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Redaktøren har ordet
Jeg må sande, at efteråret er gået ligeså hurtigt som sommeren. Jeg synes egentlig ikke, at det er blevet til meget samleri, men når jeg ’regner
efter’, så har jeg da fundet nogle gode kort fra to af mine små samlerområder, hvor det er svært at finde kort fra (Lindknud og Sejstrup).
Som lovet i sidste nummer her lidt om Postkortets Dag i september (se
billeder på side 18). Som nævnt var vi knap 40 tilmeldte, som havde en
rigtig hyggelig dag. Efter kaffe, rundstykker og velkomst var der foredrag: Claus Boie fortalte om sine flotte og spændende reklamepostkort, og Palle Offersen fortalte om Odense postkort. Derefter var der et
par timers bytteri, som mange havde set frem til – for der kommer ting
på bordene, som ikke er med på de almindelige byttedage. Jeg fandt da
også lidt kort der, bl.a. et kort fra Lindknud med min farmors hus på
(kortet var mærket: Jylland nord for grænsen ved Brørup – og det er jo
sådan set rigtig nok ). Senere på dagen var der workshop, hvor man
kunne vise sine postkortsamlinger og få en vurdering fra de øvrige deltagere. Til sidst var der generalforsamling for medlemmerne.
Så var der jo samler- og hobbyudstillingen sidst i oktober i Sædding
Centret arrangeret af Sydvest. Der blev vist mange rigtig flotte frimærke- og postkortsamlinger, der var frimærkehandlere og bytteborde
(5 kort fra Sejstrup blev købt til samlingen der). Det var også spændende at besøge hobbystandene med f.eks. glasperler, æsker og pileflet. Og senest har jeg deltaget på byttedagen hos STØVfri i Tarm med
den ’obligatoriske’ bøf på Bechs Hotel midtvejs. Det er en hyggelig dag,
som kan anbefales.
Glædelig jul og godt nytår og på gensyn til januar.
Lene Fabricius

Næste nummer
Deadline: 28. februar 2016 – udsendelsesdato: 15. marts 2016
Ret til ændringer forbeholdes.
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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Kære medlemmer, endnu engang er der snart gået et år. Dagene er
korte, lyset svagt, men det er ikke koldt og glat. Så der er absolut ingen
grund til at blive hjemme, kør forsigtigt til møderne og undgå bøderne.
De sparede penge bruger du så til frimærker!
Et godt år er gået, men også et år med lidt tumult og beklagelige dødsfald. Vort absolutte ældste medlem på 93 år, Hans (fra Flensborg) har
skåret lidt ned men ellers går det godt, alder er altså ingen hindring for
glæde med frimærker, så opfordring herfra til at du starter et nyt samlerområde. Det har aldrig været billigere eller lettere at starte et nyt
område.
Formiddagsmøder om onsdagen har ikke været så populært, kun få
fremmødte og meget begrænset antal besøgende fra andre samlerområder. Vi har derfor besluttet at stoppe, måske vi har basis for at genoptage det senere. Tak til de, som har stået for det og bakket op omkring aktiviteten.
Lige en OBS! når I læser programmet for forår 2016. På grund af lokalebooking til anden siden, har vi måttet rykke et møde til en tirsdag
nemlig tirsdag den 8. februar. Følg mødeprogrammet i det seneste
blad eller på vores hjemmeside; der kan komme ændringer.
TAK for indsatsen til de mange frivillige bestyrelsesmedlemmer og
hjælpere og også tak til dig som medlem for at du er med til at holde
gang i Sydvest. Jeg ser med glæde frem til, at du/I møde talstærkt og
aktivt frem i 2016.

PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet
af sjov information eller materialer til samlingen.
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Husk …
Af Irene Henriksen

… at give mig besked, hvis I flytter eller får andet telefonnr. Det vil gøre
det nemmere at sende post til jer med det samme i stedet for, at det
kommer retur med adressaten ubekendt. Ligeså hvis vi skal have kontakt til jer, er det rart med det rigtige telefonnr. med det samme. I må
gerne skrive på min mail ihen54@gmail.com, give besked på en klubaften eller ringe til mig på 40118768.
Ligeledes vil det være dejligt, hvis I har jeres medlemsnummer med og
klar til vore auktioner. Vi har en forpligtelse til at notere jeres nr. ned,
og da I jo heldigvis er mange, der byder på auktionerne, fremmer det
arbejdsgangen, når I har det klar med det samme.
På forhånd tak for jeres forståelse.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Efterlysning: For at forny os, har vi stadig brug for nye foredragsholdere. Kontakt formanden, hvis du kan holde et lille foredrag.
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Mødeprogram forår 2016
Møderne foregår i Mødestedet, Sædding Centret, Lokale 3,
Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V. kl. 19:00-21:30
Mandag den
4. januar
Mandag den
18. januar

(Indgangsdøren på bagsiden af centret nær kirken)
Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.

Mandag den
1. februar
Mandag den
15. februar
TIRSDAG den
8. marts
Mandag den
21. marts
Mandag den
4. april
Mandag den
18. april
Mandag den
2. maj
Mandag den
23. maj
Mandag den
6. juni
Mandag den
13. juni
Mandag den
27. juni
Onsdag den 17.2
Onsdag den 9.3

Foredrag: Bureaustempler v/Bo Pallesen.
Alm. bytteaften. Gennemsyn af formidlingssalgslot.
(kun lok.3)
* Sydvest-QUIZ
Formidlingssalg/auktion. (lok.2+3)
Kun lokale2. Vi gennemgår en udstillingsramme +
slagter 1 kg ny verden
Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.
Tema indlæg: 4RBS mærket AFA nr. 1.
Generalforsamling
Klubben er vært ved kaffe & kage
Alm. bytteaften med kviksalg og lotteri.
* Sydvest-QUIZ
Foredrag: Trafikhavnen PK v/Allan
Alm. bytteaften. Tema portotakster
Sommerudflugt. Turen går til?
Nærmere information følger.
Sommermøde-ekstra
Sommermøde-ekstra
Oversø møde i Tarm. Seniorgården
Oversø møde i Tarm

Ret til ændringer i program forbeholdes.
* En ny aktivitet vil være Quiz om filateli og frimærker.
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Samlerdagen 24. oktober 2015
Af Bo Pallesen

Jeg havde den store fornøjelse at være dommer sammen med Vera
Styrbro til udstillingen, der var arrangeret af Sydvest.

Vi så, at der blandt klubbens medlemmer er en stor lyst til at formidle
samlingerne på bedste vis.
Vi besluttede, inden vi gennemgik rammerne at lægge vægt på 3 kriterier:
- Opsætning
- Viden
- Helhed
Det er fordelen ved at være dommer til en uofficiel udstilling, her bestemmer vi helt selv 
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Efter næsten 2 timers gennemgang (det er hårdt arbejde at være dommer!) fandt vi frem til en vinder.
Under gennemgangen så vi: Fugle, Fly, Frankeringsetiketter, Frankrig,
Tjekkoslovakiet, Ungarn, Grønland, Julekort, Ordner, USA, Pandabjørne
og meget mere.
Vi var i særlig grad imponerede af den fantastisk flot opsatte samling af
guldsmede, som i stram og overdådig farvepalette viste motivfilatelien
fra en af de bedste sider.
Vi så en Løgstør lokalsamling, som i dybde, sjældenhed og filatelistisk
analyse i den grad kan måle sig blandt de ypperste inden for posthistorien.
Sidst men ikke mindst viste Allan Jacobsen for første gang udpluk fra
sin formidable samling af postkort fra Esbjerg Havn. En samling præsenteret med god struktur og overblik og en interessant analyse af bygninger, skorstene, bemalinger mm. brugt til datering af de enkelte
postkort. Allan fik fortjent dagens højeste score, og han fik overrakt to
flasker vin af formanden.
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OBS !!! NY AKTIVITET
Vi vil to gange i foråret afholde Sydvest QUIZ samt kåring af aftenens samler med den bedste viden.
Gevinsten vil blive et frimærke/filatelistisk materiale med en
anselig værdi!
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D.F.D.S. ”N. J. Fjord” udløser slaget ved Jylland
Af Ronald Kristensen

Da 1. verdenskrig udbrød, blokerede briterne den engelske kanal og fra
Skotlands nordkyst til Norges sydkyst.
Efterhånden som krigen trak ud, steg mangelvarerne, og utilfredsheden steg i takt med, at den tyske flåde lå i dvale i Wilhelmshaven. Admiraliteten besluttede at bryde blokaden og sendte ubåde over for at
spærre englænderne inde. De slap ud inden, de havde brudt tyskens
kode.
På vej op langs den jyske vestkyst observerede tyskerne en lille damper
og sendte letkrydser ”Elbing” for at kontrollere, da de var bange for, at
den var engelsk og kunne røbe dem. Da de så, at det var danske ”N. J.
Fjord”, besluttede de at undersøge ladningen.

Når man stopper en damper, slipper man dampen ud af kedlerne, så
de ikke sprænges. Den store hvide dampsky sås af englænderne. Den
10

lette krydser ”Galatea” blev sendt ud for at undersøge skyen. Da krydserne fik kontakt, faldt de første skud 31. maj 1916 kl. 15.28. ”N. J.
Fjord” fik dampen op og kom væk fra de to kamphaner. De to hovedflåder åbnede ild mod hinanden kl. 15.48 på 30 km afstand.
Tyskerne påstod, at de vandt, da de sænkede 14 skibe (111.000 ton
D.w., 6.787 mand omkom). (Britterne sænkede 11 skibe – 62.000 ton
D.w. – 3.058 mand omkom.) Englænderne påstod, at de vandt, da den
tyske flåde forlod ikke-tysk havn, før englænderne beslaglagde dem efter krigen.
”N. J. Fjord” blev bygget i England i 1896 til D.F.D.S. med plads til 347
passagerer, lastede 900 ton, fart 15 knob. Sejlede hovedsagelig Esbjerg
– Harwich/Grimsby. 5. april 1917 sænket af tysk ubåd i Nordsøen. Besætningen kom i redningsbådene og blev bjærget af engelske fiskere.
Efter slaget udgav tyskerne en hel serie propagandakort for at højne
moralen i den tyske befolkning.
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Haydnsvej 2.4 – DK 2450 København SV
Tlf.: (+ 45) 36 16 00 84–Fax: (+ 45) 36 30 96 66
auktion@vf-auktion.dk – www.vf-auktion.dk

Salg på auktion
Vi formidler over 10.000 lot hver måned på henholdsvis en
månedsauktion og to ugeauktioner.
Vi modtager gerne egnet materiale:

Månedsauktion



Her modtages alle typer lot.
En indlevering skal have samlet opråb på min. 1.500,- DKK, mindst et
gennemsnitligt opråb på min. 350,- DKK og min. 100,- DKK i opråb pr.
lot.

Ugeauktion



Da lottene kun kan ses på internettet, skal de være opsat direkte til
skanning på max. en A4 planche sort.
En indlevering skal have et samlet opråb på mindst 1.000,- DKK,
mindst et gennemsnitligt opråb min. 150,- DKK og min. 50,- DKK i
opråb pr. lot.

Vi beregner os et salær på 15 %.

Anbefales af frimærkeklubben Sydvest Esbjerg.
Kontakt evt. bestyrelsen.
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Verdens smukkeste frimærke 2015
Af Irene Henriksen
Inspireret af norske NFT

Hvert år uddeles prisen WIPA Grand Prix til det, som kaldes verdens
smukkeste frimærke. Det er en stor international jury på 18 mennesker: designere, postdirektører, frimærkedesignere, frimærkejournalister med flere, som stemmer om hvilke frimærker, der skal hædres.
Dette er foregået siden 1981, og WIPA Grand Prix regnes vel for den
bedste pris, som uddeles til et frimærke.
I år havde juryen 65 udvalgte frimærker som udgangspunkt for afstemningen. Ud af disse kom 10 frimærker til finalerunden, og af disse igen
kårede man guld, sølv og bronze.
På pladsen som verdens smukkeste frimærke i 2014 kom
Spaniens kongeørn-frimærke,
som viser ørnens imponerende hoved. Det specielle
ved frimærket er at tre sider
af takket på vanlig måde,
mens den fjerde side er stanset ud langs ørneprofilen. På
andenpladsen fulgte et miniatureark fra Ungarn, som viser
skatte fra et museum i Budapest. På tredjepladsen kom et
miniark fra Luxemburg, som
markerer 80 års jubilæet for
landets filateliorganisation.
Miniarket er trykt på silke.
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Postforbindelse til Nord- og Sydamerika
Af Frants Langhoff

Tilbage i gammel tid var det sejl- og senere damp-/dieselskibe, som
medbragte postsække og fik tilsvarende retur. Med opfindelsen af flyvemaskinen kom der en anden mulighed (husk man kunne endnu ikke
flyve hele vejen, idet maskinerne var for små og usikre).
De store skibe medbragte et fly, som 2-3 dage før ankomst blev sendt
forud med post og telegrambeskeder, på den måde indhentede man
nogle dage i hver ende af sejlturen = katapultpost.
Disse breve/kort er ganske sjældne men sjove !!, kendes specielt på påtegning og kendskab til, hvor de kan være stemplet (dog ikke postal
stemplet). (Red.: Mere herom i et senere nummer.)
Luftballon er et kendt fænomen, men først ved 1. VK blev fænomenet
udviklet tilstrækkeligt, og det egentlige luftskib = Zeppelin opstod.

Historien bag er: I Friedrichshafen ved Bodensee havde Graf Zeppelin i
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mange år eksperimenteret med luftskibe, store slanke cigarformede
beholdere fyldt med brint og drevet frem af motorer, placeret i gondoler på undersiden. I 1929 havde han det berømte luftskib LZ127 Graf
Zeppelin klar til kommerciel indsats, og den blev brugt til flyvninger
mellem Europa og Sydamerika. I 1932 fik det danske Postvæsen en aftale om post til Sydamerika med luftskib fra Friedrichshafen til Pernambuco i Brasilien. Herfra blev posten fordelt ud over Sydamerika via det
eksisterende net. Turen Friedrichshafen-Pernambuco tog tre døgn og
var en besparelse på 10-12 dage i forhold til befordring med skib.

Fra den 1. april 1934 åbnede tyskerne en luftpostrute til Sydamerika
med en ugentlig afgang, hver anden uge med fly fra Stuttgart til Natal,
Brasilien, hver anden uge med luftskib fra Friedrichshafen, senere
Frankfurt til Pernambuco.
Der var sideløbende en fransk luftpostrute via Dakar, og på den blev
der fløjet med vandflyver over Syd-Atlanten.
Selvom Zeppelinposten var en hurtig rute til Sydamerika, skal det også
tages i betragtning, at luftskibet i starten kun fløj få gange om året. I
1933 afgik der således kun otte ture til Sydamerika, den første afgang
var den 6. maj.
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Over Nord-Atlanten blev der i 1936 indsat luftskibet LZ129 Hindenburg
på en rute Frankfurt-Lakehurst ved New York. Første flyvning var med
afgang den 6. maj, og der blev gennemført 10 flyvninger i løbet af året.
Næste år var der kun en flyvning, idet luftskibet forulykkede ved landingen i Lakehurst den 6. maj, og det meste af posten gik tabt. Der var
ca. ½ kg dansk post med luftskibet. Der var 368 breve, der ikke blev totalskadet, og de blev afleveret til modtager eller afsender, afhængig af
skadens karakter. Mod at aflevere den beskadigede post, kunne der
udbetales erstatning for portoen. Herefter slutter æraen for brug af
Zeppeliner.

Posttaksten for Zeppelin-befragtet post var den samme som for almindelig luftpost, men forsendelsen skulle mærkes ”Med Zeppelinpost” eller lignende. På Sydamerikaruten var portoen den samme for Zeppelin
eller den franske rute via Dakar.
Taksteksempel for brevkort/brev pr. 5 g:
03.10.1928:
05.03.1930:

1,40 kr.
1,15 kr.

27.03.1929:
29.04.1931:

1,40 kr.
1,10 kr.

Portoen falder i den første periode pga. effektiviteten, senere følger
taksten P&T´s normale kendte stigninger.
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Billeder fra Postkortets Dag omtalt på side 3
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Efterlysninger
Nyere postfrisk Island byttes med stemplede mærker fra Island, Grønland,
Færøerne, Danmark og evt. Schweiz.
Kurt Petersen, 23 23 16 77, b.k.lucianus@gmail.com
Søges: Alt vedr. Næsbjerg, Skonager og Gjellerup (v/Varde)
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com
Søges:
Julekort med nisser. Postkort og breve fra Oksbøl, Billum og Janderup.
Sælges/byttes: Har en del postkort fra Danmark, hvad samler du på?
Henvendelse: Bo Pallesen, 21 28 24 70 el. pallesen@pc.dk
TJEK dine danske byttematerialer for stemplet KØLBY eller LUNDBY eller
VILSTED eller VINDBLÆS sammen med teksten ”PR Løgstør” og stemplet,
hvor LUNDBY eller VILSTED står i parentes ( ). Jeg mangler dem til lokalhistorisk samling, både på brev/kort/enkelt mærke.
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com
Søger mærkater / dokumenter fra 2. VK fra de politiske partier som DNSAP
og NSU og LAT. Kendetegn: På enkelte af dem indgår svastika/hagekors, da
de er udgivet af tyske sympatisører.
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com
Til min temasamling om landbrug søger jeg breve med firmafrankeringer
med landbrugsmotiver, f.eks.:
Malkemaskiner, traktorer, tærskeværker, slåmaskiner, plove, mejetærskere o.lign. Peder Ringgaard Jessen, mail: prj@os.dk
Frankrig (eksklusiv kolonier)
Frimærker, forsendelser m.m. i god kvalitet frem til 1960 har interesse. Det
gælder alt fra enkeltmærker, striber, blokke, helark, breve, præfilateli, frimærker med klare læselige nummerstempler og andre filatelistiske kuriositeter. Også litteratur, artikler eller lign. omkring det postale i og omkring
Frankrig for nævnte periode har interesse.
Henvendelse til Torben Niese-Petersen, mail tnp@nsh.dk, 25 11 88 78
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Balsby Frimærker og Mønter
Hvor prisen er lavest, kvaliteten højest
&
udvalget størst i Esbjerg
Enkeltmærker, partier, kilovarer, lande- og motivpakker,
samt album:
Stender, Leuchtturm, Schaubeck, Lindner, Safe og Redus m.m.
Besøg os i butikken:
Skolegade 99, 6700 Esbjerg
eller på:
www.balsby.dk – e-mail: info@balsby-esbjerg.dk
Tlf.: 75 12 16 12
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