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Redaktøren har ordet
Af Lene Fabricius

Endnu et blad er sendt i trykken, nu hvor foråret nærmer sig med de
aktiviteter, det nu fører med sig.
Jeg var så heldig at få tilbudt kørelejlighed til den velbesøgte byttedag i
Nørresundby i starten af februar, hvor jeg fandt en smule til samlingen
og til samlervenner. Byttedagen der er så absolut et besøg værd.
Derudover har jeg deltaget i en velbesøgt Frimærkets Dag, som Sydvest
markerede med en ekstraordinær byttedag, mulighed for vurdering af
frimærker og postkort, stempling og salg af frimærker i Sædding Centret. Vi var mange, der fik positive oplevelser, bl.a. kan nævnes en samlerven, som fik hele 11 gode Esbjerg-postkort til sin samling. Glæd jer
til hans artikel om den gode oplevelse i næste nummer af bladet.
Hvis du mangler noget til dine samlinger, har du desuden mulighed for
her bagerst i bladet at indrykke en lille privat efterlysning, som jo selvfølgelig er gratis. Kontakt mig, hvis du vil have noget med i næste blad
eller have ændret noget i en eksisterende annonce.
Det er jer medlemmer, der gør Orienteringen til et læseværdigt blad 
- og jeg vil som sædvanlig opfordre jer til at sende små og store indlæg
til de kommende blade.
Hermed ønsker jeg jer alle et godt forår med mange gode samleroplevelser.
PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet
af sjov information eller materialer til samlingen.

Næste nummer
Deadline: 31. august 2017 – udsendelsesdato: 15. september 2017
Ret til ændringer forbeholdes.
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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Vi står midt i sæsonen, og der er fuld fart på, stort fremmøde om mandagen og en rekord deltagelse på over 70 til auktionen. Flot.
Der er Frimærkets Dag den 25. februar og fin opbakning fra jer medlemmer, sådan skal det være. Vi må ALLE gøre noget for at holde gang i
vores hobby og det gode sammenhold.
Vi har måttet sige farvel til et par gode medlemmer pga. dødsfald, ÆV
men samtidig sige velkommen til 3-4 nye medlemmer, så vi vælger at
være positive og glæder os, til vi ses igen.
25. +26. marts er der Frimærkeudstilling, DJURS2017, klubben er repræsenteret ved…mig selv, med hele 5 rammer, dvs. 80 A4 sider med
Posthistorie fra Løgstør.
I øjeblikket ser man rigtig mange spændende ting udbudt til salg og til
”for lave” priser, men det gør det muligt for de fleste at anskaffe sig
nogle af de lidt bedre ting og dermed få udbygget samlingen.
At få adgang til bedre materialer er jo altid ekstra sjovt. Huller i samlingen råber jo efter én, og man kan få adgang til historiske ting som interesserer én, f.eks. luftpost, katapultpost, oversøbreve og ud fra dem
gøre sine studier af, hvor kom de fra, ad hvilke ruter blev de sendt,
hvad kostede det?
Gå på jagt i frimærkeverdenen, se og læs - det holder hjernen aktiv.

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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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Sted: Mødestedet, Sædding Centret
Mandag den 3. april 2017, kl. 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning ved formand og funktionsledere
a) Formanden
b) Anvisningssalget (Irene)
3. Økonomi:
a) Aflæggelse af klubbens regnskab
b) Fastsættelse af klubbens kontingent.
Indstilling fra bestyrelse: A: 495 kr., C: 250 kr.
4. Indkomne forslag:
5. Valg
På valg er:
Irene Henriksen
Erik Henriksen
John Jørgensen
Øvrige bestyrelse:
Frants / Bo
2 suppleanter skal vælges (i dag: Lene + ? )
Valg af 2 revisorer (i dag: Kjeld + Orla)
Valg af revisorsuppleant (i dag: Viggo)
6. Eventuelt.
Klubben er vært ved kaffe og brød.
NB: klubbens A og C-medlemmer har stemmeret, hvis kontingent for
2017 er betalt.
Forslag/punkter til generalforsamlingen skal være formanden i hænde
skriftligt 10 dage før generalforsamlingen.
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Datering af brev
Af Frants Langhoff, Varde

Gamle breve er interessante, idet de fortæller noget om kulturhistorie i
form af postgang, dog står man ofte over for problemet – Hvornår er
brevet fra?
Her et ganske almindeligt 4 skillingsbrev, sendt fra Holstebro til Ranum
ved Løgstør, men det indeholder ganske meget mere information.

Afsenderstempel: ”233/Holstebro JP / 1 tog” et kombinationsstempel
anvendt fra 13.8.1867 til 11.10.1885 på banegården. Modtagestemplet
ombord på toget med ”J.Tværb.P.S.B/1 tog”, anvendt 16.4.1864 til
16.4.1872. Banen var Struer-Skive-Viborg (fra 1864) men forlænges
1866 til Holstebro. Fra Viborg til Aalborg, Modtagestemplet ”Aalborg,
antikva V-3, anvendt 16.8.1866 til 31.12.1870. Med postruten over
Nibe og ankommet til Løgstør, stemplet, antikva IV, anvendt 2.2.1863
til 20.9.1877. Afsendt dato 3.1 – år? Og modtaget 4.1 i Løgstør, herfra
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bringes det med landpostruten til Ranum, 5.1 og modtageren har sin
post. ÅRSTALLET, perioden hvor den må være sendt, kan beregnes således: 13.08.1867 – 31.12.1870.

Frimærket, 4 skillingsudgaven af 1864-serien (en trykbestemmelse
kunne sætte dato på, men der er ligegyldigt her.
Holstebro JP:

13.08.1867 – 11.10.1885

Jydske Tværbane JP: 16.04.1864 – 16.04.1872
Aalborg 16.08.1866: 31.12.1870
Løgstør 02.02.1863: 20.09.1877
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Desinficeret post
Af Frants Langhoff

I det 18. og 19. århundrede var der en del voldsomme epidemier af
eks. kolera, som hærgede hele Europa. For at undgå smittespredning
blev posten fra de sygdomsramte lande officielt desinficeret.
Brevene blev enten åbnet, klippet og/eller gennemhullet med særlige
pincetter og udsat for svovldampe eller desinficeret med eddike e.l.
Disse forsendelser var mærket med særlige stempler, som tilkendegav,
at brevet var desinficeret på ydersiden, eller både på yder- og inderside.
Kendetegn er datering og så hullet perforering, men er ganske sjældne
objekter.

Brev fundet på http://djursfilateli.dk/Foredrag/Prae-fil%2054.pdf
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Perfiner brugt af firmaer i Esbjerg & Varde
Af Karsten Truelsen, Askov

Ordet perfin er sammensat af det engelske perforated initial og startede som en tyverisikring af firmaernes frimærker, som er lig med kontanter.
Der er 8 firmaer i Esbjerg og 1 i Varde, der har brugt perfiner i perioden
1898 til 1984. Der er mange samlere, der tager området med ind i deres lokalsamling/ hjemstavnssamling.
Sjældenheden af perfinerne baseres på brugsperiodens længde samt
det antal AFA numre, de er fundet på samt mængden af mærker, der
er fundet med de aktuelle huller.
Jeg vil kort gennemgå jeres ”lokale” firmaer, som har hullet deres mærker.
B 28 B.K.
Bang Knudsen, i perioden 1923 – 1935 er kendt på 20 AFA numre og er
derfor lidt sjælden.

C 42 C.L.
Brugeren kender vi ikke, men da de fundne mærker er stemplet i Esbjerg, går vi ud fra, at den er brugt af et firma hjemmehørende i Esbjerg. Er fundet afstemplet i perioden 1936 – 1946, er kendt på 20 AFA
numre, og er lidt sjælden.
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C 63 C.W.S.
Cooperative Wholesale Society Ltd., brugt i perioden 1925 – 1936. Er
kendt på 18 AFA numre, og er prismæssigt dobbelt så sjælden som
B 28 og C 42.

E 06 E&C
Eriksen & Christensen brugt i perioden 1911 – 1969 er kendt på 159
AFA numre, og er meget almindelig.

H 41 H.J.
H.B. Jensens Eftf., brugt fra 1913 – 1921 er kendt på 10 AFA numre, og
er derfor meget sjælden.

L 22 L.E.
Landmandsbanken, Esbjerg, brugt fra 1914 – 1968 er kendt på 127 AFA
numre, og er meget almindelig.
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Cif 07 53
Esbjerg Andelssvineslagteri, brugt både på postfrimærker og postfærgemærker i perioden 1956 – 1984. Er kendt på 67 AFA numre samt 9
postfærgemærker, og er almindelig på begge typer, da der er brugt
store mængder af mærker.

Fig 13b
Malteserkors, Det forenede Dampskibsselskab i perioden 1898 – 1938.
Firmaet har brugt perforatorer på 4 kontorer, de er næsten helt ens og
kan bedst kendes fra hinanden på stemplet. Kan findes på 100 – 125
AFA numre, og er ekstrem almindelig.

V 19 V.S.
Varde Stålværk (?), er brugt i perioden 1919 – 1921, er kendt på 6 AFA
numre, og er MEGET sjælden.

Det er hvad, der er i jeres område, og skulle en af jer have en kuvert
med C.L. hullet eller V.S. hullet frimærke, så vil Dansk Perfin Samlerklub
være meget taknemmelig for et scan af for- og bagside af kuverten
som dokumentation af brugeren - den aktuelle mailadresse kan ses på
www.perfin.dk
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Foreløbigt mødeprogram efterår 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
14. august
Mandag den
21. august
Mandag den
4. september
Mandag den
18. september
Mandag den
2. oktober
Mandag den
16. oktober
Lørdag den
14. oktober
Mandag den
6. november
Mandag den
20. november
Mandag den
4. december
Mandag den
18. december
Onsdag den ?.9
Onsdag den ?.11

Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri.
Indlæg om ?

Almindelig bytteaften
Foredrag: Østrig & Ungarn ved Poul Andersen,
Vejle
Almindelig bytteaften.
Indlæg:
Almindelig bytteaften.
Gennemsyn af anvisningssalgslot.
(lokale2+3)
Anvisningssalg
(lokale2+3)
Sædding Centret, udstilling og salgsboder
Indlæg:
Efterfulgt af frimærkebytteri.
Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri.
Julearrangement med banko. HUSK tilmelding !!
Jule-byt, en friaften med bytteri og snak.
Oversømøde i Tarm, Seniorgården, Torvegade 20
Oversømøde i Tarm, Seniorgården, Torvegade 20

Ret til ændringer i program forbeholdes.
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Anvisningssalg efterår 2017
Af Erik Henriksen

På den netop afholdte auktion var der god bydelyst blandt rekordmange filatelister, og der blev solgt en god procentdel af de indleverede lot.
Næste anvisningssalg er planlagt til den 16. oktober 2017, og sidste
indleveringsfrist er fredag den 25. august 2017, så vi kan nå at få alt
materiale klar til udsendelse med bladet midt i september.
Kontakt mig gerne på mail eller telefon, se nærmere forrest i bladet.
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AFA nr. 35X
Af Frants Langhoff

Serien Våbentype, første udgivelse juni 1882 med 5 og 20 øre, VM II,
kamtak 14x13½. Gravering med SMÅ hjørnetal.
Man konstaterede, at mærkerne var lidt for utydelige, og man foretog
en opgravering før ny trykning i maj 1884.
Herefter STORE hjørnetal, det ovale bånd berører rammelinjerne foroven samt benene i ”M” er lange.
Den nye trykning går fint, dog får man vendt et par ark papir omvendt,
så omvendt vandmærke opstår.
Før den 5. trykning skønner man, at et par klichéer i 10 øre rød (marts
1885) er slidte, og man udskifter for mærke nr. 94, 96 og 97 med, i forvirringen, nogle ekstra klichéer fra brevkorttrykningen.
KUN i denne 5. trykning og i 3 positioner finder man derfor AFA nr. 35X
(små hjørnetal i 10 øre) - et af de mest sjældne danske frimærker, som
tillige også findes med omvendt vandmærke.
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Ovale posthusskilte
Af Frants Langhoff

Kong Christian IX (1863-1906) godkendte, at der hos postetaten (Generalpostdirektøren) indførtes et standardiseret skilt til posthuse i Danmark.
Indtil da havde det været op til hvert enkelt posthus, om og hvilket skilt
de ville anskaffe, og dette for egen regning.
Der findes 2 (formodes de ældste i Danmark) posthusskilte, form: oval
opretstående, fra Næstved postkontor. Disse findes i dag på Post & Telegrafmuseet i København.
Begge med Kong Fr. VI’s monogram håndskåret i træ og derefter håndmalet.

Forløberen for de skilte, vi kender i dag, er metalskilte fra Kong Fr. VII’s
tid (1848-1863), der ligeledes findes på Postmuseet. Begge er jernblik
med bemalet rødt og gult (ikke emaljeret). Hvor de stammer fra, vides
ikke.
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I dag er det et ovalt emaljeret posthusskilt med Dronning Margrethe
II’s monogram i gul farve på rød bund, vi kender fra posthuse / ekspeditioner. (ref. Erik Jensen postmuseet)
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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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