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Redaktøren har ordet
Af Lene Fabricius

Vi er gået ind i efterårsmånederne og har dermed allerede taget hul på
Sydvests efterårsprogram.
For mit vedkommende når jeg ikke at gøre meget ved samleriet, men
mon ikke der kommer en dag, hvor der er mere tid til den slags. I mellemtiden har jeg fornøjelsen af klubmøder, byttedage, udflugter, markeder og lignende. I sommerferien var jeg på besøg hos min datter i Colorado - hun har lyttet efter, hvad jeg har fortalt hende om, at der er
samlere til alt, og at man ikke bare må smide ting ud. Så hun havde
samlet et bundt breve med fine amerikanske frimærker til mig.
Sommerudflugten var i år en spændende guidet tur rundt i Otto Frello
udstillingen på Varde Museum. For mig var det en appetitvækker, og
jeg skal helt sikkert se udstillingen igen på et tidspunkt.
Igen vil jeg slå et slag for Dansk Postkortsamler Klub – en klub under
DFF – som igen i år har arrangeret Postkortets Dag, hvor samlere mødes til foredrag, bytte og salg, workshop samt generalforsamling. Det
foregår den 24. september, og det ser jeg meget frem til at deltage i.
Som lovet i et tidligere nummer bringes artiklen om katapultpost, som I
godt kan glæde jer til. Mon ikke jeg til næste nummer igen kan få nogle
af medlemmerne til at tage imod opfordringen om at skrive et indlæg
til bladet – stort som småt – så der fortsat kommer et blad med spændende læsning?

Næste nummer
Deadline: 30. november 2016 - udsendelsesdato: 15. december 2016
Ret til ændringer forbeholdes.
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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Sommeren er nu bag os, og vi går i gang med de mange aktiviteter i
vort efterårsprogram.
Deltagelse i udstillingsmesser som noget nyt giver os berøring med rigtig mange mennesker i oplandet, så måske kan vi få et par medlemmer
mere.
Jeg er stadig glad for det store fremmøde, men må jo også erkende, at
det er op til hver enkelt at være med til at holde liv i vores hobby. Så
her en opfordring til at skilte med, at I går til frimærkemøder eller filatelistiske fagmøder, om I vil, og opfordre andre til at komme med.
Ingen tvivl om at vi i fremtiden skal have andre samlerområder koblet
på – f.eks. møntklub, posthistorie, lokalhistorie, ja måske endda floraog faunainteresserede.
Dubletcirkulation ser ud til at have fundet en løsning i ny form, glædeligt og hermed en opfordring til også at være aktiv her.
Vi ses til møderne, og husk storauktion den 3. oktober.

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 efterår 2016
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
15. august
Mandag den
29. august
Mandag den
5. september
Fredag og lørdag
16.+17. september
Mandag den
19. september
Mandag den
3. oktober
Mandag den
17. oktober
Lørdag den
15. oktober
Mandag den
7. november
Mandag den
21. november
Mandag den
5. december
Mandag den
12. december
Onsdag den 7.9
Onsdag den 2.11

Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri.
Torben indlæg om ”Centralpostbygningen”
Almindelig bytteaften
Frants indlæg om ”takning”. Lotteri
Foredrag: Østrig & Ungarn ved Poul Andersen,
Vejle
Deltagelse i Fødevare- & Fritidsmesse i Helle Hallen, Årre
Almindelig bytteaften. Vi ”slagter” 2 kg samt
auktionsmateriale til gennemsyn (lokale 2+3)
Anvisningssalg (lokale 2+3)
Foredrag ved Leif Ørndorf ”Som danskerne morede sig”. Derefter bytteaften
Sædding Centret, udstilling og salgsboder
Indlæg: Min seneste erhvervelse (medlemmer
fortæller om nye indkøb/byt)
Efterfulgt af frimærkebytteri.
Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri
Julearrangement med banko. HUSK tilmelding!!
Jule-byt, en friaften med bytteri og snak.
Oversømøde i Tarm (se omtale på side 6)
Oversømøde i Tarm (se omtale på side 6)

Ret til ændringer i program forbeholdes.
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Oversømøder i Tarm
Af Irene Henriksen

De såkaldte oversømøder, der foregår på Bechs Hotel i Tarm, har eksisteret i en del år. De arrangeres af Skjern-Tarm i samarbejde med Ringkøbing, Holstebro, Grindsted og Sydvest.
Støt op om disse arrangementer, som regel to pr. sæson, og de annonceres i vores klubblad. Der foregår bytning og udveksling af erfaringer,
ideer osv. med medlemmer fra andre klubber, og desuden er der auktion hver gang over medbragte mærker fra oversølande. Aftal fælleskørsel, så bilerne bliver fyldt op, og man på den måde deles om benzinudgiften.
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Katapultpost
Af Frants Langhoff

I en periode før og til dels sideløbende med brug af Zeppelin luftskibe
til transport af post benyttede man opfindelsen af flyet (der endnu ikke
var konstrueret, så det kunne klare hele turen over Atlanten) til transport af postforsendelser.

Historien bag er: Franske og engelske rederier forsøgte sig med katapultflyvninger, men det var især et tysk rederi, der havde succes med
ideen. De to dampskibe ”Bremen” og ”Europa”, der gik i rutefart Bremerhaven-Cherbourg-New York, blev udstyret med en katapult, drevet
af trykluft, hvormed et fly kunne slynges ud med en hastighed tilstræk7

kelig stor til, at det kunne blive luftbårent. Ved afsejlingen fra Cherbourg havde damperen post og fly med, og når skibet var ca. 400 km
fra New York, blev flyet sendt op og fløj i land, hvor posten blev afleveret til US Post. Herved var posten bragt ud til modtageren, inden dampskibet ankom til havnen. Man sparede ca. 36 timer.
Flyet blev serviceret og bragt ombord igen, og når skibet på tilbagevejen var ca. 400 km fra England, blev flyet sendt op og mellemlandede i
Southhampton og derfra videre til Bremerhaven/Cherbourg og hentede dermed ca. 24 timer i transporttid.
Den første flyvning fandt sted den 22. juli 1929 med et enmotoret fly af
typen Henkel 12 fra skibet ”Bremen”. Fra 1936 blev Henkel-flyet erstattet af en tomotoret Dornier 18.
Nord-Atlanten kunne kun beflyves i perioden maj til midt oktober, resten af året var der risiko for storm. Sidste flyvning var den 2. oktober
1935.
Post fra lande, der ikke havde aftale med det tyske postvæsen om disse
katapultflyvninger skulle frankeres med en tillægstakst (med tyske frimærker). Det danske postvæsen fik en aftale pr. 10. juni 1931 på
strækningen Køln til Cherbourg – New York om luftbefordring fra dampere til New York. Der blev sendt danske forsendelser med 84 flyvninger (ud af i alt 91 flyvninger). Men der kendes ikke antal forsendelser,
det vides dog, at på 37 afgange var der 780 danske forsendelser. 1931
var der 5 flyvninger, hvor der var dansk post på de to med henholdsvis
3 og 4 forsendelser. Flyvningen 18. juni 1931 blev aflyst, og her var der
25 danske forsendelser planlagt. På 17 flyvninger i 1935 var der 509
forsendelser. I alt 1931-35 skønnes der at have været 1.000-1.200 danske forsendelser.
Forsendelserne skulle mærkes med ”Mit Vorausflug nach New York”
(med forud-flyvning til New York) og ”Mit Luftpost ab Køln zum Dampfer” (med luftpost fra Køln til damper).
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Takst var sammensat af luftpost til Køln med et tillæg for Køln flyvning
samt tillæg for katapultflyvningen (der findes en del forsendelser med
forkert beregnet portotakst, men de må betragtes som ægte).
Portoeksempel fly Køln-Cherbourg:
10.06.1931: 0,50 kr. + katapulttillæg 0,75 kr. = 1,25 kr. pr. 20 gram
01.06.1933: 0,45 kr. + katapulttillæg 0,70 kr. = 1,15 kr. pr. 10 gram
01.11.1933: 0,50 kr. + katapulttillæg 0,80 kr. = 1,30 kr. pr. 10 gram
01.08.1935: 0,35 kr. + katapulttillæg 0,70 kr. = 1,05 kr. pr. 10 gram

Efterlysning: For at forny os, har vi stadig brug for nye foredragsholdere. Kontakt formanden, hvis du kan holde et lille foredrag.
9
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”Dubletringen, Esbjerg”
– en ny frimærkeklub – med gamle traditioner
En kreds af samlere i Esbjerg har stiftet en ny Frimærkeklub med det
formål at formidle bytte, køb og salg af frimærker m.v. mellem medlemmer af Dansk Filatelist Forbund. Vi vil have et tæt samarbejde med
bl.a. Sydvest, og den primære aktivitet vil være at drive Dubletringen
til glæde for alle deltagende samlere, som har fundet ud af glæden ved
at udvælge de rigtige frimærker og stempler til samlingen – derhjemme
i ro og mag. Der kræves ikke medlemskab for at købe – men vil du
sælge, kræver det medlemskab af ”Dubletringen, Esbjerg”.
Ved at deltage i Dubletringen får du ca. en gang i måneden en kasse
med et udvalg af hæfter med frimærker og stempler fra hele verden –
dog med vægten lagt på de skandinaviske lande. Hæfterne kan beholdes i en uge, inden de skal afleveres til den næste på listen, og afregning skal blot ske inden månedens udgang.
Spørgsmål og tilmeldinger til Peter Molberg, peter@molep.dk eller
Frank Brodde, brodde@esenet.dk, som tegner den nye klub som henholdsvis næstformand og formand.
Med venlig hilsen
Frank Brodde
Gærdet 38
6715 Esbjerg N
Tlf. 28 29 47 81
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Mærkedage i 2016
Der var desværre indsneget sig en fejl i listen –
eller snarere ’udsneget’, da de fremhævede linjer
desværre var faldet ud. I får derfor lige listen over
runde og halvrunde fødselsdage igen.
Navn
Bo Pallesen
Orla Albrektsen
Kirsten Mullberg
Preben Spangsberg
Otto E. Hansen
Ole Hansen
Leif H. Frahm
Klaus Mortensen
Frands B. Nygaard
Vagn Pedersen
Torben von Qualen
Leon Larsen
Dirk L. Van Ralen
Theo Würsching
Frederik Olesen
Arne Toft
Hans J. Vestergaard

Dato
50 år
70 år
70 år
70 år
75 år
75 år
75 år
75 år
75 år
75 år
75 år
80 år
80 år
80 år
85 år
85 år
95 år

06-06-1966
08-08-1946
04-10-1946
09-06-1946
02-01-1941
19-05-1941
07-02-1941
12-01-1941
27-05-1941
09-04-1941
11-09-1941
17-04-1936
13-03-1936
03-07-1936
07-01-1931
02-09-1931
27-07-1921

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

Som opfølgning på mit foredrag om 4 RBS kommer der her et par ’appetitvækkere’.
Forhistorien er, at i en længere periode betalte enten
afsenderen eller modtageren 6 skilling i porto for et almindeligt brev. 1. april 1851 rationaliserede man og indførte en enhedsporto på 4 Rigs Bank Skilling ved forudbetaling – herved blev det første frimærke et rabatmærke.
Der findes følgende store varianter:
Kranholds retouch i plade II pos. 5
Pemberton dobbeltpræg i plade I pos. 19
Den sprukne plade i plade I pos. 11
Hjælp til pladning kan man finde i: Hans Schønnings og Erik Paaskesens bøger om pladerne I, II, III
og IV. Eksempler på pladningskendetegn:

Spaltet ramme

Spring i ramme

I Ferslews tryk finder man også forskelle i kronerne, bundmønster og
eventuelt bogstaverne i S-rammen, som dog kun berører de første tryk.
Allerede før produktionen af mærket starter, retoucheres flere klicheer
i plade I og plade II. Efter en kort trykning retoucheres alle kroner i
plade I - i plade II retoucheres ca. 30 kroner; samtlige kroner i N- og Vranden, enkelte kroner i S- og Ø-randen og nogle fra midten af arket.
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Ved 3. standsning retoucheres bundmønster og bogstaver i flere klicheer, men kun i plade I. Herefter er mærkebilledet det endelige.
Ferslews tryk opdeles:
Ferslew 1a: Uretoucheret krone og dobbeltpræget bundmønster (enkelte kun uretoucheret krone)
Ferslew 1b: Retoucheret krone og dobbeltpræget bundmønster.
Ferslew 2: Retoucheret krone og retoucheret bundmønster. Det endelige mærkebillede.
Store varianter er omvendt vandmærke og bundtryk på bagside.
Samtlige 4 RBS har vandmærke I - lille krone. Plade I og III er forsynet
med bundtryk Ia - Plade II og IV er med bundtryk Ib.

.
Vandmærke I - lille krone

Bundtryk Ia

Bundtryk Ib.

Ferslew

21. marts
1851

3.862.400

Mørk chokoladebrun - fra
lys til mørk.
Eventuel svag
lilla undertone.

14

I - II

Ia - Ib.
Tydeligt

Vandmærke

Bundtryk

Plade(r)

Farve(r)

ker

Første aflevering til
frimærkekontrollen
trykkefra
i anOplag
riet
tal mær-

Tryk

Ferslews tryk - 1. april 1851 - 52:

I

Bundtryk udført af M.W. Ferslew i tydeligt kobbertryk. Mærket er tegnet af M.W. Ferslew og trykt som bogtryk af H. H. Thieles trykkeri. Annullering ”kun” med stumt ringstempel, eller blækannullering men kun
fra perioden 8.-16. april 1851, idet stempelsværte var udgået fra hovedpostkontoret. Nummerstempler kan forekomme, men så er mærket anvendt senere end november 1852.

Thiele
1

3. marts
1852

3.983.000

Mørk rødbrun
- fra lys til
mørk. Eventuel svag lilla
undertone.

I - II

Ia - Ib.
Svagt.

Vandmærke

Bundtryk

Plade(r)

Farve(r)

Første aflevering til
frimærkekontrollen
fra trykkeOplag i anriet
tal mærker

Tryk

Thieles 1. tryk - 1852 - 53:

I

Omvendt vandmærke kendes.
Efter Ferslews alt for tidlige død i 1852 overtog H. H. Thiele hele opgaven med trykningen. Samarbejdet imellem H. H. Thiele og postvæsenet
skulle iøvrigt vare i hele bogtryksperioden indtil 1930, hvor udgivelsen
af frimærker trykt i bogtryk ophørte. I Thiele 1 erstattes det kobbertrykte bundtryk med bogtryk. Bundtrykket er dog ofte yderst svagt,
hvad naturligvis også letter genkendelsen af denne udgave, men bør
iøvrigt ikke være et lighedstegn - naturligvis. Man var skam opmærksom på det svage bundtryk og generalpostdirektøren mente, at det nye
bundtryk ville give anledning til annulleringsbesvær! Dette var nu ikke
tilfældet. Mærkebilledet er ikke altid særligt godt dækkende af den anvendte farve og der findes ofte ret grumsede mærker. De tidlige mærker er annullerede med stumme stempler indtil november 1852, hvor
nummerstemplerne tildeles postkontorerne. Blækannullering forekommer. Andre annulleringer er sjældne.
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Thiele
2

16. juni
1853

3.979.200

a. Sortbrun.
b. Rødbrun.
Der er ingen
skarp adskillelse
imellem nuancerne.

I - II

Ia - Ib.
Tydeligt

Vandmærke

Bundtryk

Plade(r)

Farve(r)

ker

Første aflevering til
frimærkekontrollen
trykkefra
i anOplag
riet
tal mær-

Tryk

Thieles 2. tryk - 1853 - 54:

I

Omvendt vandmærke kendes. I Thiele 2 er bundtrykket atter meget tydeligt i bogtrykte gulorange nuancer. Det kan være meget svært, at adskille de to farver, som mærkebilledet findes i og adskillelsen kan ofte
være en individuel afgørelse. Da klicheerne nu er ved, at være meget
slidte, er mange af detaljerne i mærkebilledet forsvundne eller meget
uskarpe, og kan derfor vanskeliggøre pladning. Mærker i Thiele 2 er
hyppigst annulleret med nummerstempler, men stumme stempler
samt blækannullering forekommer. Andre annulleringer er sjældne.

Thiele
3

18. marts
1854

3.979.200

(a. Ikke trykbestemt.)
b. Gulbrun i nuancer.
c. Gråbrun i nuancer.
d. Olivenbrun i
nuancer.
e. Kastanjebrun i
nuancer.
f. Nøddebrun i
nuancer.
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III - IV

Ia - Ib.
Fra
svagt til
tydeligt

Vandmærke

Bundtryk

Plade(r)

Farve(r)

Første aflevering til
frimærkekontrollen
fra trykkeOplag i anriet
tal mærker

Tryk

Thieles 3. tryk - 1854:

I

Kendes oftest på farven (gul/lysbrune). Der kendes bundtryk på bagsiden i Thiele 3 gulbrun.
Jævn farvepåføring i lysere nuancer. Det formodes, at de lysere nuancer var et befalet forsøg på at tydeliggøre nummerstemplerne. Grænserne imellem de lysere nuancer kan være svære, at bestemme. Thiele
3 ses hyppigst med nummerstempler - stumme stempler ses hyppigere
på Thiele 3 end på Thiele 2.
Blækannullering forekommer. Andre annulleringer
er sjældne.
Bundtrykket kan være meget utydeligt og nogle
gange helt usynligt, hvilket
kan besværliggøre adskillelsen fra plade III eller IV. Der
er dog i Thiele 3 tale om
helt nye plader, der ofte synes med meget større variation i kendetegn end pladerne I og II kan tilbyde.
Kan mærket ikke bestemmes ud fra bundtrykket, vil
der derfor være rimelig
mulighed for, at orientere
sig efter de mange kendetegn.
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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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