
ØSTJYSK FRIMÆRKEKLUB VIBY J 

Nr 1 · 31. årgang · augu st 2011 

Fra en tid da Aarhus havn stadig kun var å-havn 

Så er det frimærketid igen 



Side 2 

Bestyrelsen 
 
Formand: Torben Malm, tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

Næstformand: Finn Steffensen, tlf. 41630069 

Sekretær: Henning Bonde, tlf. 86750454 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Morten Mikkelsen,. 

E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk 

Auktionsleder: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

 

PINCETTEN 
 
Redaktør: Torben Malm, Søholmvej 7, 8260 
Viby J. tlf. 86284782 
E-mail: tom.malm@privat.dk 
 
Tryk: Husets trykkeri 
 
Deadlinie: Blad nr. 2 sæsonen 2011/2012, 17. 
oktober 2010 
 
Mødeaften: Møderne afholdes i sæsonen hver 
mandag kl. 19.00 i Viby Lokalcenters lokaler, 
Kongsgårdsvej 6, Viby J. Døren er åben fra kl. 
18.30. 

 
Forsiden:  Postkort fra 1906, med motiv af å-
havnen i Aarhus. Udlånt af Torben Malm 

Østjysk Frimærkeklub 

Weibel har solgt ejendommen og lukker butikken i 
efteråret 2011  

Ophørsudsalget er startet 
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Fra bestyrelsen 

styrelsen tænkt sig at følge det, der har 
været en tradition siden klubbens start, 

Vigtig information vedrørende kontingentindbetaling. 
 
Så er det atter tid til, at indbetale kontingent. I opfordres til enten at indbetale på klub-

bens bankkonto, som har følgende konto nr.: Reg. Nr. 2273 konto nr. 7556 469 932. El-
ler også betale direkte til mig på klubmøderne. Hvis man har skiftet adresse for nylig vil 
jeg gerne have, at I oplyser dette, så medlemslisten kan ajourføres. 

 
Har man ikke mulighed for bankoverførsel eller betale på mødeaftnerne kan man kon-

takte mig på tlf. nr. 25 15 53 68, så løser vi problemet. 
 
Dit kontingent er uændret fra forrige år. Dvs. kr. 125,- for seniormedlemmer og kr. 

175,- for familiemedlemskab. 
 

Din kasserer i Østjysk Frimærkeklub 
Willy Vester 

Så er det nok en gang blevet tid til, at 
mødes hver mandag aften til hyggeligt 
samvær med vores hobby som undskyld-
ning. 

Den nye bestyrelse har efter generalfor-
samlingen holdt møde, hvor der blev for-
delt bestyrelsesposter. Ud over de på ge-
neralforsamlingen direkte valgte poster: 
formand Torben Malm, kasserer Willy 
Vester er der konstitueret følgende: Finn 
Steffens som næstformand, Henning Bon-
de som sekretær, Morten Mikkelsen som 
bestyrelsesmedlem og webmaster for 
klubbens hjemmeside. Auktionsudvalget 
består af Willy Vester og Finn Steffens. 
Redaktør af Pincetten er Torben Malm. I 
de samarbejdende frimærkeklubber er 
foreningen repræsenteret af Torben Malm 
og Lars Peter Nellemann. 

30 års jubilæum 

I det kommende efterår har klubben 30 
års jubilæum og i den anledning har be-

Så starter vi atter på en ny sæson 

Fra klubbens 25 års jubilæumsudstilling 
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Auktioner 
Som tidligere skrevet så består aukti-

onsudvalget af Willy Vester og Finn Stef-
fens samt til dels også Morten Mikkelsen. 
Det bliver sådan fremover, at når man øn-
sker noget af sit materiale på auktion på 
klubaftnerne, så skal man som sædvanlig 
udfylde en auktionsliste med en beskri-
velse af lotterne. Denne liste afleveres til 
auktionsudvalget, som giver medlemmet 
besked, om hvornår materialet kommer 
på auktion og hvornår det skal afleveres 
til auktionsudvalget. Denne ændring er la-
vet fordi auktionsudvalget ønsker at opbe-
vare mindst mulig materiale og i mindst 
mulig tid.  Alle er velkomne til at indleve-
re til auktionerne. 

Sidste sæson forsøgte vi os med bud-
auktion og hollandsk-auktion, dette vil vi 
fortsætte med i denne sæson. I efteråret 
den 3. oktober har vi bud-auktion og i for-
året har vi hollandsk-auktion. Der kan al-
lerede nu indleveres til bud-auktion.  

Den 7. november afvikler vi Stor Med-
lemsauktion, hvor vi forventer at klub-
bens medlemmer vil indlevere materiale 
af høj kvalitet. Lot afgiften til denne auk-
tion er 5 kr. pr. solgt enhed og mindste 
opråbs pris på 25 kr. Sidste indlevering til 
auktionen er mandag den 4. oktober. 
Auktionsudvalget håber, at kunne sam-
mensætte en interessant auktion på mel-
lem 150 og 200 numre. Så I opfordres til 
også at indlevere andet end Danmark. 

Frimærkebanken 

Den 17. oktober får vi besøg af Frimær-
kebanken. Også i år er der mulighed for at 
købe kilovarer hos Frimærkebanken. Dis-
se kan bestilles hos Willy Vester seneste 
en uge før, og de bliver så leveret på mø-
deaftenen den 15. november. Prisen for 1 

hvert 5. år at afholde en klubudstilling. 
Denne udstilling har vi tænkt os at afhol-
de den 27. november i klubbens sædvanli-
ge mødelokale. Det er klubbens medlem-
mer, som skal udstille deres samlinger og 
allerede nu kan man godt tænke over, 
hvad man vil udstille og hvad man vil vi-
se frem. Der vil snarest komme yderligere 
information. 

Foredrag 

Der er truffet aftale med 2 foredrags-
holdere udefra i efteråret. Den 26. sep-
tember får vi besøg af Bent Nielsen. Bent 
vil vise og fortælle om sin samling af Sto-
re Hermes-mærker fra Grækenland. Bent 
har en stor og flot samling af Store Her-
mes-mærker, som man godt kan glæde sig 
til at se. 

Senere på efteråret den 14. november er 
det så Finn Skriver Lauersen fra Horsens, 
som besøger os. Finn vil vise os sin lokal-
historiske samling om Horsens suppleret 
med en lille specialsamling om fængsel-
post fra Horsens Statsfængsel. Det er så 
bestyrelsens håb, at vi dermed kan opfyl-
de et ønske fra sidste sæson, nemlig om 
fængslende foredrag!!   

Medlemmet fortæller/Sen aften 
emne 

Under medlemmet fortæller er der fore-
løbig truffet aftale med Ole Bech som den 
28. november viser og fortæller om jule-
post og med Jørgen Andreasen den 5. de-
cember om julekort. 

Derudover er der programsat en aften, 
den 10. oktober, som en mulig aften til 
medlemmet fortæller. Så hvis der er no-
gen, som brænder for, at fortælle om og 
vise os andre deres samling, så er de vel-
komne til at melde sig. 
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Frimærkeprinter 
Har du set sådan en før? Den er blevet 

markedsført og solgt af firmaet aCon A/S 
i Sønderborg siden den 19. januar 2011 til 
mindre virksomheder. Hjemmesiden er 
acon.dk. Salget indtil nu (Maj 2011) er 12 
– 15 stk. 

Jeg har set et mærke sat på QXL fra en 
sådan Frimærkeprinter. Koden ligner slet 
ikke dem, vi ser på mærket trukket fra en 
Post Danmark automat. De vil jo nok 
blive mere almindelige med tiden. 

Det skulle være meget vanskeligt, men 
måske muligt, at se på koden hvilket 
firma, der har printeren. 

Her har vi en kommende opgave, når 
der bliver mærker nok at sammenligne 
med. 

Den er virkelig genial og sikkert meget 
praktisk for mange mindre firmaer. Den 
indeholder en ”Computer”, som holder 
styr på alt. 

Tryk på et antal og én tast og der 
kommer 8,- Kr. mærker ud, tryk på en 
anden tast og der kommer 6,- Kr. ud eller 
en hvilken som helst værdi, du selv har 
kodet den til. Eller også trykker du bare 
værdien. 

Du køber beløb at trække for, ligesom 
du køber taletid på din mobil. 

Når din rulle med ”værdiløse” mærker 
er ved at slippe op, sender post Danmark 
automatisk en ny rulle til dig af de sidst 
udkomne formentlig. 

 

A. Quist Christensen 

kilo Danmark er 100,- kr. og for 1 kilo 
udland 30,- kr. 

Byttedag 
De Samarbejdende Frimærkeklubber i 

Århus afholder den sædvanlige byttedag 
søndag den 23. oktober på Århus Tekni-
ske Skole, Halmstadgade 6 fra klokken 9-
15. Der kan bestilles krejlerbord hos Lars 
Peter Nellemann på tlf. 86 11 54 88 eller 
mobil 23 11 64 88. Der er mulighed for at 
købe mad og drikke til rimelige priser. Se 
i øvrigt annoncen for byttedagen på forri-
ge side. 

Bestyrelsen ønsker jer velkommen til 
en ny og forhåbentlig begivenhedsrig sæ-
son rent frimærkemæssigt. 

Bestyrelsen 

Frimerkeprinteren 
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Enrico Mylius Dalgas tog initiativ til at 
oprette Det danske Hedeselskab. Han 
arbejdede ved ingeniørkorpsets vejtjeneste 
i 1854. Her lærte han hedeegnene og deres 
geologiske forhold at kende og havde med 
interesse fulgt de forsøg, der uden held 
havde været gjort for opdyrkning af de 
meget store hedearealer i Jylland.  

I 1875 modtog Dalgas fortjenstmedaljen 
i guld. 

Han døde i 1894 i Aarhus og er 
begravet på Nordre kirkegård i en grav, 
som byrådet skænkede familien.  

Efter Dalgas' død iværksatte Det danske 
Hedeselskab en landsindsamling, der - 
efterfulgt af en konkurrence - sikrede 
fuldførelsen af billedhugger Rasmus 
Andersens bronzestatue, som blev afsløret 
i Aarhus ved en stor festlighed den 16. juli 
1901.   

Statuen har levet en omtumlet 
tilværelse. Først var statuen placeret på en 
beplantet skråning, som førte op mod den 
gamle Bruuns-
bro. Her var 
s t a t u e n 
placeret indtil 
1921, hvorefter 
den blev flyttet 
til Park Allés 
sydlige ende 
ved den senere 
n e d l a g t e 
S ø n d r e 
Kirkegård. Den 
23. marts 1938 
indtog statuen 
sin nuværende 
placering ved 
den sydlige 

ende af Dalgas Avenue. Den blev flyttet, 
fordi den stod i vejen for det nye Rådhus. 

Enrico Mylius Dalgas på Dalgas Avenue. 
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Referat af ordinær generalforsamling  
mandag den 11. april 2011. 

Generalforsamlingen blev startet med en 
velkomst af formanden Torben Malm. På 
bestyrelsens vegne blev Sten Pedersen fo-
reslået som dirigent. Sten blev valgt og 
indledte med, at konstatere, at generalfor-
samlingen var lovligt indkaldt og beslut-
ningsdygtig. Der var mødt 51 medlemmer 
til generalforsamlingen. 

Formandens beretning: Formanden ind-
ledte med at redegøre for klubbens med-
lemstal og notere en lille tilbagegang til 
117 fra 122. Der er generelt stort fremmø-
de, normalt 55-60 medlemmer på klub-
bens møder. Formanden fremførte, at vi 
som ikkemedlem af forbundet måske kun-
ne få problemer med at skaffe foredrags-
holdere, idet der ved enkelte forespørgel-
ser, var blevet stillet spørgsmål til, hvor-
for vi ikke er medlem af forbundet. Desu-
den kunne der være fordele ved at være 
medlem af forbundet. Ellers blev årets ak-
tiviteter gennemgået og der blev spurgt til 
om der kunne være andre emner eller ak-
tiviteter, som kunne være af interesse. Det 
blev nævnt, at klubben har 30 års jubilæ-
um i den kommende sæson og at der i den 
anledning ville blive holdt en udstilling. 
Til sidst blev Poul takket for hans hjælp i 
forbindelse med sodavand/ølsalg. Gert 
blev takket for hans reorganisering af bib-
lioteket.  Herefter spurgte dirigenten til 
kommentarer fra salen. 

Der blev herefter debatteret livligt om 
fordele og ulemper ved et medlemskab af 
forbundet. Ikke mindst hvad det øgede 
kontingent bliver brugt til. Nogle mente 
dette gik til at betale for bestyrelsens rej-
ser mm. Det blev også påpeget, vi via et 
medlemskab ville være dækket af forsik-

ring, hvilket i dag ikke er tilfældet, da 
klubben p.t. ingen forsikringer har tegnet. 

Til foredrag blev efterlyst foredrag om 
klassiske mærker. Hertil blev svaret, vi 
tidligere har haft foredrag om 4 RBS, 4 
sk. og 1864, så der var blevet lagt vægt på 
andre typer foredrag i den forløbne sæ-
son. 

Sten efterlyste flere kommentarer til be-
retningen og da dette ikke var tilfældet, 
blev beretningen godkendt af generalfor-
samlingen. 

Godkendelse af regnskab: Et regnskab 
med budget for den kommende sæson var 
blevet omdelt før generalforsamlingens 
start. Regnskabet blev gennemgået af kas-
sereren Willy Vester. Willy havde som 
nyvalgt kasserer omlagt en del af regn-
skabet og det af sted kom en hel del 
spørgsmål.  Dette gjaldt blandt andet po-
sten med amerikansk lotteri, som viste en 
stor differens i forhold til sidste års regn-
skab. Willy forklarede, at dette skyldtes, 
at amerikansk lotteri tidligere var sat un-
der præmier, men nu har sin egen post. Et 
enkelt medlem påpegede, at posten for 
bestyrelsesmøder var meget lav og at be-
styrelsen godt kunne ”forkæle” sig selv. 
Hertil blev fra bestyrelsen påpeget, at 
denne er kontingentfrie og ej heller beta-
ler lotafgift til klubauktionerne. Det blev 
påpeget, at der kunne spares på portoud-
gifterne på flere forskellige måder, besty-
relsen var enige og ville ved flere tiltag 
forsøge at bringe denne udgift ned. Heref-
ter satte dirigenten regnskabet til afstem-
ning og blev godkendt af generalforsam-
lingen. 
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Budget: Kassereren fremlagde budgettet 
for den kommende sæson, han redegjorde 
for enkelte poster. Der blev ikke stillet 
spørgsmål til budgettet og dette blev ved-
taget. 

Kontingent: Kontingentet blev meddelt 
uændret og godkendt. 

Forslag: John Bøhm havde stillet forslag 
om, at handle mønter på lige fod med fri-
mærker eventuelt en gang om måneden. 
John uddybede forslaget og under den 
følgende debat kom det frem, at der fra en 
tidligere lukket møntklub var en formue, 
som kunne bringes i ”spil,” men at dette 
skulle ske inden for 1 år. Fra flere sider 
blev det påpeget, at der af og til er handel 
med mønter, men at vi overvejende er en 
frimærkeklub og fortsat skulle være dette. 
Dirigenten kunne ved håndsoprækning 
konstatere et klart flertal imod og at kun 
John Bøhm stemte for. 

Herefter gik dirigenten over til det forslag 
til vedtægtsændringer, som et nedsat ud-
valg havde udarbejdet. Forslagets punkter 
blev gennemgået pr. computer og projek-
tor. Efterhånden som der blev foreslået 
rettelser blev disse indføjet  i vedtægtsfor-
slaget. Forslaget blev herefter til slut sat 
samlet til afstemning og blev godkendt 
med et overvældende flertal af generalfor-
samlingen. 

Efterfølgende blev der stillet spørgsmål til 
konsekvenserne til, at regnskabsåret var 
blevet ændret i forhold til sæsonen. Be-
styrelsen blev pålagt at redegøre for den 
fremtidige kontingentbetaling. Dette er 
senere blevet debatteret på et bestyrelses-
møde. Det er bestyrelsens holdning, at 
kontingentet gælder for en sæson, med 
start september og inklusiv sommermøder 

den følgende sommer.  Vedtages ændret 
kontingent på en generalforsamling er 
dette først gældende for den kommende 
sæson. Som følge af det stillede spørgs-
mål vil bestyrelsen stille ændringsforslag 
til vedtægterne, som præciserer dette på 
den kommende generalforsamling. Dette 
for at der ikke i fremtiden skal opstå pro-
blemer. 

Valg: Valg af formand: Torben Malm 
blev genvalgt for en ny periode. 

Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Torben 
Madsen genopstillede ikke og i stedet 
blev Morten Mikkelsen, foreslået af be-
styrelsen, valgt. 

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Gert Ni-
elsen og Torben Adamsen blev genvalgt. 

Valg af 2 revisorer: Kaj B. Jensen og Erik 
Sørensen blev genvalgt. 

Valg af 1 revisorsuppleant: Poul Børge 
blev genvalgt. 

Efter valgene takkede formanden Torben 
Madsen for hans virke i bestyrelsen under 
4 formænd og overrakte ham et gavekort 
til In-Po Frimærker. 

Eventuelt: Afslutningsvis blev der spurgt 
til den kommende 30 års jubilæumsudstil-
ling. Der blev løst redegjort for den og 
fortalt, hvordan den er tænkt afholdt. Af-
slutningsvis takkede dirigenten for god ro 
og orden under generalforsamlingen. 

 

Red. 
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Aarhus I: i 1919 havde indleveringsstedet Aarhus I til huse på hjørnet af 
Bruunsgade og Jægergårdsgade. I september  flyttede det til Frederiks Alle 

178. Ved hovedpostkontorets flytning til den nye postbygning ved banegården i 
1929, blev der oprettet indleveringssted i Kannikegade med benævnelse Aarhus 
I. 
Aarhus II: Var fra 1902 indleveringssted på Nørrebrogade. I 1915  på Nørre Al-
le 30. Kilde: Lasse Nielsen, Danmarks Stempler. 



Side 11 

Er medlem af Østjysk frimærkeklub. 

Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der 

leveres materiale i almindelig god kvalitet 
som beskrevet i Afa-katalog. 
 

Fuld reklamationsret hvis ovennævnte ik-
ke overholdes. 
 

Lot indleveres i pergamynposer. 
 

Dårlig kvalitet vil blive frasorteret. Kvali-
tetstjek sker dog uden, at åbne de indleve-
rede poser. 
 

Der afregnes med 15. kr. pr. lot. 
 

Til mødeaftnerne lægges der lot frem for-
holdsvis i forhold til antal indleverer. Alle 
har lot med på hver mødeaften. 
 

Bestyrelsen 

Amerikansk lotteri 
 

Så modtages der indleveringer til ameri-
kansk lotteri. 
 

- alle må indlevere til amerikansk lotteri 
- max 50 lot pr. indlevering 
- Skandinavien Afa-katalogpriser, post-
frisk pålydende min. 15 kr. eller katalog-
pris min. 75 kr. stemplet/ubrugt (postfrisk 
pris minus 50% ved tilfælde, der ikke er 
prissat i Afa) katalogpris min. 75 kr. 
- Øvrige lande, ved Afa-katalogpriser 
min. 75 kr., ved Michel-kataloger min. 10 
€. 
 

For stemplede mærker gælder, at der ind-



Efterårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2011 

September 
05.-09. Sæsonstart 
12.-09. Klubaften 
19.-09. Klubaften 
26.-09. Foredrag Bent Nielsen Grækenland Store Hermes-mærker  
 

Oktober 
03.-10. Bud-auktion  
10.-10. Klubaften 
17.-10. Besøg af  Frimærkebanken 
24.-10. Medlemmet fortæller  
31.-10. Klubaften, eftersyn stor medlemsauktion 
 

 November 
07.-11. Stor medlemsauktion 
14.-11. Foredrag Finn Skriver Lauersen, Fængselspost-Horsens byhistorie 
21.-11. Skrammelauktion-Oprydningssalg frimærker 
27.-11. Jubilæumsudstilling 
28-.11. Medlemmet fortæller. Ole Bech julepost 
 

December 
05.-12. Medlemmet fortæller. Jørgen Andreasen julekort 
12.-12. Julefrokost 
19-.12. Juleafslutning med banko 
 

Byttedage udstillinger 
 

September 
04.09.2011 Herning.  Cedervej, kl. 10-? 
10.-11.9.2011 Horsens. National udstilling 
17.-18.9.2011 Ølstykke. Jubilæums- og Propagandaudstilling 
18.09.2011 Grenaa. Kulturhuset, Pavillionen, Kærvej 11, kl. 10-15 
24.09.2011 Hjørring. Bingohallen, Grønnevold 2 
25.09.2011 Fredericia. Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, kl. 9-16 
25.09.2011 Thisted. Kl. 10-16 
 

Oktober 
02.10.2011 Herning. Cedervej, kl. 10-? 
09.10.2011 Holstebro. TDC-Hallerne, Mejrup-hallen, Elkjærsvej 26, kl. 10-16 
09.10.2011 Hinnerup. Brogården, Søndergade 26, kl. 10-16 
15.10.2011 Frederikshavn. Maskinhallen, Skolegade, kl. 10-15 
16.10.2011 Randers. Fritidscentret, Vestergade 15, kl. 10-16 
23.10.2011 Aarhus. Aarhus Tekniske Skole, Halmstadsgade 6, kl. 9-15 
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