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Hængslet
Medlemsblad for Århus Frimærke Klub
Sammenslutningen af Aarhus Philatelistklub og Jysk Filatelist Klub

Brev fra München til Firenze med transitstempler fra St. Gallen i
Schweiz samt Como og Milano i Italien. Stemplet PD, Porto Betalt.
Frankeret med 1 Kreuzer gul München rammestempel 7. oct. 1863 og
med 18 Kreuzer rød åbent møllehjulstempel nr. 325, München.
Læs på bagsiden om Finn Steffens bayerske Firkanter.
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Efterårssæsonen 2020
Der var i august stor usikkerhed om det
blev muligt at afvikle klubaktiviteter i
lokalerne i Vestervang. Men usikkerheden blev hurtigt afløst af en næsten
rørstrømsk stemning. Vi startede i et
sterilt lokale, rengjort og sprittet af, med
behørig afstand mellem borde og stole.
Sådan så det ud, da vi ankom den 9.
september:

Formanden og bestyrelsen gjorde en stor
indsats på at fastholde den gode start, og
i løbet af efteråret var der de planlagte
møder med foredrag af Otto Kjærgaard
om ’Radiobreve’, Torben Malm om hans
unikke samling ’Tjenestepost’, Kaj
Ullerup om ’Stjernestempler fra Århus
og omegn’.

Men det varede ikke længe, før pladserne
blev optaget af omkring 30 af klubbens
medlemmer. Og udover et godt foredrag
af Leif Ørndorf om ’Gæstgiverier på
postkort’ stod menuen på fællesspisning
og rigtig god stemning.

Formanden ser lidt aggressivt på sit
materiale. Måske har han opdaget noget
sjældent, han ikke huskede, han havde.

Novembermøderne
Efter at regeringen havde varslet nye
regler i oktober med en forsamlingsstørrelse på kun 10 personer, var gode
råd dyre. Men den 31. oktober kunne
formanden sende denne mail ude til
klubbens medlemmer:
”Kære venner.
I skal i biografen. Spøg til side.
Kommunen sendte i går nye retningslinier ud om de ny cowid regler.
Modellen for næste møde, hvor Andreas
Striib holder foredrag om ’Interneringspost i Danmark’ bliver: Dørene åbnes kl.
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18,30. Stole stilles op som i biografen
med passende cowid afstand. Ansigter i
samme retning. Vi må være 35 i lokalet
til foredraget.
Når foredraget er slut må 10 blive i det
store lokale og 10 i det lille lokale.”

fortællinger om materialet og hændelser
i forbindelse med hans erhvervelse af
materialerne.

Og det fungerede. Vi havde mundmasker
på, når vi gik rundt, og bestyrelsens
initiativ med at samles efterfølgende i de
mindre grupper om henholdsvis
’Danmark’ og ’Tyskland’ fungerede.
Men vi var kun 10-12 medlemmer. Det
samme var vi til Bo Bjerre Jacobsen
foredrag den 11. november om ’Censur
fra 2. Verdenskrig. Fra det almindelige
til rariteter. Med focus på Danmark’.
På dette møde var der lodtrækning om
gode danske og tyske forsendelser og
mærker, altså gratis gevinster.
Jeg var så heldig at få fat i et relativt
sjældent brevkort sendt fra Danmark til
Sverige i den såkaldt censurløse periode
i begyndelsen af maj 1945:

Sverre fortalte blandt andet om købet af
dette usædvanlige expresbrev sendt fra
Kjøbenhavn til Skorup Præstegaard uden
for Hammel 10.5.1896:

Porto i alt 178 øre, sammensat af
landsporto 8 øre, expresgebyr op til 1 mil
140 øre, og yderligere for ¼ mil 30 øre.
Sømanden havde foretaget udregningen.

Sverres rariteter. På mødet den 18.
november viste Sverre Reedtz Schultz,
mangeårigt medlem af klubbens
bestyrelse og en stabil køber på mange
klubauktioner, et udvalg af sine rariteter.
Sverre fortalte indledningsvis kun kort
om de enkelte objekter, men opfølgende
spørgsmål åbnede op for underfundige

Årets sidste møde blev afholdt den 2.
december, hvor Henning Bonde fortalte
om tofarvede frimærker, se et par af
sjældenhederne i Bondes ’historiske
tilbageblik’ i dette nummer.
Herefter satte coronaen STOP for årets
mødeaktiviteter.
-as
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Formandens jule- og nytårsbrev
Det har været spændende at forsøge at få
klubben til at leve videre. Det har
bestemt ikke været uden udfordringer.
Vi kom godt i gang tidligt i foråret,
og så kom corona nedlukningen.
Heldigvis kunne vi lukke op igen i
starten af september, og vi har sidenhen
haft mange gode foredrag.
Så kom nedlukningen til 10 personer.
Vi lykkedes så med foredrag i en
"biografløsning" (foreslået af Århus
Kommunes konsulent) og to grupper
på højst 10 personer i hvert sit lokale.
Vi har igangsat en Danmarks- og
en Tysklandsgruppe. Arbejdet i disse to
grupper vil fortsætte i det nye år.
Vi bestræber os på at skaffe
spændende og alsidigt auktionsmateriale. Det har været lidt svært i
starten, da den gamle bestyrelse havde
solgt næsten alt materiale på grund af
udsigten til en forestående lukning af
klubben.
Det er i løbet af efteråret lykkedes at
skaffe en del materiale, og her sidst på
året er der kommet mere materiale, så vi
nu er bedre rustet. Der bliver
tilstrækkeligt med salgsmateriale i det
nye år.

eksempelvis Odder og Viby, har holdt
helt lukket. Vejle Frimærkeklub har ikke
haft møder, siden coronaen startede.
KPK, Postkortklubben og Dansk
Posthistorisk Selskab er startet på
digitale møder, herunder foredrag. Det er
fint, men jeg tror, at alle savner den
sociale kontakt og muligheden for at få
lidt nye frimærker og breve med hjem
eller at få solgt noget af sit overskudsmateriale.
Jeg har stor forståelse for, at nogen er
bekymrede og venter med at komme til
møderne, indtil coronaen er drevet over.
Personligt tror jeg, der går et år eller to
før, vi kan føle os helt trygge. Det er min
og bestyrelsens intention, at holde gang i
så meget af frimærkeklubbens aktiviteter, som myndighederne tillader. Hvis vi
lukker helt ned i for lang tid, bliver det
for svært at starte op igen.
Kataloger og udgivelser
Vi mener, at klubbens midler bør komme
medlemmerne til gode, og vi har derfor
købt de nyeste AFA kataloger, Ø-teuropa og Danmark. Endvidere har vi
købt Jan Bendix’ to nye Posthistoriske
håndbøger: Poststempler og Posthistorie
og takster.
Den 16. december 2020 udgiver Jan
Bendix fire bind om danske brotypestempler. Dem har klubben også bestilt.
I januar udkommer Lars Engelbrechts
nye katalog om helsager i to bind. Dem
vil vi også bestille. Vi har også lige
købt Tyskland Special Bind 1 og 2.
De kataloger, vi har købt har været
flittigt udlånt. Hvis nogen har gamle
kataloger, der skal smides ud, modtager

Den aktuelle situation
Smittetallene stiger i skrivende stund
med foruroligende hast, og klubben er nu
lukket ned til 3. januar 2021.
Jeg håber, vi kan lukke op igen
onsdag den 6. januar 2021, hvis smittetal
og myndighedsbestemmelser tilsiger
det.
Der har ikke været nogen byttedage i
efteråret. De fleste klubber i nærområdet,
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vi dem gerne. Katalogmæssigt vil vi
forsøge at være opdateret med det sidste
nye.

anført formalia om generalforsamling og
indkaldelsen til generalforsamling 2021.
I ønskes alle en god jul og et godt nytår.
De bedste og varmeste hilsener til jer
alle fra bestyrelsen i denne svære tid.

Forårsprogram og generalforsamling
Forårets program ses nedenfor, men vi er
nødt til at tage forbehold for ændringer
eller aflysninger foranlediget af myndighedernes bestemmelser om forsamlingsstørrelser.
I februar skal der i henhold til
vedtægterne afholdes generalforsamling.
På side 11 i dette nummer af Hængslet er

Kaj Erik Ullerup

Forårets program
6. januar. Kaj Erik Ullerup: Causeri om
den spændende posthornserie fra
Tyskland 1951-1952. K
13. januar. Kaj Erik Ullerup: Hollands
frimærker/posthistorie. M
20. januar. Per Sørensen. Postkort og
humor. Medbring egne postkort. Se side
9. K
27. januar. Sverre Reedtz Schultz:
Fortæller om Landsudstillingen i Århus.
M
3.februar. Henry Christensen:
Danmarks kvadrater. En fornem
samling. M
10. februar. Freddy Pedersen: Aqua
Vitae -Livets vand. En berusende
oplevelse. K
17. februar. Mikael Nielsen: Postkort
fra Århus Havn. M
24. februar. Generalforsamling.
3. marts. Morten Mikkelsen: En
udstillingssamler i temaet perfin
fortæller. K

10. marts. Ole Bek beretter om
våbentypernes spændende posthistorie.
M
17. marts. Otto Kjærgård Grønland I,
fra præphil og frem til krigen. K
24. marts. Hans Urbak: Nordisk
katastrofepost, se side 9. M
31.marts. INTET MØDE Påskeferie.
7. april. Ivan Refsgård Jensen:
Christian d. IX. Fantastisk samling. K
14. april. Otto Kjærgård Grønland II,
bl.a. om Amerikanerserien. K
21. april. SPISNING, hvis coronaen vil.
Julefrokosten blev aflyst, så nu prøver
vi igen. M
24.-25. april. Vi mødes måske på
Djurslandsudstillingen. Klubben giver
smørrebrød til fremmødte medlemmer
fra klubben.
28.april. Sæsonafslutning. Alternativ
generalforsamlingsdag.
K= Klubauktion
M=Medlemsauktion
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Bondes historiske tilbageblik – Del I
Redaktøren hører til den gruppe af
medlemmerne, som stadig er nye, uagtet
jeg snart har været medlem af klubben i
10 år. De gamle medlemmer (i mere end
en forstand) taler ofte underforstået om
forhold, der skete for mange år siden.
Men mange af os er historieløse. Så jeg
har bedt klubbens nuværende sekretær
Henning Bonde, der har været medlem
af klubben siden 1976, om at dykke ned i
historien og fortælle lidt om netop
historier fra tiden, der er gået.
Fotos ved Leif Ørndorf og redaktøren,
men ellers har Bonde ordet:

sig, at der iblandt var gamle engelske
pundsmærker og andet godt. Dette var
jeg desværre ikke selv opmærksom på,
men hvis jeg havde deltaget i
budgivningen, var prisen nok blevet en
hel del højere. Sådan er vilkårene jo ved
auktioner.

Erindringer fra perioden op til 2000
Jeg husker ikke den tid i detaljer, men
nogle markante og finurlige hændelser
har dog sat sig.
En særlig hændelse kan jeg nævne, men
præcis hvornår er mig ikke mulig at
tidsfæste, blot før 2000. En onsdag aften
havde vi som sædvanlig trækning af det
amerikanske lotteri. Der var solgt blot én
serie á 100 numre, men med 5 trækninger
og hvad skete der så? Lindgaard,
bageren, havde købt 5 lodder og vandt på
alle. Sandsynligheden for dette er ellers
meget lille; lidt mere end én ud af
100.000.000 gange.

Bonde slapper af i klubben.

På den tid havde vi endnu cirkulation af
udvalgshefter. Priserne var typisk 50 –
70% af AFA-satsen. Willy Arler var
storleverandør til disse hæfter. Han købte
rodekasser på auktioner, og havde
udviklet et særligt system med at opsætte
på en hurtig måde i et passende antal
udvalgshæfter. Det kan Allan Pedersen
skrive under på. På den tid stod han
stadig for sendingerne. På generalforsamlingen i 1995 kom det frem, at
Allan havde sendt 526 hæfter ud i 12
kredse og dette år solgt for ca. 61.000 kr.

Godt køb. En anden aften var heldet med
Lars Thur (antikvarboghandleren). Et af
auktionens lot var en æske med
pergamynposer, som alle troede var
tomme. Lars fik den for 45 kr. Det viste
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Året før var klubben medarrangør af
Nordia 1994. Det var en succes både
filatelistisk og økonomisk. Vi var
mange, som hjalp til med opsætning og
nedtagning af de mange eksponater. Det
var 21. – 23. oktober 1994. Klubben
fyldte100 år, hvilket var grunden til, at
Nordia denne gang kom til Århus.

Kabell, som han af og til ekspederede i
Bruunsgade-butikken. Måske har nogen
af jer fået ”et håndtryk” af Aage Kabell.
En aften i Rosensgade havde vi besøg af
Thomas Højland. Han fortalte om sine
auktioner, men nævnte at det var
tilfældigt, at han havde slået sig på
frimærker. Det kunne såmænd lige så
godt have været cykler, som han sagde.

Køb af stor brevsamling. Aage Kabell –
nogle husker muligvis det tidligere
medlem af vores klub. Jeg selv kun
sparsomt. Efter hans død (20.12.1981)
kom det meste af hans store brevsamling
på auktion i Schweiz hos Jørgen Junior.
Formand Herluf Houlberg og næstformand Keld Valbæk tog derned og
købte 30 kasser á 2000 breve hjem til
klubben. Det viste sig at være en god
forretning. Pengene var hjemme allerede
efter, at halvdelen var solgt på vores
auktioner. Ingen af brevene gik til ”kan
et håndtryk gøre det”, som Kabell tit
benyttede sig af, når han skaffede sig
materiale.

Klublivet og klubdrøftelser. Der blev
røget flittigt på møderne, og det gav
anledning
til
debat
på
en
generalforsamling i 1978, men der kom
ikke ændringsforslag ved denne lejlighed.
På generalforsamlingen året efter, kom
det frem, at klubben havde et prøvningsudvalg, hvortil der kan indleveres
materiale. Det var åbenbart ikke noget,
der blev benyttet, for vi havde opdaget,
at vi manglede attester til sådanne
prøvning, så der var muligvis behov at
fremstille nye.
Dette år drøftede vi klubbens
indmeldelse i DFF, men valgte at
udsætte afgørelsen og i stedet lade et
udvalg undersøge fordele og ulemper
nærmere. Det skal bemærkes, at vi den
gang havde en afdeling for juniorer.

Toke Nørby anskaffede sig ved sådanne
auktioner over Kabell-breve adskillige
præfilatelistiske breve, som de fleste
ikke var interesseret i. Et af de breve
Toke kom i besiddelse af, var sendt fra
København til Aarhus med påskriften
”Over Fyn” dateret 30.12.1845. Det var
på visse ugedage hurtigere at sende over
Fyn end med skib fra Kalundborg Det
vidste afsenderen, som var postdirektør
Niels Winge. Toke kunne få det for
ganske få kroner. Det blev mange år
senere solgt på Thomas Højland for
4.600 kr. + salær. Der kendes kun to
sådanne breve – begge fra samme
afsender og modtager. Hans Schønning
kan sikkert fortælle fornøjeligt om Aage

Sociale arrangementer. Også den gang,
var der stor mangel på damer blandt
klubbens medlemmer, men det blev der
rådet bod på ved den årlige julefrokost,
hvor ægtefæller/samboende var velkomne. Det var altid festligt. Efter spisningen
var der bankospil, og det er sket, at
præmierne var ænder og gæs. Sådan
husker jeg, det var en gang – vist nok sidst i halvfjerdserne.
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Vi havde også sommerudflugter hvor der
var damer med, har jeg ladet mig
fortælle, men burde naturligvis selv at
have deltaget. I disse tider var Knud Juul
vores formand, og der blev jævnligt
holdt fællesmøder med Jysk Filatelistklub.
Sammenlægning af Århus Frimærkeklub og Jysk Filatelistklub fandt sted på
generalforsamlingen 27. april 1983. Vi
blev derved flere medlemmer, men de
fleste var i forvejen medlem af begge
klubber.
Ifølge de nye vedtægter skulle optagelse
af nye medlemmer fremover ske
skriftligt på særlig blanket og almindeligvis være underskrevet af 2 anbefalere
fra klubben.
Optagelsesbegæringen, som den benævnes, oplæses senest ved næste møde
og meddeles i det førstkommende nummer af ”Hængslet”. Det var dog
mulighed for, at klubbens medlemmer
herefter kunne gøre skriftlig indsigelse
inden for en frist af 14 dage. Det er lidt
enklere i dag, hvor det alene er op til
bestyrelsen af træffe afgørelse i sådanne
sager.
Vi holdt på formerne dengang, og det
var sædvane med gratulationer på tværs
af klubberne dog især KPK, som vi i de
første år var en fraktion af.
En lykønskning i anledning af Tage
Buntzens 90 års fødselsdag blev besvaret
af fødselaren og sendt til Knud
Rasmussen (kordegnen), som forestod
klubbens korrespondancer udadtil. Tage
Buntzen må have troet, at Knud var vores
formand – han var tituleret sådan i
takkebrevet. Dette år (1988) havde Tage
Buntzen i øvrigt været medlem af PKP i
70 år.

Bonde på krigsstien.
Han har lige fået øje på dette sjældne tofarvede frimærke, AFA nr. 23, 4 øre med
takningsfejl, tryk 70 med omvendt ramme:

En tid med mange medlemmer. Jeg har
set i mine gemmer og fundet frem til, at
vi i 1990 havde 232 A-medlemmer og 30
eller deromkring som B-medlemmer, og
dette er jo ikke så lidt mere end i dag.
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Valgt til bestyrelsen i 2000

klubbens husrådsformand, afhentes
gratis efter 24. maj, som var vores sidste
møde i Rosensgade. Vi havde aftalt med
Jørgen Valeur, at biblioteket kunne få
plads hos ham. Men det ville blive i en
reduceret udgave.

Efter at jeg kom i bestyrelsen i 2000 har
jeg mere styr på historikken. Vi var på
dette tidspunkt endnu i Rosensgade. Det
var den gang, vi havde vores bibliotek og
et ekstra lokale til juniorerne, men dog
mest brugt til l´hombre.
Senere samme år fik vi besked på at
flytte og på blot en uge havde den ny
bestyrelse fundet ny lokaler endda i
jordhøjde, hvor vi i Rosensgade var på
øverste etage. Det var Betania Hjemmet
i Hjarnøgade og til 0 kr. i husleje. Første
møde var sat til 31. maj 2000, så vi slap
for huslejen 2. halvår 2000.
På mødet 10. maj kunne man erhverve
sig klubbens frasorterede bøger og
tidsskrifter samt diverse udsmykninger
o.l. på en særlig auktion. Møblerne
kunne efter aftale med Knud Rasmussen,

I et følgende nummer vil jeg fortæller
mere om tiden i klubben efter 2000.

Endnu en Bonde-raritet.
AFA nr. 18,, tryk 6, nr. 63-65 i A-arket.



Præsentation af to af forårets foredrag
Onsdag den 20. januar
Per Sørensen, Postkortklubben

Onsdag den 24. marts
Hans Urbak, Hornslet Frimærkeklub

Postkort og humor.
Postkortsamler Per Sørensen elsker et
godt grin – så vi skal i aften se på humorpostkort.
Lige siden de første postkort kom på
gaden, har der været mange morsomme
og grinagtige postkort på markedet,
blandt andet kæreste-, militær-,
politiske- og satirepostkort.
Vi skal se på nogle af disse kort og have
en morsom aften.
Tag jeres egne postkort med!

Nordisk katastrofepost.
At samle katastrofepost er en spændende
jagt, som fx det at finde et brev med
relation til grønlandsskibet Hans
Hedtoft, som kun efterlod sig en
redningskrans, der drev ind på den
islandske kyst trekvart år efter forliset. Et
andet forlis er rutebåden Kjøbenhavn,
der forliste ved Hals Barre 11. juni 1948,
hvor der kun var tre breve ombord til
Hals.
Foredrag og personlige beretninger.
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Generalforsamling 2021

Bestyrelsen

I vedtægterne for Århus Frimærke Klub
§ 12, stk. 1 er anført:
”Den årlige generalforsamling afholdes i
februar måned…” og i § 12, stk. 2:
”Indvarsling til generalforsamlingen
sker enten skriftligt til hver enkelt
medlem eller ved meddelelse i
HÆNGSLET senest 2 uger før
generalforsamlingens afholdelse.”

Formand og auktionarius:
Kaj Erik Ullerup, tlf. 30 52 75 48
E-mail: oldcovers64@gmail.com
Næstformand og sekretær:
Henning Bonde, tlf. 23 45 67 20
Næstformand:
Michael Nielsen, tlf. 60 37 67 24

Generalforsamlingen indkaldes med
dagsorden i henhold til vedtægternes §
12 til afholdelse onsdag den 24. februar
2021.

Kasserer:
Poul Andersen, tlf. 86 27 40 22
Bestyrelsesmedlem og
auktionsleder: Torben Madsen

Hvis regeringens beslutning om
forsamlingsforbud på højst 10 personer
er gældende for februar måned, bliver
generalforsamlingen 2021 alternativt
indkaldt til afholdelse den 28. april 2021.

Bestyrelsesmedlem:
Sverre Reedtz Schultz,
tlf. 61 78 20 79

Kaj Erik Ullerup


”Hængslet” redigeres af:
Andreas Striib, tlf. 20 54 20 43
E-mail: andreas.striib@gmail.com
Tryk: FL-Reklame, Hørning.

Kontingent 2021
Kontingentstørrelse og -opkrævning
fastsættes på førstkommende ordinære
generalforsamling.

Hjemmeside: www/aarhusfk.dk

Nyhedsbreve via mail
Klubmøderne
afholdes i Lokalcenter
Vestervang, Vestervang 16-18,
Århus med indgang gennem
garageanlæg.

Husk at meddele din e-mail adresse til
klubbens kasserer Poul Andersen
enten ved direkte henvendelse eller til
denne e-mail adresse:
poul.a@webspeed.dk
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Mærkesager
Finn Steffens: Det ene fører det andet med sig.

Bayerns første frimærke fra 1849 1 Kreuzer
sort, AFA nr. 1 med halvkredstempel
(antagelig Schweinfurt) og 8 Kreuzer gul
AFA nr. 8 udgivet 1849-50 med lukket
møllehjulsstempel (37 Bayreuth).

Senere har han suppleret med både bedre
eksemplarer, rigtig gode stempler og
med breve.
Det er ikke en udstillingssamling, siger
Finn, men i sin lille indstiksbog kan han
vise adskillige eksemplarer af alle 18
frimærker, inklusive varianter i farver.
Finn er dog i tvivl om nogle af
farveforskellene.

Vores klubmedlem Finn Steffens
samler på frimærker. Sådan er det! Finns
hovedområde er danske frimærker med
diverse varianter – og alle med gode
stempler. Men Finn har også en komplet
samling af de første frimærker fra den
tyske stat Bayern, AFA nr. 1 – 14.
Og hvorfor han så det? Ja, som Finn
siger: Det ene fører det andet med sig.
For 25 år siden købte Finn en meget
omfattende Europasamling. Han måtte
faktisk tale lidt med sin bankrådgiver,
som ikke helt så fornuften i købet. Men
Finn fik sin samling.
En del landesamlinger skilte Finn sig
hurtigt af med igen. Men han fandt nogle
guldkorn, nemlig de bayerske kvadrater
udgivet i perioden 1849 til 1867. I hvert
fald mange af dem.

Brev til Erbendorf-Bayern, 3 Kreuzer blå,
AFA nr. 2 med lukket møllehjulsstempel
(376 Weiden og halvkredsstempel Weiden
16/11).

Brevet på bladets forside viser et fint og
usædvanligt brev sendt fra München i
Bayern over St. Gallen, Como og Milano
til Firenze med PD rammestempel,
PORTO BETALT.
-as
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