11. Møde for specialgrupperne Tyskland, 

Stålstik og Frankrig. Bytte og samvær 
for øvrige.

18. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag 
ved Johnny Speich om Danske 
Portofrimærker og forsendelser.

25. Møde for specialgrupperne England, 
Nordatlanten og Randstaterne. Bytte 
og samvær for øvrige.

Februar:
01. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag 

ved Holger Vilstrup om Germania ud-
gaven.

08. Møde for specialgrupperne Tyskland, 
Stålstik og Frankrig. Bytte og samvær 
for øvrige.

15. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag 
ved Martin Christiansen om Mig og 
min familie – Dronning Margrethe 80 
år.

22. Møde for specialgrupperne England, 
Nordatlanten og Randstaterne. Bytte 
og samvær for øvrige.

Marts:
01. Vi fejrer FFF’s 85 års fødselsdag.
08. Møde for specialgrupperne Tyskland, 

Stålstik og Frankrig. Bytte og samvær 
for øvrige.

15. Bytte, foredrag og auktion. Foredrag 
ved Ole Riis om Nazisternes ’Højtider’ 
Årets gang 1933-1945.

22. Møde for specialgrupperne England, 
Nordatlanten og Randstaterne. Bytte 
og samvær for øvrige.

29. FFF’s årlige generalforsamling.

Foreningsnyt

Frederiksberg Frimærke Forening (FFF)
Hjemmeside: www.3fff.dk med aktivitetskalender
Mødested: VOC, Gammel Jernbanevej 25, 2500 Valby.

FFF – Klubblad: Frimærkesamleren.

FFF – Aftenklub mødes mandage på 3. sal.

FFF – Dagklubbens møder afholdes hos VOC, Gammel
Jernbanevej 25 i Valby på torsdage kl. 13.00 i lige uger.
Kontakt: Steinar Hansen tlf. 30250142.

FFF – Tyskland gruppen mødes 2. mandag på 1. sal.
Willy Schwaner tlf. 25672823 schwaner.willy@gmail.com

FFF – Stålstik gruppen mødes 2. mandag på 3. sal. 
Lars Stokbæk  tlf. 61662986 lfsfsd@gmail.com

FFF – England & engelske kolonier mødes 4. mandag på 3. sal.
Thomas Gerstrup, gerstrup@email.dk

FFF – Frankrig & franske kolonier mødes 2. 
mandag på 3. sal.

Johnny Speich tlf. 40254926, johnnyspeich@outlook.com

FFF – Randstaterne mødes 4. Mandag på 3. sal.
Per Fæster tlf. 20623165, per.e.faester@gmail.com 

FFF – Nordatlanten mødes 4. mandag på 3. Sal.
Jørgen Hansen tlf. 28614560, jahvalby@gmail.com

FFF – Auktioner:  
Steiner Hansen tlf. 30250142, tofteryd@hotmail.dk

FFF – Rejseklub: Koordinerer rejser til udstillinger mm.
Per Fæster Sørensen tlf. 20623165, Per.e.faester@gmail.com

Formand: Flemming Petersen tlf. 44443412, info@3fff.dk

Næstformand: Poul Høj tlf. 24971197, piapoul@post.tele.dk

Bogholderi: tlf. 44443412, info@3fff.dk
Kontingentsatser: kr. 400,- nærområde, 300,- øvrige, samlever uden 
tidsskrift kr. 200,- 
Bankkonto Jyske Bank: Reg. 5023 - 0001032157

HUSK AT HOLDE JER AJOUR 
OM MØDER PÅ FORENINGENS 
HJEMMESIDE www.3fff.dk.
Vores forening har igen været meget på-
virket af corona. Vi fik ikke afholdt vores 
generalforsamling og sidste møde var 19. 
oktober med foredrag af Steffen Riis om 
Genforeningen 1920. Herefter er mø-
der for resten af 2020 aflyste og vi håber 
at kunne starte normalt op igen 4. januar 
2021 – vi krydser fingre.
Foredraget fra Steffen Riis var velbesøgt og 
et godt foredrag, hvor vi kom igennem ti-
den omkring Genforeningen, fortalt med 
postkort suppleret med en masse viden fra 
Steffen. Enkelte har nævnt, at de savnede 
frimærkerne fra perioden, så hvis nogen 
af jer har en samling og kan fortælle om 
den, så sig til. Den kan evt. fremlægges 4. 
januar, hvis den kan holdes på 15 minutter.
Foreningens generalforsamling 2020 og 
2021 afholdes 29. marts 2021. Indkaldelse 
fremgår på anden side i bladet. Det er for-
modentlig første gang i foreningens histo-
rie, at der skal afholdes 2 års generalforsam-
linger på en gang. Men vi holder tungen 
lige i munden og det skal nok lykkedes.
Fra næste blad bliver Frimærkesamleren di-
gital. Dette vil formanden fortælle meget 
mere om, når vi mødes igen. Bladet tilgås 
via foreningens hjemmeside og på sigt vil 
tidligere udgivelser også være tilgængelige 

der. Et meget spændende projekt. For 2021 
vil i alle modtage en indbunden udgave af 
Frimærkesamleren indeholdende årets bla-
de. Efter 2021 arbejdes der på samme løs-
ning og mod betaling. Til de der ikke har 
mulighed for at tilgå bladet via foreningens 
hjemmeside vil der på mandagsmøderne 
være mulighed for, at få et printet eksem-
plar. Ændringen vil umiddelbart påvirke 
kontingentbetalingen fra 2022 og dette vil 
være et emne på næste generalforsamling i 
foreningen.   
Arbejdet med foreningens bibliotek er for-
sat i fuld gang. Databasen er oprettet og 
klar for yderligere input. Vi tror, at 2021 
bliver året hvor vi alle kan drage nytte her-
af.
Gentagelse - Som det fremgår af program-
met fordobles antallet af auktioner i den 
nye sæson. Flere auktioner kræver flere lots. 
Få kikket skufferne igennem og få kontak-
tet Steinar for et salg af det overskydende 
materiale eller et salg af samlerområder 
hvor interessen ikke er der mere. 
Gentagelse - Nogle medlemmer har endvi-
dere et ønske om specialklubber for DVI, 
Slesvig Holstein, postkort, Danmark og 
Sydøst Asien. Hvis der er medlemmer der 
ønsker, at tage stafetten på et af disse områ-
der, så kontakt Poul Høj.
I ønskes alle en glædelig jul, samt en godt 
nytår. Vi håber vi ses til januar.

Nyt fra Bestyrelsen
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Frimærker 
og breve 

 på auktion

Glædelig Jul!
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