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Redaktøren har ordet
Af Lene Fabricius

Som tiden da løber - nu er det allerede bladtid igen. I modsætning til
formanden har jeg gjort absolut intet ved samleriet - faktisk har jeg beskæftiget mig lige så lidt med postkortsamleriet som med solbadning
denne sommer. Jeg har derimod samlet på musik-, mad-, markeds(hvor jeg dog har kigget efter postkort) og have-/naturoplevelser. Alt
fra hårdt arbejde til total afslapning - alt i alt en rigtig dejlig sommer.
Som jeg lovede i sidste nummer, får I denne gang fornøjelsen af at
kunne læse om Keld Bakkens oplevelser og fund på Frimærkets Dag,
som Sydvest kombinerede med en ekstraordinær byttedag med meget
mere i Sædding Centret sidst i februar. Og så har jeg lidt i gemmerne til
december-nummeret, som I godt kan glæde jer til: Forsendelser sat i
strafporto skrevet af Viggo Schjerning.
Jeg - og dine andre samlervenner - er meget interesserede i at læse om
det, som du går og pusler med. Små og store indlæg er mere end velkomne, så igen skal opfordringen lyde: 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.
I ønskes alle et godt efterår 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: 30. november 2017 – udsendelsesdato: 15. december 2017
Ret til ændringer forbeholdes.
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Formanden har ordet
Af Formand Frants Langhoff

Så er sommeren, eller det der burde have været sommer, ved at være
forbi, og det er mødetid igen.
Nogle holder sommeren fri for frimærker, mens vi andre netop nyder
frimærker i de lange lyse aftener. Fik du sat på plads, ryddet op og
gjort klar til efterårssæsonen 2017?
Vi har minimum 3 store arrangementer, som man kraftig bør overveje
at deltage i!
Samlermesse i Sæddingcenteret lørdag den 14. oktober
Kæmpe auktion, med utroligt lave priser mandag den 16. oktober
Nordia i Vejle, den 27.-29. oktober. Det bør man helt uden tvivl aflægge et besøg. Der er den største frimærkebegivenhed i flere år, og så
tæt på. Fælleskørsel er i støbeskeen.
Vi i bestyrelsen overvejer meget, hvordan vi kan få endnu flere medlemmer, og/eller få endnu flere af vore medlemmer til at komme til
mødeaftenerne. Har du forslag, så hører vi gerne fra dig, og samtidig er
det netop DIG, der kan være behjælpelig med at lade din omgangskreds vide, at du samler frimærker / posthistorie, så vi i fællesskab udadtil viser, at vi er en aktiv hobby. Hvis det at spille computerspil kan
kalde sig en sport, kan vi vel også! Altså kom til Frimærkesport.
Mandag den 6. november: Breve byt/salg. Medbring din byttekasse
med breve. Der arrangeres kviksalg med breve.

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 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
Lørdag den
14. oktober
kl. 9.30-14.00
Mandag den
16. oktober
27. + 28. +29.
oktober
Mandag den
6. november
Mandag den
20. november
Mandag den
4. december
Mandag den
18. december
Onsdag 20.9
Onsdag 25.10

Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri.
Kort indlæg (fund i ferien)
Almindelig bytteaften
Foredrag: Kjeld Bakken om Kongensgade
+ alm. byt
Almindelig bytteaften.
Foredrag: Palle Offersen om Karavelmærket
Almindelig bytteaften
Gennemsyn af anvisningssalgslot.
(lokale2+3)
Sædding Centret
udstilling og salgsboder
(lokale2+3)
Anvisningssalg

(lokale2+3)

NORDIA udstilling i Vejle
Indlæg: breve byt/salg (se boks side 4)
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.

5

En god oplevelse
Af Keld Bakken

Lørdag den 25. februar havde jeg besluttet mig for at køre ud til Sædding centret for at se, hvad der var af aktiviteter på klubbens arrangement vedr. FRIMÆRKETS DAG. Selve arrangementet blev afholdt i en af
butikkerne ud mod centertorvet. Jeg ankom godt og vel kl. 10.00 og på
det tidspunkt var der mange mennesker i lokalet, hvor der både var informationsstand for klubben, salg af postfriske frimærker, tombola,
vurdering af frimærker og postkort, krejlerborde og tag-selv bord med
mange frimærker. Langs med den ene endevæg havde frimærkehandler Erik Milling, Fyn en stand med både frimærker og postkort. Efter
have været en runde i lokalet satte jeg mig ned til Erik og bad om at se
hans postkort fra Esbjerg, og stor var min forbavselse, da jeg i løbet af
en halv times tid havde fundet 11 rigtig gode postkort fra Esbjerg, som
jeg kunne bruge i min samling. Alle kortene var af rigtig god og pæn
kvalitet, som jeg vil vise her. Det første kort var et kort fra Englandskajen, og både for- og bagside er fine.

Kortet er fra ca. 1914, hvor ældre dampskibe ligger til kajs.
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Det næste kort er fra Kongensgade, Stormgade med Esbjerg Theater i
baggrunden. Billedet er fra ca. 1900, og der hvor stakittet er på venstre
side af vejen, blev den meget flotte og kendte bygning Westend bygget
i 1912.

Det 3. kort jeg købte er med et motiv fra Østre Havnevej, hvor Vandtårnet og Pavillonen ses i baggrunden, bemærk Byparkens udseende på
dette tidspunkt i ca. 1905.
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De 2 næste kort er fra Jernbanegade med stationen som hovedmotiv.

Banegården ca. 1915.

Banegården ca. 1918. Bemærk den flotte gamle hyrevogn.
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Jernbanebroen over banen med Esbjerg Mølle i baggrunden. Både Møllen og ”Jernbroen” eksisterer ikke mere. Selve motivet af broen er taget i en vinkel, som sjældent ses. Billedet er fra ca. 1905.
De to næste postkort er fra Skolegade 54 med motiv af Esbjerg Realskole. Det første kort er fra ca. 1906, hvor det er poststemplet. Det andet kort er poststemplet i 1911. Heldigt at finde to kort med relation til
hinanden. Esbjerg Realskole var Esbjergs første realskole, opført i 1890,
udvidet i 1894.

Esbjerg Realskole, Skolegade 54. Statsskole fra 1920-1938.
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Skolegade 54. Esbjerg Realskoles skolegård 1911. Baghusene blev bygget i 1894 og 1908 ved arkitekt C. H. Clausen.
Det næste kort er fra Havnegade, poststemplet 1919. Billedet er set
mod øst med ”Klatterup” i baggrunden.

Udsigt fra vandtårnet ca. 1919. Det første hvide hus tv. er hjørnet af
Havnegade / Torvegade.
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Paladshotellet Skolegade 14, opført i 1911 af teglværksejer Hans Peter
Jensen ved arkitekt H. P. N. Hedeman, København.

Borgergade 66, Café Heimdals Lysthave. Café Heimdal åbnede som
café omkring 1897 med keglebane. Banen blev lukket i 1920. Heimdals
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Café blev ombygget 1925-1926, ved arkitekt O. Berg og omdøbt til
Danckwards Danserestaurant og Lysthave. Lukkede omkring 19461947. Vestjydsk Rør- og Sanitetslager blev bygget på stedet i 1947. Kortet er desværre ikke postbesørget, men er ca. fra 1930.
En dejlig formiddag i forbindelse med Frimærket dag, hvor mange gode
postkort skiftede hænder, en god oplevelse og et godt arrangement
med mange besøgende.
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Samlermesse og byttedag
Af Torben Niese-Petersen og Irene Henriksen

Bestyrelsen har besluttet at prøve et nyt koncept ifm. efterårsarrangementet på Torvet i Sædding Centret. Det foregår lørdag den 14. oktober kl. 9.30-14.00. En del samlere fra det syd- og sønderjyske område
viser forskellige samlinger bl.a. legetøjslastbiler, oplukkere, genforeningen 1920, visitkort, dukker og andre ting.
Der vil være en del stande med forhandlere af bl.a. frimærker, posthistorie, postkort og andre ting.
Desuden er det muligt at få en vurdering af de fremmødte fagfolk. Der
kan også købes nye danske postfriske frimærker fra PostNord, og de
kan stemples med lokale stempler. På torvet vil der også være en udstilling af bl.a. postkort og andre spændende samlerobjekter.
I mødelokalet vil der i løbet af dagen være nogle foredrag. Kl. 13.00
trækker vi en ”mødepræmie” blandt alle, der deltager i dagen samt udfylder en kupon.
Vi glæder os til at se dig og din familie, og vi håber, at du spreder budskabet til venner og bekendte.
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Danmarks første særstempel blev brugt i Esbjerg!
Af Carsten Rathleff

Ja, hvem skulle nu have troet det – men det er ganske vist ifølge Henning Kaaber fra JKE gruppen. I udstillingskataloget Sydvest ’82 viser han
Esbjerg-stemplerne.
Brotypen 1A-1, egentlig kun
brugt i perioden 1893-1897,
men blev fundet frem fra
gemmerne, da der i Esbjerg
blev afholdt dyrskue af Jydske
Landboforeninger 6.-11. juli
i 1904. Se fig. 2.

Fig. 2

Se fig. 1 kopi af Bekendtgørelse fra Generaldirektoratet for Post og Befordringsvæsenet – i dag kaldet PostNord, som slet ikke skal omtales
her.

Fig. 2

Stemplet bliver af Henning Kaaber nummereret som type 1A-1 særstempel – kun brugt 8.-9. juli 1904. Som Henning Kaaber skriver: Et
uhyre sjældent stempel – derfor I Esbjerg-stempelsamlere: kig i jeres
samlinger – måske har I en overset ”Guldklump” liggende, som kræver
at se dagens lys.
14

Helsinge-stemplet – stavet uden L
Af Carsten Rathleff

En anden moderne sjældenhed er dette fejlgraverede Helsinge tekstmaskinstempel. Litteraturen oplyser, det kun blev brugt den 14-2-1970.
Dette, som jeg nyligen fandt og følte glæden strømme gennem mig, er
fra den 13-2-1970 – altså én dag tidligere.

Thue Balsby forklarede mig, at stemplet nok er blevet brugt i flere
dage, da et nyt stempel først skal bestilles, fremstilles og til sidst sendes til Helsinge Posthus.
Man kan selvfølgelig også have brugt et almindeligt II c eller II d stempel – måske tvivlsomt, da disse er håndstempler. Jeg forestiller mig
ikke, at man har haft en postansat til at afstemple måske flere hundrede breve med håndkraft. Tekstmaskinstemplerne blev brugt til masseafstemlinger og derfor en stor arbejdsbesparelse.
Som læseren kan se, er det et ganske almindeligt Frederik IX 60 øres
mærke. Hvem ved, du har måske en i dine dubletter/samling. Finder du
en, hører jeg meget gerne fra dig, så vi måske kan stykke historien sammen.
God jagt!
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Nytænkning er et godt initiativ
Af Irene Henriksen

Jeg har netop læst om John Andersen fra Grenaa, der har udstillet sine
julekort i Bog & Ide i Grenaa. Det er både et godt initiativ og en god
måde at vise vore samlinger på til et publikum, der nok ikke ville besøge vore udstillinger eller andre filatelistiske arrangementer. John Andersen fortæller:
”Sidste vinter var jeg hos Bog & Ide i Grenaa for at købe nogle materialer til opsætning af en samling julemærker og kort. Ekspedienten var interesseret, da jeg fortalte, hvad jeg var i gang med, og inviterede mig til
at komme og vise min samling af julekort frem ved et julearrangement
den 24. juni i år, altså ½ år før og efter jul. Jeg sagde ja tak, det var jo
en mulighed for at fortælle omverdenen, at der er en frimærkeklub i
Grenaa. Butikken var i julestemning med juletræ ved døren, julepynt
og en enkelt nissehue. Der var kaffe og småkager til kunderne samt
gode juletilbud i butikken. Et pigekor kom og sang nogle julesalmer –
rigtig hyggeligt. Og så var der opstillet 3 plancher af min julekort samling. Der var en god interesse for de gamle julekort, jeg snakkede med
en del kunder og fik også et par gode historier med derfra. Alt i alt var
det et godt lille arrangement, hvor både Bog & Ide og Grenaa og Omegns Frimærkeklub fik lidt ud af det.”
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Venskabsklub i Bergen, Norge
Af Frants Langhoff

Den 16. maj besøgte jeg Bergens Filatelistklub (BFK), hvor jeg blev
modtaget med stor glæde. Klubben har egne lokaler (et tidligere medlem skænkede for år tilbage sjældne frimærker til finansiering af indkøbet), og det gør, at man har fast mødeaften hver tirsdag, et større bibliotek og køkken til rådighed.
Formand Hans H. Blom (samler danske stempler) kunne informere, at
der i klubben var flere, som samlede Danmark, FAE og Grønland, herunder enkelte som havde specialiseret sig i Danske stempler og perfins
(og vi taler top seriøse og ledende inden for feltet!) Derudover var næsten alle samlerområder repræsenteret, men selvfølgelig var norsk
posthistorie det centrale. Man udgiver klubbladet ”Den blaa Løve”.
Vi aftalte at holde hinanden orienteret og udvide klubvenskabet mest
muligt til fælles glæde. Sydvest-medlemmer er meget velkomne på besøg, Nye Sandviksvei 65, Bergen - www.bergens.filatelist-klub.no
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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
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. 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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