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Redaktøren har ordet
Af Lene Fabricius

Så kom deadline pludselig igen - jeg synes, at jeg lige har lavet blad. Jeg
får stadig ikke gjort meget ved samleriet, men finder dog et enkelt kort
hist og pist.
Siden sidst har jeg for tredje år i træk deltaget i Postkortets Dag arrangeret af Dansk Postkortsamler Klub – en klub under DFF. Der var rekorddeltagelse med 52 tilmeldte, foredrag af Kell Pedersen om hvordan han samler Randers-kort, foredrag af Henrik Selsøe Sørensen om
postkortproduktion af Dansk Industri, bytte og salg af postkort – tilsammen det rigtige miks til en rigtig god dag.
Derudover kan nævnes Sydvests udstilling i Sædding Centret i oktober
med flotte udstillinger og mange salgsboder, og hvor rigtig mange benyttede sig af muligheden for at få mønter, frimærker, og postkort vurderet.
Juleønsker: hjælp mig med små og store indlæg, således at der også i
2017 kommer et blad med spændende og varieret læsning 
Med mit senest erhvervede
julekort tegnet af Alfred
Schmidt, sendt i 1918 - og bevis på at jeg stadig kan finde
kort til min nisse-gæs-samling
- ønsker jeg jer alle en glædelig jul og godt nytår. På gensyn i januar.

Næste nummer
Deadline: 22. februar 2017 – udsendelsesdato: 10. marts 2017
Ret til ændringer forbeholdes.
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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Så gik sommeren og efteråret, vupti så var det væk. Fik vi arbejdet med
frimærkerne, postkort og historien bag vor fælles hobby? - jeg håber
det.
Og også på at vi nu i vinterens lidt mørke tid rigtig får gjort os aktive
med frimærker/breve/postkort eller hvad vi nu synes er mest interessant. Husk at der kun er os selv til at holde hobbyen ved lige og gøre
samleriet aktivt.
Jeg ønsker jer alt det bedste, et godt helbred ikke mindst, og mon ikke
glæden ved en hobby med udfordringer kan betragtes som livsforlængende aktivitet? Vi er en glad klub med glade mennesker, og vi gør en
indsats for at være aktive - TAK for det.
Du ønskes et godt Solhverv, en god jul samt et godt nytår.

Efterlysning: For at forny os, har vi stadig brug for nye foredragsholdere. Kontakt formanden, hvis du kan holde et lille foredrag.

PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet
af sjov information eller materialer til samlingen.
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Mødeprogram forår 2017
Møderne foregår i Mødestedet, Sædding Centret, Lokale 3,
Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V. kl. 19:00-21:30
(Indgangsdøren på bagsiden af centret nær kirken)

Mandag den
9. januar
Mandag den
23. januar
Mandag den
6. februar
Mandag den
20. februar
Lørdag den
25. februar
Mandag den
6. marts
Mandag den
20. marts
Mandag den
3. april
TIRSDAG den
18. april
Mandag den
1. maj
Mandag den
15. maj
Mandag den
12.juni
Mandag den
26. juni
Onsdag ?.2
Onsdag ?.3

Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.
Alm. bytteaften. Gennemsyn af formidlingssalgslot. (lok. 2+3)
Formidlingssalg/auktion. (lok. 2+3)
Alm. bytteaften, temaindlæg, opsætningsdemonstration.
Frimærkets dag.
Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.
Temaindlæg:
Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.
Foredrag: Bo ”Bro III”
Indkaldelse til generalforsamling
Klubben er vært ved kaffe & kage
Alm. bytteaften.
Foredrag:
Alm. bytteaften. Tema:
Sommerudflugt. Turen går til?
Nærmere information følger.
Sommermøde-ekstra
Oversømøde i Tarm, Seniorgården, Torvegade 20
Oversømøde i Tarm, Seniorgården, Torvegade 20

Ret til ændringer i program forbeholdes.

5

CENTRALPOSTBYGNINGEN AF 1912
Af Torben Niese-Petersen

I Danmark havde det danske postvæsen frem til 1912 udgivet danske
mærker i tre størrelser. Det blev der lavet om på den 16. september
dette år. På denne dato blev der udgivet et frimærke i dobbelt størrelse af, hvad man kendte fra de tofarvede, våbentypen, bølgelinjemærkerne samt kongemærkerne. Valget af denne abnorme størrelse
skyldtes helt sikkert valget af motiv. Motivet og anledningen var indvielsen af Centralpostbygningen i København.

Centralpostbygningen, beliggende på hjørnet af Tietgensgade og Bernstorffsgade, blev tegnet af den danske arkitekt, akvarelmaler og siden
tituleret professor ved kunstakademiet, Heinrich Emil Charles Wenck
[10.03.1851 – 03.02.1936].
Wench er kendt for at tegne et antal bygninger for P&T og for Toldvæsenet. Mest kendt – foruden Centralpostbygningen - er nok kommandopostbygningen på Klampenborg station (også kendt fra ”Olsen Banden på sporet” fra 1975).
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Men det var ikke kun indvielsen af Centralpostbygningen, som var årsagen til udgivelsen. Pålydende blev 5 kr., hvilket var mange penge for et
frimærke. Behovet lå i frankering af tunge pakker og ikke mindst værdipapirforsendelser. Sidstnævnte ses ofte på adressekort og værdibreve
på flere 100 kr., hvilket i nutidskroner svarer til et 2-cifret millionbeløb.
Korte fakta om frimærket med Centralpostbygningen:
1. Frimærkets ramme er tegnet af Gerhard Heilmann
2. Bygningen er gengivet efter et fotografi af fotograf Valdemar
Poulsen
3. Graveringen og fremstillingen af pladerne er udført i det tyske
postvæsens Rigstrykkeri i Berlin
4. Trykningen er foregået i H.H. Thieles Bogtrykkeri i København
5. Mærket er trykt i ark af 50
6. Udgivet 16. september 1912 i forbindelse med indvielsen af
Centralpostbygningen
Mærket er kendt i AFA kataloget som nr. 63 og 81, men det er faktisk
trykt i fire oplag jf. tabellen nedenfor.
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Første oplag er let identificerbart, da AFA nr. 67 kun er trykt i ét oplag.
Oplaget er identificeret ved dels takningen (kamtakning 12 ¾) og dels
vandmærke krone. Farven er mørk brunrød og trykket meget skarpt.
Til gengæld er AFA nr. 81 trykt i tre oplag – alle med kamtakning 14 x
13½ og med vandmærke kors. Men hvordan skelner man de tre oplag
fra hinanden. Med lidt øvelse, så er det faktisk ikke så svært.
Frimærkerne i 2. oplag, som udkom den 3. maj 1915 er mørk brunrøde
med en mere rødlig tone end i 1. oplag. Samtidig er trykket uskarpt.
I 3. oplag er farven som i 2. oplag, men trykket er igen blevet skarpt.
I 4. og sidste oplag er farven brunorange (markant lysere end de tidligere tryk, og trykket er uskarpt som i 2. oplag.
Uskarpheden er lettest at identificere ved at sammenligne bogstaverne
eller endnu bedre ved at se på vinduet over hovedindgangen. I det
uskarpe tryk er det hvide kors i vinduespartiet fra svagt til helt visket
væk.
Varianter og pladefejl
Gennem studier af 7 kendte helark (heraf fire eksemplarer, som postmuseet er i besiddelse af) og andet materiale, er der identificeret 13
pladefejl, som helt eller delvist forekommer i et par eller alle oplagene.
Af oversigten nedenfor fremgår de enkelte pladefejls position i arkene.
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Den indtil nu kendte fremkomst af de enkelte pladefejl fremgår af nedenstående tabel.
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Gennem mange år har det heddet sig, at en korrekt afstempling af 5
kroners mærket med Centralpostbygningen kun fandt sted, såfremt
mærket bar to afstemplinger. Men har det nu sin rigtighed?
Emnet er diskuteret vidt og bredt. Således også af Dansk PostHistorisk
Selskabs forum på deres hjemmeside, hvoraf det af et indlæg skrevet
den 23. september 2010 af Erik Jensen (Overinspektør, leder af samlingerne på Post & Tele Museet) fremgår - og jeg citerer:
”Da frimærket med Centralpostbygningen udkom i september 1912
nævnes intetsteds i ”Officielle Meddelelser fra Generaldirektoratet for
Postvæsenet”, at der skal iværksættes særlige foranstaltninger, når
special frimærker af denne type forsynes med aftryk af et poststempel.
Et opslag i ”Reglement for den indenrigske Posttjeneste” pr. 01.07.1903
oplyser heller intet om, hvor stor en flade af et frimærke, der skal rammes af stemplet. Man er alene interesseret i tydeligheden af stemplers
angivelser. I §1 (Annullation af Frimærker og stempling af den afgaaende Post), stk. 2, står blot: ”Flere frimærker kan annulleres med
samme Stempelaftryk, men Annulleringen skal være fyldestgørende.”
Selvom ovenstående er et indlæg i en længere debat om emnet, har
undertegnede ikke fundet endeligt gyldigt bevis for, at en korrekt afstempling af frimærket med Centralpostbygningen skal bære to afstemplinger. Modsat tidligere er tendensen også, at centralt afstemplede mærker med læsbare stempler er betragteligt mere eftertragtede end mærker, som bærer to afstemplinger.
Det røde frimærke med Centralpostbygningen var gyldigt til frankering
frem til 31. december 1926.
Vi har siden haft fornøjelsen at se Centralpostbygningen på de danske
frimærker i form af AFA 888 (i forbindelse med Hafnia ’87), udgivet 27.
august 1987 samt i forbindelse med Centralpostbygningens 100 års jubilæum (udgivet 12. september 2012).
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Centralpostbygningen er desværre ikke længere i Post Danmarks (nu
PostNord’s) eje, idet bygningen pr. 30.06.2015 blev solgt til Dansk Pension for 925 mio. kr. Bygningen er fortsat sæde for Post DK, men i 2018
flytter Post DK (nu PostNord) til nye lejede lokaler på Hedegaardsvej 88
på Amager.
Kilder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

DFT 2004-2: ”5 kroner posthus” (af Lasse Nielsen) side 60 – 64
Wikipedia: ”Heinrich Wenck”
Wikipedia: ”Centralpostbygningen”
Artikel: ”Et posthus for en femmer” (af Erik Jensen) 01. okt.
1997
AFA specialkataloger 2008 og 2016
Stamps – Bruun-Rasmussen auktionskatalog nr. 847
DPHS: Forum
Billeder fra egen samling
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Mærkedage i 2017
Stort tillykke til de, der i 2017 har jubilæum som
medlem i klubben eller rund/halvrund fødselsdag.
Alle mærkedage bliver markeret på klubbens generalforsamling.
2017
Orla Albrechtsen
Allan Jakobsen
Leif Hansen
Aksel Schlein Andersen
Frank Brodde
Ebbe Salomonsen
Hans Thiedemann
Gunnar Nielsen
Peter Molberg

10 år medl.
20 år medl.
30 år medl.
35 år medl.
40 år medl.
40 år medl.
45 år medl.
50 år medl.
50 år medl.

01-09-2007
20-10-1997
01-08-1987
05-01-1982
09-02-1977
01-01-1977
01-02-1972
01-01-1967
23-01-1967

John Jørgensen
Aksel Lauritzen
Aksel Schlein Andersen
Knud Andersen
Henry Knudsen
Peter Ringgård
Egon Hansen
Eigil Ohlsen
Leif Pedersen
Paul Holm
Villy Jakobsen

65 år
65 år
70 år
70 år
70 år
70 år
75 år
75 år
75 år
80 år
90 år

08-11-1952
05-05-1952
12-03-1947
22-01-1947
18-01-1947
13-01-1947
15-07-1942
27-09-1942
16-06-1942
07-10-1937
26-12-1927

(Oplysningerne stammer fra klubbens arkiv, og skulle der være fejl, beklager vi dette.)
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Cours 1854
Af Frants Langhoff

Dansk posthistorie omkring forsendelsesmåde og portotakst skal ofte
findes i de fra Generalpostdirektøren udsendte ”Circulaire”. De blev
sendt til samtlige regnskabsførende postkontorer (dvs. af en vis størrelse). Formuleringsmæssigt er sproget måske lidt kringlet, men man
kan med lidt god vilje både læse og forstå det. Eksempel:
”Cours-Circulaire No.10/1854
Det meddeles herved de Kongelige Postcontoirer til fornøden Efterretning og Iagttagelse, at Frimærker fremtidig kunne anvendes til Frankering af Breve til Udlandet. Til Dækning af hele Portoen for vedkommende Brev maa der være paaklæbet samme et Frimærke for hver 4
Skilling af Portoens Beløb og endvidere et Frimærke for hvad der overstiger den Deel af samme, der er delelig med 4; saaledes vil et Brev,
hvorfor Portoen udgjør 16 Skilling, være at frigjøre med 4 Frimærker, et
Brev, hvorfor Portoen udgjør 22 Skilling med 6 Frimærker. I Forbindelse
hermed tilkjendegives det de Kongelige Postcontoirer, at i de Tilfælde,
hvor Portoen ikke fuldstændig dækkes ved de paaklæbede Frimærker,
bliver kun det ikke frigjorte Restbeløb at ansætte som Porto. Naar der
saaledes kun er paaklæbet et Brev, hvorfor Portoen udgjør 22 Skiling, 2
Frimærker, ansættes som Porto 14 Skilling. Forøvrigt bemærkes, at selv
om et Brev er forsynet med Betegnelsen "franco", "frit" eller deslige,
bliver der at tage hensyn til de Brevet paaklæbede Frimærker."
---------------------------Forkortet står her, at frimærker fremover kan anvendes som betalingsmiddel også på breve til udland. Og hvis der ikke er nok frimærker på,
skal resten af beløbet opkræves hos modtager for at få brevet udleveret. Taksterne findes i andre cirkulærer.
Ordet "Porto" skal læses: beløb at betale.
Ved ordene "franco" og "frit" skal der altså alligevel være påklæbet frimærker på brevet (for at sikre mod svindel). Var der betalt kontant for
porto, skulle postkontoret påsætte frimærker.
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Alle har set den, men ingen kender den !!
Af Frants Langhoff

På den internationale frimærkeudstilling i København 20.-29. august
1976 blev der solgt en frimærkeblok specielt lavet til udstillingen, graveret af Czeslaw Slania. AFA 625 udsendt den 17. juni som miniark, mål
102x80 mm, visende et maleri af Otto Baches, kaldet ”Et kobbel heste
uden for en kro”.

Man er ganske omhyggelige med graveringen og gør klar til trykning,
men en af de 3 plader på trykcylinderen bliver beskadiget. Pladesår i D
(Hafniabogmærket). For ikke at sinke produktionen foretager man derfor en annulleringsgravur (ridser streger i pladen, så den let kan frasorteres i kvalitetskontrollen efter trykning). Dette sker mellem den 5. og
den 25. juli 1976.
16

De trykte blokke leveres til Postens Filateli efter kontrol i trykkeriet,
men der sker noget, så blokkene med annulleringsgravur ikke alle bliver fjernet! (eller ?)
Pudsigt nok dukker de fleste "fejl-tryk" op hos frimærkehandlere i København, og en enkelt privat samler i Langå og en i Hørsholm finder
hver en blok. En vurdering siger, at 15-20 blokke er sluppet igennem
kvalitetskontrollen, AFA kat. værdi 40.000,-.
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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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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
Efterlysning: 16 sider rød indstiksbog med Vesttyskland fra AFA nr. 1074
bortkommet. Peter Molberg, peter@molep.dk
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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