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Kære medlem. 
 
 

Et nyt frimærke år står for døren, første halvår er planlagt. 
 
Som I kan se, skal vi være inde i lokale 1 af og til. 
 
Det er Højskoleforeningen som har fortalt mig, at de har fået at 
vide, at der var ingen  i Lunden om mandagen, så de kunne bare 
booke  et lokale, og det blev så lokale 2. 
 
Jeg har talt med den administrative leder af lokaler i Silkeborg 
Kommune, det svar jeg fik var, at der var ingen som havde hævd 
på nogen lokaler. 
 
Jeg har fået en aftale med Højskoleforeningen om, at de fra 2017 
ikke booker lokale 2 mere i de mandage i lige uger, hvor vi skal 
bruge det. 
Jeg lader sagen blive ved det. 
 
Jeg vil ønsker alle en god sæson. 
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Det viste brev (Figur 1) er afsendt fra Århus C den 13. februar 1975, hvor det 
er forsøgt afstemplet i brewendemaskinen. Denne var i funktion fra den 4. 
maj 1963 til og med den 1.  marts 1976*. • 
 
Brevet blev modtaget indlagt i en pergamynkuvert , som desværre ikke blev 
gemt. Brevet mangler et stort hjørne, og da de indlagte ark blev foldet ud, 
manglede hvert ark fire hjørner. Adressaten fik dog alligevel det fulde udbyt-
te af skrivelsen. 
 
 
 

                   Tryksagstakst 15.6.1974 til 31.3.1976 
                   2. vægtklasse 20 - 100 gram .   70 øre 
 

 

 
 

 
  

 

Figur 1. 
 

   
 

.
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Å R H U S 
F E S T - 
LJGE 

 
 

 

Figur 2. 
 
Stumpen til venstre var indlagt i foran- 
nævnte kuvert. Som man kan se, hører disse 
to effekter slet ikke sammen. Kuverten i 
figur 1 er ikke rød på indersiden. Mindst to 
breve blev altså ødelagt den dag. 
 
Figur 3. 
 
Kuverten i figur 1 er forsynet med neden-
stående stempel på bagsiden 

De sidste to 
illustrationer viser et par 
gode aftryk   

Beskadiget i stempelmaskinen 
Århus potkontor 

.. fra brevvende  
maskinen. 
begge er fra 1975 

Peter Jørgensen 
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DANSK VESTINDIEN 
 
POSTKORT TIL TYSKLAND 
 
 
Kortet er afsendt  fra  St. Thomas  den 27. august  1898 og   til Mul- 9 
house i Tyskland. Det tyske kejserrige havde okkuperet området fra 1871 til 
1919 * Og kaldte byen Molhausen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Udlandstakst 1. april 1879 til 31. december 1901.  
Postkort   .  .  . .  . .  . .  .  . .  .  . .  . .      3 cents 
2 cents helsagen er opfrankeret med 1.cent tryk 10 
 position 52. 
 
 
Transit: BORDEAUX GIRONDE 9 sept 98. Ankomst: MOLHAUSEN 
(ELSASS) 11.9.98.6-7V. 
 
*   Munksgaards Leksikon, uden år 
 
 



 

7  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Den franske tekst lyder:             
                                                                              St. Thomas le 27   aout 
1898 
Cher Willy 
 
Nous avons passe une journee et une nuit å St. Thomas. A Kingston 
nous n·avons pas decendre , parceque les Anglais nous mis en quarantaine. 
Aujourd 'hui nous reportisons pour Santander . 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Peter Jørgensen 
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Kortet  er afsendt  fra  København, stemplet  KJØBENHAVN  K. K.B. 
16.3.03 .2-3 E, og adresseret til (København) N. 
 

Kortet bliver omadresseret til Odense. Hvor det ankomststemples ODEN-
SE 17.3.03.12-8 F. Da det er postvæsenet, som har foretaget omadresserin-
gen , skal der ·ikke betales efterporto, men kun differencen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Takst for postkort til indlandet. 

 

 
 

 

 
 
 

Korte stemples "Utilstrækkelig frankeret." ramme og difference- portoen 
"2" skrives med et stort rødt 2-tal. 
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I kataloget "DANMARKS HELSAGER" fra 1999 af Oluf Pedersen og 
Jan Bendix (ISBN 87-87832-60-7) har kortet nr. EB 16a. Der er intet 
yderligere nævnt om dette katalognummer. 
 

 
 
Kortets anden tekstlinie lyder: ,,(Paa denne Side skrives kun Adressen .)" Ringstrom 
skriver om dette kort, at det ,,forekommer uden prik  over ,i "Stde" og  "sknves"." 
 

Postkortet omtalt i denne artikel er netop med ovennævnte variation. 
 
 

 

 

 

Peter Jørgensen 
 
 
 

 
Odder Frimærkehandel 

Jørn Jensen  - Odder 
KØB OG SALG AF FRIMÆRKER 

 

Se vores webshop jjo.dk  
Opdateres dagligt. 

 

CHRISTIANSLUND 49 - 8300 ODDER - TLF. 8654 4908 - MOBIL 2819 7987 

EMAIL: mail@jjo.dk - www.jjo.dk 
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Rammen på et tofarvet frimærke kan  

være enten retvendt eller omvendt. Det 

er essentielt at kunne skelne på rette 

og omvendte rammer, idet rammerne 

inddeles i 5 hovedgrupper, som har 

unikke kendetegn i øverste venstre 

hjørne af rammen. 

 
Manglende erkendelse af ret eller om-

vendt rammestilling er den oftest fore-

kommende ”nybegynder” fejl. 

Herunder har jeg indsat et udsnit af 

rammen på et frimærke med ret ramme 

og et udsnit af et frimærke med om-

vendt ramme. Jeg har med rød farve 

markeret kendetegnet på både ret og 

omvendt ramme.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rammerne inddeles i 5 rammehoved-

grupper, i det følgende blot benævnt 

hovedgrupper, hvor hovedgruppe 1 er 

den første og dermed ældste mens 

hovedgruppe 5 er den yngste. 

 
Hver hovedgruppe har sine egne ken-

detegn, hvor nogen er mere markante 

end andre. 

Kendetegnene skal ses på et retvendt 

mærke, idet nedenstående kendetegn 

er angivet efter placeringen på et ret-

vendt mærke. 

Kendetegnet ses i hovedgruppe 2, 

3, 4 og 5 på midterfjeren i det syd-

vestlige hjørne. 
 

 
Hovedgruppe 1 kaldes i daglig tale 

”tykke rammer”. Frimærker med tyk 

ramme har en ydre rammelinje, som er 

kraftigere og mere ensartet end ved 

tynde rammer. Endvidere er hjørneteg- 

ningerne kraftige og regelmæssige li-

gesom bredden af viftefje- rene i alle 4 

hjørner skal være mindst 2.8 mm.48 

skillingsmærkerne er kun trykt med 

tykke rammer.  

 

Herunder er indsat en  48 skilling og en 
almindelig 8 øre. 

Hvis det rødmarkerede område ikke er 
til at se på grund af afstempling kan du 
se i det 
modsatte hjørne – vend mærket 180 
grader. 

Ret ramme 
Omvendt ramme 

 
I 
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Midterfjerene er spydformede. I øverste 

højre hjørne er midterfjeren spinkel og 

uregelmæssig. Herunder ses et eksem-

pel på hjørneviften med fjer. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nordøstlig midterste fjer er afskåret i en 

vinkel på ca. 45 grader så enden frem-

står stump. Herunder ses et eksempel 

på hjørneviften med fjer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nordøstlige midterste fjer er køllefor-

met. Herunder ses et eksempel på 

hjørneviften med fjer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Midterfjerene er mere skarpkantede 

end rammehovedgruppe 2 og vifter-

ne er mere opaddrejede. Ramme-

hovedgruppe 2 og 3 er meget svæ-

re at skille fra hinanden. 

Det er dog kun i rammehovedgrup-

pe 2 at der findes rammematricety-

per 

Herunder ses et eksempel på hjør-
neviften med fjer 

Matrialet er lånt fra den 2-farvede gruppe. 

 
I 
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Fascinationen af ”Et lille stykke papir”. 
 

En artikel i Jydske Vestkysten fra den 3. maj 2015  
af Benedikte Ballund. 

 

Vil du med hjem og se min frimærkesamling? Hvor mange af os har 
ikke brugt denne vel nok mest forslidte kliche på listen over bemærk-
ninger, der skal få det andet køn på krogen, og en bemærkning som 
stadig færre kan sige uden at love noget, de ikke kan holde. Frimær-
kesamlerne er nemlig et folkefærd, som langsomt bliver sjældnere i 
Danmark.  
Da jeg var barn, samlede alle børn på frimærker i større eller mindre 
grad. I skolen blev der i frikvarterne byttet frimærker siger Søren Chr. 
Jensen, der er formand for Danmarks Filatelist Forbund. 
Sådan er det desværre slet ikke i dag, det er dog ikke det samme som 

at kunne erklære frimærkesamlerne for en truet race. I Danmarks Fila-

telist Forbund har man omkring 4500 medlemmer fordelt på landets 

100 klubber, fortæller Søren Chr. Jensen, og selv om der hvert år bli-

ver lidt færre medlemmer, falder medlemstallet kun meget langsomt. 

Dertil kommer alle de samlere, der ikke er medlemmer af klubber. Sø-

ren Chr. Jensens bud lyder, at der er omkring 100.000 danskere, der 

bruger deres fritid på at sidde med album, kataloger, pincetter, lupper, 

renset benzin for at se vandmærket eller konvolutter og kort med sær-

lige stempler eller historier. 

Frimærkesamleriet startede stort set samtidig med, at de første offici-
elle frimærker kom på markedet. Det allerførste, det engelske såkaldte 
One Penny Black kunne bruges fra den 6. maj 1840 og dermed kan 
det i år fejre 176 års fødselsdag, men hvad er det dog, der stadig fa-
scinerer ved frimærkerne i dag og får nogle mennesker til at samle he-
le livet? 
Samlergenet frem for alt, lyder buddet fra Lars Godsk Jørgensen, der 
er leder af auktionshuset Bruun Rasmussens frimærkeafdeling. Nogle 
bruger det også som en investering, og så er der en voksende interes-
se i lande som Kina, der bliver rigere og gerne vil købe kulturarven til-
bage. 
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 Det har de været siden urtiden, og det er de fortsat, men frimærket er 

også et lille kunstværk. Det fortæller en historie, og de danske frimær-

ker fortæller danmarkshistorien fra A-Z, siger Søren Chr. Jensen. Han 

peger også på, at frimærkerne giver mulighed for at fordybe sig i for-

skellige emner, og så er der selvfølgelig et økonomisk aspekt. 

Investeringsmæssigt er det noget bedre at købe frimærker, hvis man 
har forstand på det, end det er at sætte penge i banken. Desuden tror 
samlerne jo alle sammen, at de lige pludselig finder det helt rigtige, så 
pensionen er sikret mange år frem i tiden, siger han. 
Grinet er forståeligt nok, for der er ikke meget, der understøtter drøm-
men om at kunne supplere pensionen i nævneværdig grad, siger Lars 
Godsk Jørgensen, der er leder af auktionshuset Bruun Rasmussens 
frimærkeafdeling. Man kan sagtens finde varianter, som har større 
værdi end de helt regulære mærker, men generelt er de helt dyre ting 
nok allerede fundet. 
Jeg har været i branchen siden 1990, og det dyreste, der er dukket op 
i den tid, som jeg kender til, er et brev med Danmarks første frimærke, 
som var sendt fra Færøerne. Det blev solgt for 125.000 kroner, og det 
er mange penge, men det er ikke flere millioner. Det sker lige så sjæl-
dent, som det sker, at der dukker et ukendt billede op af en stor maler 
som Monet, siger han.  
Hvordan man  vælger at bygge sin samling op kan være vidt forskel-

ligt. Nogle samler på mærker fra et bestemt land, andre samler moti-

ver. Nogle samler nyt, andre kun gammelt. Nogle interesserer sig som 

nævnt mere for forsendelser og kan for eksempel samle på kuverter 

med stempler fra et bestemt sted. 

Det er blandt andet en voksende interesse for at samle på kuverter, 
der er stemplet på små danske øer, fortæller Lars Godsk Jørgensen 
fra Bruun Rasmussen.. 
Også interessen for postkort er i kraftig vækst, fortæller både han og 
Søren Chr. Jensen, og så er der dem, der især interesserer sig for at 
finde fejl og varianter i frimærkerne. 
Mens samlingerne altså kan have meget forskellig karakter, har de fle-

ste samlere dog det tilfælles, at de gråner i toppen. I Danmarks Filate-

list Forbund er medlemmernes gennemsnitsalder 62, selvom der er 

lokalklubber, der har held med at tiltrække yngre medlemmer  
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Klubarbejdet er nok mere truet end selve samleriet, mener               
Søren Chr. Jensen. Her er man nemlig ramt af præcis den samme 
tendens, som andre dele af fritidslivet oplever. Unge gider ikke faste 
dage og mødetider, men vil hellere vælge til og fra og knytte sig til    
enkelte projekter. Også på auktionerne er seniorerne i overtal. 
 
Hos Danmarks Filatelist Forbund har man også sat initiativer i gang 
med undervisningstilbud til skoler, der skal fortælle om frimærker og 
posthistorie. 
 
Som nævnt udkom det første officielle frimærke i England den           

6. maj 1840. Før frimærkerne betalte man postbuddet, når han kom 

med brevet, og ideen til mærket blev efter sigende født, da en kvinde 

nægtede at betale, fordi afsenderen havde sat et tegn uden på brevet, 

som afslørede det væsentligste af indholdet. 

Der er ca. 4500 medlemmer i Danmarks Filatelist Forbund. Her anslår 
man dog, at omkring 100.000 danskere samler på frimærker, selvom 
de ikke har meldt sig ind i en af Forbundets klubber. 
 
Gennemsnitsalderen for Danmarks Filatelist Forbunds medlemmer er 
62 år. 
 
Verdens dyreste frimærke er ”1-cent magenta fra British Guyana fra 
midten af 1800-tallet. Det er så vidt vides det eneste af sin slags, og 
det indbragte 9,5 millioner dollar  eller godt 52 millioner danske kroner, 
da det i 2014 blev solgt. Ifølge auktionshuset Sotheby`s, der stod for 
salget, var det også den dyreste vare i verdenshistorien i forhold til 
vægt og størrelse.. 
 
Det dyreste danske mærke, der er solgt i åben handel, er en       
ustemplet 4-blok af 2-Rigsbankskilling fra 1852. Den fik hammerslag 
ved knap 2,2 millioner i 2004. 
På Post &Tele Museum har man dog en 20-blok af mærket fra 1851, 

men museet udtaler sig af princip ikke om værdien af mærker. 



 

15  

 
 
 

Vort medlem Henning Frederiksen har indleveret denne artikel fra 
en norsk avis, den følger her oversat til dansk. 
 

Dømt for frimærkesvindel. 
 

En mand fra Norge er idømt 7 måneders fængsel for svindel med at 
sælge brugte frimærker til genbrug. To andre personer er også dømt i 
sagen og tilsammen må de betale 400.000 norske kroner i erstatning 
til Det norske Postvæsen. Som nævnt fik hovedmanden 7 måneders 
fængsel, hvoraf de tre måneder skal afsones, og de 4 måneder       
betinget. 
Den dømte forklarede, at han fik tilsendt brugte konvolutter fra et   
større forlag gennem flere år, han klippede frimærkerne af kuverterne 
og lagde dem i vand, indtil frimærkerne løsnede sig fra papiret,      
hvorefter han tørrede frimærkerne. Han solgte derefter frimærkerne 
uden stempel på som billig porto til en pris på mellem 20 og 35 % af 
pålydende værdi.  
Ifølge dommen har retten søgt at finde lignende lovbrud i norsk      
retspraksis uden at det lykkedes.  
 
Efterskrift: Det kunne vi da slet ikke finde på her i Danmark? 
 

 
Slut med A-post. 

Ifølge den nye postaftale bortfalder A-breve, så alle breve må være 5 

dage undervejs, dog påregnes at indføre et såkaldt ”hastebrev”, der vil 

være fremme dagen efter. Endvidere reduceres postomdelingen med 

en dag, hvilken dag er endnu ikke fastlagt. 
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Rosengårdcenteret. 
 

På den sidste mødedag i sæsonen 2015/16 diskuterede vi, hvor vi 
skulle holde vore møder i den kommende sæson. Efter en god og sag-
lig drøftelse med flere positive indlæg vedtoges det, at vi fortsætter på 
Rosengårdcenteret af hensyn til Rosengårdcenterets daglige brugere, 
da de ville være svære at få ud i Lunden, og derfor ville vi under alle 
omstændigheder holde åben på Rosengårdcenteret, men det ville jo 
også betyde, at vi skulle bruge to formiddage hver uge på at holde 
åben for vore ældre medlemmer. Igen i den kommende sæson vil    
undertegnede og Silkeborg Frimærkeklub stå for frimærkemøderne på 
Rosengårdcenteret. 
 
Vi begynder sæsonen tirsdag den 6. september 2016 kl. 09.30. 
 
Derfor velkommen til tirsdagsmøderne på Rosengårdcenteret, hvor vi 

fortsætter hele vinteren og slutter sæsonen tirsdag den 2. maj 2017, 

møderne begynder kl. 09.30 og slutter kl. 11.30, der er dog ingen mø-

der omkring jul og nytår, og så kan vi regne med, at vi et par gange 

eller tre skal slutte klokken 11.00, fordi Rosengårdcenteret skal bruge 

lokalet til bankospil.  

Desværre stiger det årlige gebyr til 350,00 kr., men vi har 8 måneder 

på Rosengårdcenteret, så minus julen bliver det vel omkring 30 møde-

datoer, så det vil sige ca. 12,00 kr. pr. gang, det har vi vel alle råd til 

trods alt. Beløbet kan du betale til undertegnede den første mødedag 

eller betale direkte på Rosengårdcenteret.  

Beløbet vi betaler går direkte til Rosengårdcenteret, så hverken        

Silkeborg Frimærkeklub eller undertegnede tjener på det.  
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Prisen vi betaler dækker husleje m.m., og det kan vi ikke rigtig gøre 

noget ved I den sæson, vi har afsluttet har vi haft 17 tilmeldte, og vi har 

hver gang været omkring 12 personer, det synes jeg er flot. 

 Vi føler selv, at vi har haft en god sæson, hvor vi får talt om alt muligt 

indenfor vore samleområder, hvad enten det nu drejer sig om frimær-

ker, postkort fra Silkeborg, frimærkeetiketter eller andet, overvej nu om 

det ikke er noget for dig, vi har det rigtig hyggeligt, spørg bare en af de, 

der er med på Rosengårdcenteret, kan du ikke selv finde en, så kan du 

få en snak med undertegnede, der evt, kan  pege på en, der deltager 

på Rosengårdcenteret.  

I løbet af formiddagen får vi en kop kaffe med eller uden rundstykke for 

egen regning, og det er ganske frivilligt. 

Desværre har Jørn Skotte på grund af sygdom meldt fra som daglig 
hjælper, men vil gerne hjælpe, hvis jeg en gang skal have en fridag, 
men Jørn Skotte, du skal have tak for den tid, du har hjulpet så      
ihærdigt, og jeg forstår godt, at du nu holder lidt igen. 
 
Vi håber, at rigtig mange af jer vil komme og være med, vi har det rigtig 
hyggeligt. 
 

              Jørn Skotte Møller  og   Jørn Walther Pedersen 
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                                                  Der indkaldes  herved til 
                                             ORDINÆR  GENERALFORSAMLING 
                                            I Lunden mandag den 28. november kl.19.00 
 
                     med dagsorden ifølge vedtægterne . 
                 
                 1     Valg af dirigent. 
 
                 2    Formandens  beretning. 
 
                 3    Kassererens regnskabsaflæggelse. 
 
                 4    Dubletlederens beretning, der er pt. ingen dubletleder 
 
                 5    Auktionslederens beretning, der er ingen fungerende auktionsleder. 
 
                 6    Bibliotekarens beretning. 
 
                 7    Juniorlederens beretning, der er ingen fungerende juniorleder. 
 
                 8   Fremlæggelse af budget for næste år samt fastsættelse af kontingent 
   
                 9   Indkomne forslag 
 
                10  Valg til bestyrelse: 
 
                    A: Valg af kasserer. Ikke på valg i år 
 
                    B: Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Birgit Pedersen, Jørgen Skov og   
                          Henning Rasmussen 
 
                    C: Valg af dubletleder. Der er ingen dubletleder valgt. 
 
                    D: Valg af 2. revisor. På valg er Ole Farsø. 
 
                    E: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  
 
                        På valg er Annelise Sørensen og Ole Lassen 
 
                   F: Valg af revisorsuppleant. På valg er Kaj E. Andersen 
 
                 11  . Eventuelt. 
 
Efter generalforsamlingen, er klubben vært ved en kop kaffe med en ostemad eller 
rullepølsemad. 
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ARRANGEMENTER  EFTERÅR  2016. 
Mødested: Vestergade 74,  8600  Silkeborg,  
lokale 2. 
-se dog opslag i forhallen - . 
 
PÅ  ALMINDELIGE  MØDEAFTENER  ÅBNES  DØRENE  KL.  18.15. 
 
Mandag den 22. august 2016 kl. 19.00. 
Velkommen til den ny sæson. Vi begynder med et anvisningssalg over klubbens eget  
materiale.  
 
Mandag den 5.september 2016 kl. 19.00. 
Her kommer Hans Schønning og fortæller om kvadrater, og efter, hvor vi, er jeg sikre på vi er 
blevet klogere på hvordan der ses forskel på de forskellige kvadrater, er der anvisningssalg 
over klubbens eget materiale. 
 
Mandag den 19. september 2016 kl. 18.30. Her skal vi være i lokale 1. 
I aften er der auktion over medlemmernes eget materiale. 
Der  er indlevering fra kl.18.15 
2Mandag den 3. oktober 2016 kl. 19.00. 
Der er auktion over klubbens eget materiale. 
 
Mandag den 17. oktober 2016 kl. 19.00. 
Der er auktion over klubbens eget materiale. 
 
Søndag den 30. oktober 2016 kl. 9.00-15.30 
Her holder vi vores byttedag i Lunden 
 
Mandag den 31. oktober 2016 kl. 19.00. 
Der er auktion over klubbens eget matriale 
 
Mandag den 14. november 2016 kl. 18.30. Her skal vi være i lokale 1. 
I aften er der auktion over medlemmernes eget materiale. 
Der  er indlevering fra kl.18.15. 
 
Mandag den 28. november 2016 kl. 19.00. 
Her holder vi vores årlige genneralforsamling. 
Der er auktion over klubbens eget materiale. 
 
Mandag den 12. december 2016 kl. 19.00. 
Her holder vi vores traditionelle juleafslutning med banko spil og lotteri og hele familien er 
meget velkommen.  
 
Første mødeaften efter juleferien er mandag 9. januar 
 januar 2017. 
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