Orienteringen
Marts 2010

December 2017

Til alle medlemmer
af Sydvest

Frimærkeklubben Sydvest, Esbjerg
Dff-nr. 144 og 149, stiftet 1963
SKJERN BANK
Reg. nr. 7780 - kontonr. 0001633627
Swift adr.: SKJBDK22VAR
IBAN nr.: DK47 77800001633627
CVR nr.: 34401268
Erhvervs & selskabsstyrelsen: Sydvest J.nr. 2012-156417
Klublokale: Sædding Centret, mødestedet, lokale 3, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V
(Benyt indgangsdøren på bagsiden af centret nær kirken.)
Hjemmeside: www.sydvest-esbjerg.dk
Facebook: Frimærkeklubben Sydvest Esbjerg

Bestyrelsens sammensætning:
Formand:

Bestyrelsesmedlem:

Frants J. Langhoff
Mobil 24 77 38 10
frants.langhoff@gmail.com

Bo Pallesen (webmaster, kviksalg)
Mobil 21 28 24 70
pallesen@pc.dk

Næstformand og kasserer:

Bestyrelsesmedlem:

Irene Henriksen
Tømmerpladsen 4 st. th., 6800 Varde
Mobil 40 11 87 68
ihen54@gmail.com

John Jørgensen
Mobil 40 85 25 37
brunhojnissen@hotmail.com

Klubmester):

Lene Fabricius (redaktør)
Mobil 22 71 06 98
lenefabricius1962@gmail.com
Kim Lykke Nielsen (mødepræmier,
bibliotek), mobil 40 75 43 05
kimlykke@hotmail.com

Bestyrelsessuppleanter:

Erik Henriksen (momsfrit anvisningssalg, tombola, udsendelse af blad)
Mobil 40 43 87 68
stenhugger53@gmail.com

Klubbens øvrige ledelsesfunktioner:
Redaktør af Orienteringen:
Lene Fabricius - mobil 22 71 06 98
lenefabricius1962@gmail.com
Stempel-gruppen:
Carsten Rathleff
Mobil 21 46 05 25

Kaffeansvarlig:
Leif Hansen
Mobil 71 20 30 22
Postkort-gruppen:
Allan Jacobsen
Tlf. 75 15 04 19
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Redaktøren har ordet
Af Lene Fabricius

Nu nærmer vi os tiden, hvor det ifølge min søn er legalt at kigge på nissekort, det vil jeg så gøre med god samvittighed. Jeg bliver altid i godt
humør af at kigge på de gamle nissekort, som rummer en hel del humor – her er et par eksempler til smilebåndet:

Som lovet i sidste nummer kommer der i dette nummer en artikel skrevet af Viggo Schjerning om forsendelser sat i strafporto. Denne gang
har jeg ikke noget i gemmerne til næste nummer, så igen skal opfordringen lyde: hjælp mig kære samlervenner, del samleroplevelser,
fund, noget du savner svar på, din viden om et samleområde mv. med
os her i bladet, så vi kan blive klogere/inspireret/nysgerrige. Små og
store indlæg er mere end velkomne – så kontakt mig endelig.
I ønskes alle en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår – og på
gensyn til en ny sæson i 2018.

Næste nummer
Deadline: 28. februar 2018 – udsendelsesdato: 15. marts 2018
Ret til ændringer forbeholdes.

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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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Nåede vi at få en sensommer? Jeg så den ikke, så den må have gået
meget hurtig. Nu står vi i vinterhalvåret, og det skulle gerne give fri fra
havearbejde og tid til frimærker/posthistorie.
Glæd jer, nok har vi i år afholdt en god og spændende auktion, men der
kommer en igen til 19/2-2018.
De seneste mødeaftener har der været rigtig mange fremmødte medlemmer og meget høj aktivitet, hvilket ikke kun glæder bestyrelsen
men vel også hver enkelt af jer.
Vi gør vort bedste i bestyrelsen med de kræfter og den tid vi har. Vi
planlægger de aktiviteter, som vi mener har jeres interesse. Ønsker og
forslag modtages meget gerne.
Sygdom, alder osv. har trykket os lidt i det forgangne år, vi håber alle
kommer oven på igen, med de skavanker alderen måtte give. Bare hold
humøret oppe og frimærkerne fremme, så går det nok.
I bladet medsendes program for forår 2018, vi har forsøgt at indpasse
datoer, antal møder, MEN ændringer kan forekomme, og hvis ændringer så holder vi jer orienteret.
Anvisningssalg 19/2-2018, Frimærkets Dag 8/9-2018, Samlermesse i
Sæddingcenteret den 13/10-2018 med anvisningssalg lige for at nævne
et par højdepunkter.
Hermed også indkaldelse til generalforsamling den 9. april 2018,
kl.19:00 i mødelokalet, bestyrelsen udsender nærmere info senere.

HUSK: Der vil være kvikauktioner på de mødeaftener, hvor der ikke
er foredrag, og de starter kl. 20.00. Udfyld liste, som fås hos Irene.
Maks. 4 lot pr. medlem pr. mødeaften.
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Mødeprogram forår 2018
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
8. januar
Mandag den
22. januar
Mandag den
5. februar
Mandag den
19. februar
Mandag den
5. marts
Mandag den
19. marts
Mandag den
9. april
Mandag den
23. april
Mandag den
7. maj
ONSDAG den
23. maj
Mandag den
4. juni
Mandag den
18. juni
Onsdag 31.1.18
Onsdag 7.3.18

Alm. bytteaften.
Alm. bytteaften. Foredrag: Karl M. Christensen,
Brørup, omkring 27-øre provisorier.
Alm. bytteaften.
Gennemsyn af lot til anvisningssalg (lok.2+3)
Anvisningssalg/auktion (lok.2+3).
Alm. bytteaften med kviksalg samt lotterisalg.
Temaindlæg.
Alm. bytteaften. Foredrag: Lennart Siesing omkring
2-farvet skillingsudgave.
Indkaldelse til generalforsamling
Klubben er vært ved kaffe & kage.
Alm. bytteaften.
Foredrag: Henrik Tranberg om ”Miraklet i Filsø: Fra
Gl. Filsø over storlandbrug til Ny Filsø” – énrammes
åbenklassesamling af postkort.
Alm. bytteaften.
Temaindlæg
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.
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Det samler jeg også på: Forsendelser sat i strafporto
Af Viggo Schjerning

Hermed fortællingen om hvordan jeg lige kom til at samle på dette område. Da jeg på et tidspunkt sad og analyserede en forsendelse fra Ceylon, hvor der blandt andet var opkrævet ekstra porto, fordi den var
sendt frem og flere gange, blev jeg fanget af glæden ved at finde ud af,
hvorfor det var som det var.
Efterfølgende lavede jeg en gennemgang af samtlige forsendelser, som
jeg havde liggende og fandt herved adskillige brevkort og kuverter,
som var sat i strafporto.
Derefter startede jeg med at finde ud af, hvordan reglerne var her i
Danmark, og arbejder nu også med at finde ud af forholdene i de
lande, hvor jeg har fundet forsendelser.
I Danmark indtil 1. maj 1921 blev der med blåkridt påført det dobbelte
beløb af den manglende porto, som skulle opkræves hos modtageren.
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Herefter indførte man brugen af egentlige portomærker, og de blev
brugt indtil 1955. Der blev dog først fremstillet provisorier af dagligmærker overstemplet med ”PORTO”.
Mærkerne skulle bruges som kvittering for betalingen af den manglende porto.
Der er også i den første periode med portomærker blevet brugt provisoriet gebyrmærke, men også almindeligt kurserende dagligmærker.
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Efter 1962 blev portomærkerne erstattet af enten almindeligt kurserende mærker eller en maskinafstempling fra postkontoret, men det
var dog ikke alle postkontorer, der havde en sådan maskine.
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Fra 1991 går postvæsenet over til at opkræve den manglende porto
plus et gebyr hos afsenderen, men i de situationer hvor man ikke
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kunne finde afsenderen forsøgte man så at opkræve beløbet hos modtageren, men ønskede denne ikke at betale for forsendelsen, kunne
man skrive ”modtagelse nægtet” og derefter lægge den uåbnet i en
postkasse.

Til slut vil jeg gerne sige, at vi hver især kan samle på det, som vi synes
er spændende, interessant eller sjovt, idet det er glæden ved at samle
til sig selv, der driver det daglige samleri. Samtidig gør det ingenting, at
vi fortæller det til andre, således at de eventuelt kan være med til at
finde materialer, som netop jeg/du kan bruge for at udbygge eller forbedre den samling, som man er i gang med.
Derfor vil jeg også gerne bede om, at skulle du være i besiddelse af lignende forsendelser også fra udlandet, må du gerne kontakte mig, idet
jeg kunne være interesseret.
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Om 27 øre
Af Karl M. Christensen, Brørup, 23. november 2017

En aftale fra 1873 gjorde det muligt at sende alm. breve for gældende
indenrigsporto mellem DK, Norge og Sverige. 1.6.1918 hæver Sverige
indenrigsporto for breve til 12 øre og derfor udgiver posten i DK et 12
øre mærke med majestætens portræt for breve til Sverige og Norge.
Postopkrævninger til Norge og Sverige kunne frem til 1. maj 1918 sendes som almindeligt brev, postkort, tryksag osv., men derefter skulle
forsendelserne være anbefalede eller værdibreve. Rek. gebyret 15 øre.
Postvæsenet fandt det påkrævet at kunne frankere væsentlige forsendelser med ét mærke.

Den 1.6.18 udgives, udover 12-øres mærket, de første 27 øre provisorier ved påtryk af de udgåede avisportomærker, medens man overvejer
et endeligt 27-øres mærke. Et forslag med et bølgelinjemærke forkastes, og med baggrund i et ønske om ”flere farver”, end der var muligt
med de ensfarvede mærker, besluttede postvæsenet at genoptage ”tofarvede frimærker”. Det første af de tofarvede C X mærker blev 27 øre,
udgivet efter udlevering af alle provisoriemærkerne den 26. november
1918.
Muligheden for 27 øre single ophører med portostigning til Norge og
Sverige 30.6.1919, dog med den tilføjelse, at i ”7 øres perioden fra
1.1.1919 – 6.10.1919”, var det muligt at sende et lokalt værdibrev for
27 øre.
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Fra 1.2.1920 kan 27 øre Chr. X ikke rekvireres fra Blanketdepotet, og
den 29. september 1920 anmoder man om indsendelse af eventuelle
restbeholdninger af 12- og 27-øres mærker (rød og sort) - men ikke de
overtrykte udgaver, og postekspeditionerne opfordres til at opbruge
”de løse 27 øremærker”.
Postfunktionærerne har i hele perioden også anvendt 27-øres frimærkerne som supplement til at opnå højere frankeringsbeløb. Derfor ses
27-øres mærkerne anvendt som blandingsfrankatur til postale formål
fra 1.6.1918 til ugyldiggørelsen 1.1.1927.

PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet
af sjov information eller materialer til samlingen.
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ANVISNINGSSALG
Af Lene Fabricius

Som noget nyt udsendes auktionslister ikke længere pr. post, men kun
pr. e-mail (dog sendes fortsat pr. post til de få medlemmer, der ikke
har e-mail). Auktionslisten vil desuden kunne ses på hjemmesiden, og
trykte eksemplarer kan fås på klubaftener op til auktionerne.
Glæd jer til det kommende anvisningssalg den 19. februar 2018,
hvor der vil være materiale, som vi
normalt ikke ser, som f.eks. gl. Island, DWI, klassisk Norge, klassisk
Danmark, Danmark tofarvet, Centralpostbygningen, gl. Schweiz:
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POSTSTEMPLER
Af Frants Langhoff

De fleste kender nok til, at nu afdøde Vagn Jensen opbyggede en registratur over danske poststempler. Han havde samlet det i en database,
som han kort før sin død solgte til KPK / Københavns Philatelistklub, der
har den rimeligvis intakt på deres hjemmeside. En side hvor man skal
være medlem af KPK for at have adgang til. Trods et stort og meget
grundigt arbejde fra Vagn Jensens side er der igennem de sidste år blevet meldt om mange forbedringer, dvs. stempler som ikke er med i
dag, forbedringer af tidligst- og sidst kendt anvendelsesdato, hertil hele
gruppen af de nyere Brotyper, BRO VIII.
Se www.kpk.dk (de første bogstaver er der fri adgang til).
Medlemmer af såvel KPK, forbundet og DPHS (Dansk Posthistorisk Selskab) har længe gerne villet have opdateret databasen og mener, at
der bør laves en adgang for alle samlere for at udbrede kendskabet og
gøre noget fælles for vor hobby. En ting er/har været pengespørgsmålet (KPK har betalt en hel del for databasen), noget andet er at databasen, som er brugt, er forældet og bør udskiftes samt det kæmpestore
arbejde det vil være (samt økonomi) at få indtastet fejl, ændringer og
nye oplysninger i en ny database.
En gruppe af stempelsamlere er gået sammen og har lavet ”Stempelgruppen” på tværs af klubber og medlemskaber og arbejder ihærdigt
for, at KPK og DPHS skal finde en løsning til glæde for vi frimærkesamlere, og noget kunne tyde på, at en løsning af de første store problemer nu er ved at blive fundet.
I mellemtiden beder gruppen os samlere om at lave information klar
omkring ændringer til de oplysninger, som databasen har i dag. Her vil
man, når man kommer i gang, starte med brotype BRO VIII og så langsomt arbejde sig igennem de andre stempeltyper.
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Mærkedage i 2018
Stort tillykke til de, der i 2018 har jubilæum som
medlem i klubben eller rund/halvrund fødselsdag.
Alle mærkedage bliver markeret på klubbens generalforsamling.

JUBILÆUM
10 år
30 år

35 år
40 år
45 år

55 år
FØDSELSDAGE
65 år

70 år
75 år
80 år
95 år

Frands Kjeldsen
Henrik V. Jessen
Frants Langhoff
Otto Zebitz
Leif H. Frahm
Erik Juel Andersen
Lillian Christensen
Villy Jacobsen
Frands B. Nygaard
Leon Larsen

01.01.2003
04.01.1988
14.11.1988
01.06.1988
12.01.1983
01.01.1978
01.02.1973
01.02.1973
22.01.1973
10.01.1963

NAVN
Erik Henriksen
Jørgen Mogensen
Carsten Rathleff
Niels-Erik Hansen
Hans Rasmussen
C. O. Green Andersen
Per Thorborg
Jørn Christensen
Kurt Petersen
Hans Thiedemann

DATO
04.03.1953
12.05.1953
01.07.1953
09.11.1948
13.03.1948
19.07.1943
26.02.1943
07.11.1938
16.07.1938
01.01.1923

(Oplysningerne stammer fra klubbens arkiv, og skulle der være fejl, beklager vi dette.)
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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
Søges: Alle former for materialer fra Kreta, hvor der blev udgivet egne frimærker, og fra administrationslandene England, Italien, Frankrig, Rusland
og Østrig. Viggo Schjerning, ischjerning@hotmail.com
Søges: Alt vedr. Næsbjerg, Skonager og Gjellerup (v/Varde)
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com
Postkort fra Esbjerg. Stjernestempler, begge typer, hele landet.
Samling/enkelt stk. søges/købes. Mail til jagtfam@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
Postkort fra det meste af verden sælges billigt – f.eks. Tyskland, England,
USA, diverse asiatiske lande osv. Bo Pallesen, pallesen@pc.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. 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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