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Bestyrelsen 
 
Formand: Torben Malm, tlf. 86284782 

E-mail: tom.malm@privat.dk 

Kasserer: Willy Vester, tlf. 25155368 

E-mail: wvester@mail1.stofanet.dk 

Næstformand: Morten Mikkelsen,. 

E-mail: mm@mortenmikkelsen.dk 

Sekretær: Henning Bonde, tlf. 86750454 

E-mail: kemimiljo@mail.tele.dk 

Bestyrelsesmedl.: Gert Nielsen, tlf. 25520551 

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: Godsbanens trykkeri 
 

Deadlinie: Blad nr. 1 sæsonen 2013/2014, 5. 
august 2013 
 

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:  Et lille uddrag af lot som er på vo-
res jubilæumsauktion. Se auktionskatalog læn-
gere omme i bladet. Side 4. 

Østjysk Frimærkeklub 

Pr. bud!! 
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Fra bestyrelsen 

Forår 

Der er ikke meget i vejret, som tyder på, 
at der er forår lige om hjørnet, så derfor 
kører vi rask videre med foreningens for-
årsprogram. 

Stor medlemsauktion 

Her den 4. marts afholder vi forårets 
Stor Medlemsauktion. Det er igen lykke-
des at få sammensat en interessant aukti-
on, med et bredt udvalg. Denne gang er vi 
nået op på 175 lot. Selvfølgelig er der tra-
ditionen tro en overvægt af dansk materi-
ale, men der er også indleveret lot med 
klassisk Norge, og også ældre og nyere 
Tyskland er repræsenteret. England og 
Schweiz er der også lot med fra denne 
gang. Se auktionsprogrammet længere 
omme i bladet, side 4. Det bliver forhå-
bentlig en god auktion, både for købere 
og sælgere. 

Generalforsamlingen 

Vi afholdt vores generalforsamling den 
11. februar. Der var mødt 48 medlemmer 
op på aftenen, flot fremmøde akkurat som 
på en almindelig mødeaften. Om selve 
generalforsamlingen henvises til referatet 
på side 16, her skal der blot lyde en tak til 
alle dem, der i den forløbne sæson har 
ydet en indsats for klubben. Bestyrelsen 
er taknemlig for denne hjælp, det være sig 
til kaffebrygning, øl/sodavands indkøb, 
hjælp til at indrette vores nye skabe og 
meget andet. Tak. 

 Foredrag 

Vi har haft et enkelt foredrag her i for-
årssæsonen. Det var Kaj Ullerup som vi-
ste og fortalte om sin udstillingssamling 

over Frederik den VIII. Et godt og leven-
de foredrag. 

Vi har programsat 2 foredrag mere i for-
året et den 18. marts. Det har været lidt 
svært, at få besat denne aften, da de fore-
spurgte har sagt ja til at holde foredrag 
hos os, men ikke lige i foråret da de har 
travlt med at forberede sig til den kom-
mende klubudstilling i Hornslet den 23 og 
24. marts. De kommer så derimod og be-
søger os i næste sæson. Men der skal nok 
blive et foredrag den 18 marts. 

I april den 15. får vi besøg af Hans Ur-
bak. Hans vil holde sit foredrag 
”Katastrofepost med svenske relationer” 
for os. Et godt og interessant foredrag, 
som er bygget op over post, som har væ-
ret involveret i en katastrofe, fly- jernbane
- eller skibskatastrofe, til fra eller via Sve-
rige. Helt sikkert ikke et katastrofalt fore-
drag, tværtimod.  

Sommermøder 

Traditionen tro er der sommermøde 
hver den første mandag i hver af sommer-
månederne juni, juli og august. Som de 
øvrige år er det almindelig mødeaften 
med hyggeligt samvær for dem, som ikke 
kan undvære frimærkerne hen over som-
meren. 

Næste sæson 

Det varer ikke længe før efterårssæso-
nen skal planlægges, så hvis der er nogen 
som har gode forslag til foredragsholdere 
eller andre aktiviteter, vi kan afholde, så 
lad os det vide i bestyrelsen, så vi kan ta-
ge dette med i vores overvejelser. 

Fortsat god forårssæson. 
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Medlemsauktion den  4. marts 2013 

Velkommen til Østjysk Frimærkeklubs forårs- og medlemsauktion. Materialet er indle-
veret af klubbens medlemmer. 

  
Materialet er for enkeltmærkernes vedkommende gennemgået og er efter klubbens 

skøn fri for skjulte fejl og mangler, som ikke fremgår af omslaget eller er nævnt i salgsli-
sten. 

  
Findes der alligevel fejl sker reklamation til auktionslederen samme aften. 
 

Auktionsbetingelser: 
 
Alle lot sælges i den stand de forefindes ved hammerslag. Bud og overbud fastsættes af 

auktionarius, men vil som hovedregel være følgende: 
  
 25 - 50 kr. forhøjes med kr. 5 
 50 - 200 kr. forhøjes med kr. 10 
 200 - 500 kr. forhøjes med kr. 25 
 500 -  kr. forhøjes med kr. 50 
  
 
Opstår der tvivl om højeste bud foretages nyt opråb. Køber betaler alene hammerslags-

prisen. Den der byder for andre, hæfter selv. Afregning for købte lot skal ske samme af-
ten inden det købte udleveres. Afgivne bud er bindende og forpligter til omgående ind-
løsning. Der tages forbehold for fejl og ændringer 

 

Eftersyn: 
 
Der vil være eftersyn af materialet på 

medlemsmødet den 25. februar, samt på 
auktionsdagen den 4. marts fra kl. 19.00. 

  
Bestyrelsen 

Signaturforklaring: 

  
   o= stemplet 
  * = ubrugt 
** = postfrisk 

Lot 22 
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 5 DK 3   o 2 sk blå, flot 600 130 

 6 DK 4   o 4 sk brun 1854, lux stemplet nr 67, fine rande 140/250 50 

 7 DK 7 x  o 4 sk brun 1858, lux stemplet 107 120/220      50 

 8 DK 7 x  o 4 sk brun vm II, nr-stempel 113 120      30 

 9 DK 9   o 4 sk brun, nr-stempel 2 150 30 

10 DK 26 B  o 12 øre grå/violet, lux stemplet KJØBENHAVN 10.2.02       50 

11 DK 28   o 20 øre rød/grå, 7. tryk pos. 23, lux stemplet nr 75 280/600 125 

12 DK 29   * 25 øre grå/grøn, m gummi hængselrest 500 75 

13 DK 32   o 5 øre grøn små hjørnetal, nr. stempel 1 850 125 

14 DK 40 B  o 4/8 grå/rød, det gode vandmærke 550    100 

15 DK 50   o 50 øre lilla, Chr. IX 800 80 

16 DK 60   o 35/16 øre grå/brun 500 100 

17 DK 60   o 35/16 øre grå/brun 500 90 

18 DK 61   o 35/20 øre rød/grå, KJØBENHAVN 7.6.12, 7. tryk 600/1000 125 

19 DK 61   o 35/20 øre rød/grå 600 100 

20 DK 62   o 35/32 øre grøn, stemplet i 1912 800 150 

21 DK 67   o 5 kr rødbrun posthus 1300 300 

22 DK 93   ** 27/41 øre provisorie, marginalblok 42-O 500 100 

23 DK 144   o 10 øre grøn gammel luftpost 400 80 

24 DK 145   o 15 øre violet gl. luftpost, togstempel Rønne-Nexø 1000 150 

25 DK 166   ** 7/20 øre blå 250 50 

26 DK 174 x  o 40 øre grøn karavel, plet i flaget, 29.9.31 500/800    125 

27 DK 178-180   o Sæt kræftmærker 605 100 

28 DK 186-195   * Sæt Chr. X, ubrugt m gummi hængselrest 400 75 

29 DK 211 x  o 1 kr brun Chr. X. ekstra streg, lux. 100++      35 

30 DK 212   ** 2 kr rødbrun Chr. X 100 20 

31 DK 213   ** 5 kr rødbrun Chr. X 200 40 

Nr. land katnr. Foto**/*/o  beskrivelse katalog opråb 

 1 DK 1   o 4 RBS, lux, fine rande 750 100 

 2 DK 1   o 4 RBS, Ferslev 600    150 

 3 DK 1   o 4 RBS, Ferslew 600 60 

 4 DK 1 IIa  o 4 RBS, Thiele sortbrun 450 45 

Lot 5 Lot 6 Lot 7 Lot 2 

 
 

Lot  21 Lot 10 

 

Lot 29 Lot 18 
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Nr. land katnr. Foto**/*/o  beskrivelse katalog opråb 

32 DK 216-220   o Sæt, ny luftpost 340 70 

33 DK 231 x  o Hans Tausen pos. 91, dobbeltpræg øverste hjørne 150      35 

34 DK 233 x  o Ribe Domkirke pos 46, dobbeltpræg over tagryg 250      50 

35 DK 262   * 6/8 øre provisorie, "Den gode" 500/300 60 

36 DK 262 A  o 6/8 øre grå, "den gode" 750    150 

37 DK 402   ** 25 kr grøn 240 25 

38 DK 636   o 1,50 kr blå, Højbjerg 17.5.77, luksus  100 

39 DK 874   o 6,50 kr Reformationen, Ebeltoft 25.2.87 luxsus  50 

40 DK    Brev Lokalbrev som skatteskema, Posthornstempel VIBY J.  100 

41 DK    Brev 4 sk tofarvet grå/rød, kombineret stempel 181 175 50 

42 DK    Brev Pænt luftpostbrev, Fåborg 31.8.34 til Norge  75 

43 DK    Brev Opfrankeret helsag 5+5 øre grøn våbentype til Böhmem  50 

44 DK    Brev 10 stk flotte udlandsbreve  50 

45 DK 1094   o 12 kr flerfarvet, Odder 4.5.95 luksus  50 

46 DK 1355 x  o Miniark insekter, Type II uden siv, luksus-stemplet  225 

47 DK Tj1 a  o 2 skilling ultramarin tjeneste 1200 120 

48 DK Tj2   o 4 skilling karmin tjeneste 200 25 

49 DK Tj3   o 16 skilling grøn tjeneste 2200 220 

50 DK Tj 4   o 3 øre lilla, parstykke 600 75 

51 DK Tj5a   Brev 4 øre ultramarin på brev 700 70 

52 DK Tj 10 a  o 10 øre teglrød 190 30 

53 DK Tj15   Brev 10 øre zinnober, parstykke på brev 220 25 

54 DK Tj19   Brev 10 øre grøn, parstykke på brev 220 25 

55 DK SF 1   o 5 øre grøn 400 50 

56 DK SF 2   o 10 øre rød 400 50 

57 DK P 8   o 10 øre rød 140 25 

Lot 38 

Lot 24 

Lot 46 
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Nr. land katnr. Foto**/*/o  beskrivelse katalog opråb 

58 DK P21   o 7 øre violet portomærke 400 40 

59 DK PF1   o 10 øre rød chr. X postfærgemærke 700 70 

60 DK    Bog Bog m restsamling  100 

61 DK    Bog Springbind med restsamling  95 

62 DK     Diverse albumssider  100 

63 DK    Bog 2 bøger, Skibspost til og fra DK, I øverste højre hjørne 

64 Færøerne    Bog Samling Færøerne 1975-1995 komplet  300 

65 Grønland 209-10   ** Sæt 118 25 

66 Grønland 514   o Miniark, Tuberkulose-bekæmpelse 50 30 

67 Grønland 530   o Miniark, Kræftens bekæmpelse 54 30 

68 Island 44   o 50 aur blå/blågrå 180 25 

69 Island 44   o 50 aur grå/blå Chr IX 180 35 

70 Island 68   o 25 aur orange 340 40 

71 Island 72   o 50 aur violetrød 250 50 

72 Island 104-110   o Komplet provisorie-sæt 722 90 

73 Island 121   o Ein krona/40 øre blå 280 50 

Lot 43 

Lot 59 Lot 50 
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74 Island 140   o 10 aur blå 500 100 

75 Island 1175-77   ** Fireblok hæfte  30 

76 Island 1178-79   ** Fireblok hæfte  30 

77 Island 1204   ** Miniark 35 25 

78 Island 1215   ** Miniark 125 50 

79 Finland 1-4   o Sæt Aunus 1-4 400 80 

80 Norge 3   o 3 skilling grå 650 50 

81 Norge 5   o 24 skilling oliven 900 200 

83 Norge 14   o 4 skilling blå 90 25 

84 Norge 15   o 8 skilling rød 400 80 

85 Norge 38   o 12 øre grøn 2800 700 

86 Norge 72   o 1 kr grøn 1000 250 

87 Norge 160   o 20+25 øre rød Nordkap 350 70 

88 Norge 161   o 30+25 øre blå Nordkap 750 175 

89 Norge 977   o Miniark Frimærkets dag 1987 90 25 

90 Norge 1021-24   ** Miniark 70 25 

91 Norge 1025-28   ** Miniark 65 25 

Nr. land katnr. Foto**/*/o  beskrivelse katalog opråb 

92 Sverige 43,46   o Sjælden postanvisning Ringtype 24.7.1887 Gøteborg  100 

93 Tyske Rige 51   * 35 centimos/30 pf rød/sort Marokko 500 75 

94 Tyske Rige 349   o 200 pf blågrå 860 125 

95 Tyske Rige 400   o 50+50 pf nødhjælp 1926 3200 200 

96 Tyske Rige 427   o 25 pf nødhjælp 1928 400 60 

97 Tyske Rige 452 a  o 25 pf nødhjælp 1932, sortblå og lyseblå 225 DM 150 

98 Tyske Rige 491   o 1 mark rød Zeppelin-Chicago flot stemplet 4000 500 

99 Tyske Rige 492   o 2 mark blå Zeppelin-Chicago flot stemplet 2000     80 

100 Tyske Rige 494-502   o Wagner nødhjælp 3500 500 

101 Tyske Rige 538   o 25 pf blå/sort 200 35 

102 Tyske Rige 549-557   o Nødhjælp 1934 1400 225 

103 Tyske Rige 616   * Miniark 80 25 

104 Tyske Rige 623-26   o Miniark 500 100 

105 Tyske Rige 642   * Miniark 400 80 

106 Tyske Rige 643   o Miniark 700 125 

107 Tyske Rige 643   * Miniark 400 80 

108 Tyske Rige 724   o 2 Reichsmark rød/sort 450 90 

Lot 87 

Lot 88 

Lot 82 

Lot 84 

Lot 80 
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Nr. land katnr. Foto**/*/o  beskrivelse katalog opråb 

109 Tyske Rige 738   o 24+76 pf grøn 160 30 

110 Tyske Rige 741   ** 25+100 pf mørk ultramarin 200 40 

111 Tyske Rige 742   o 42+108 pf brun 300 60 

112 Tyske Rige 809   ** 25+100 pf blå 160 30 

113 Tyske rige 904-905   o 12+38 pf rød, stemplet 22.4.45 640 130 

114 Tyske Rige    o Guerickes 6 pf grøn, var. 1680 i stedet for 1686  50 

115 Tyske Rige    Brev V-brev, god frankering  60 

116 Tyske Rige N-IX   o 80 pf blå 2500 450 

117 Tyske rige N-VIII   o 60 pf rød 800 180 

118 Tyske Rige R-IX   o 80 pf blå 1600 300 

119 Bayern 44-56   o Planche 1180 200 

120 Bayern 134-36, 177B  o Diverse stemplede mærker 1350 200 

121 Bayern    o Diverse værdier  50 

122 Danzig 275-76   o 2 miniark 200 40 

123 Saar 106   o 50+50 c rød 160 25 

124 Tysk Zone 27-29   o Sacksen, lux 480 120 

Lot 101 

Lot 104 

Lot 108 

Lot 106 
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125 Tysk Zone 41-44   o Westsacksen miniark 2000 300 

126 Berlin 1-3-4-7, mf.  o Lille planche overtryk 260 40 

127 Berlin 15   o 80 pf grå 250 40 

128 Berlin 33   o Rødt overtryk 5000 800 

129 Berlin 71   ** 20 pf rødbrun 1000 200 

130 Berlin 72-73   ** Sæt 1500 300 

131 Berlin 80-81   o Tag Der Briefmarke 750 125 

132 Berlin 85   o 30 pf blå 550 100 

133 Berlin 87   ** 30 pf blå Ludvig van Bethoven 450 90 

134 Tyskland 16-17   ** Lokaludgaver 1945 900 150 

135 Tyskland 22-23   o Lokaludgaver 1945 600 120 

136 Tyskland 26   o Lokaludgaver 1945 400 80 

137 Tyskland 27 A  **  Lokaludgaver 1945 500 100 

138 Tyskland 67-70   o Lokaludgaver 1945 178 35 

139 Tyskland 106-107   ** Zone 1949 220 45 

140 Tyskland 108-109   o Zone 1949 110 20 

Lot 123 

141 V-Tyskl. 1076-78   o 10+2 grøn/sort, 20 rød/blå/30 blå/brun, frimærket 100 år1260 125 

142 V-Tyskl. 1084-85   o 10+2 mørkgrøn, 20+3 lillarød, Johannes Sebastian Bach 950 95 

143 V-Tyskl. 1102-1103   o Marienkirche, flotte 1900 350 

144 V-Tyskl. 1104-05   o 10+2 grøn/sort/gul, 20+3 karmin/sort/gul Wuppetal 1000 100 

145 V-Tyskl. 1117   o 10+2 pf grøn 225 35 

146 V-Tyskl. 1119-22   o Menneskehedens hjælpere, velgørendhed 1290 225 

147 V-Tyskl. 1133   o 30 pf blå 250 50 

148 V-Tyskl. 1136-36   o Sæt velgørenhedsmærker, Mennskehedens Hjælpere 980 100 

149 V-Tyskl. 1136-39   o Menneskehedens hjælpere, velgørendhed, lux 1100 175 

150 V-Tyskl. 1185-88   o sæt 515 100 

151 V-Tyskl.     Restudvalgshæfte  50 

152 DDR 74   * Goethe blok 1949 miniark 2000 400 

153 Baltikum    Bog Leuchturm-album Estland-Letland-Litauen 1991-2000 7900 700 

154 Belgien 454-55   o Miniark 160 32 

155 England 13   o 4 d. rosa 1100 110 

156 England 19   o 4 d. teglrød 850 85 

157 England 23   o 3 d. rosa 1600 160 

158 England 30   o 6 d. violet 750 75 

159 England 79   o 6 d. grøn 2000 200 

160 England 92   o 4½ d. rød/grøn, Vm XIII 400 40 

161 Polen    Bog Springbind  85 

Lot 124 



Side 11 

Lot 165 

162 Schweiz 147   o 10+5 c. rød, gullig, Pro Juventure 1915 800 80 

163 Schweiz 148   o 3+2 c. violet, gullig, Pro Juventure 1916 400 40 

164 Schweiz 150   * 10 c. karmin Pro Juventure 950 75 

165 Schweiz 166-67   o 10+5 c. rød/sort/gul, 15+5 c. violet/sort/gul/rød Pro Juv. 380 40 

166 Schweiz 267-72   o Sæt 210 30 

167 Schweiz 459   o 3 fr. grøn 850 85 

168 Schweiz 715   o Miniark 200 30 

169 Sovjet    Bog 3 ringbind med sovjetunionen  75 

170 Europa    Bog Lille indstiksbog  50 

171     Bog Indstiksbog Irland-Norge-Grækenland-Kreta  200 

172     Bog Indstiksbog Div.  100 

173     Kat Michel katalog nr 2, Karibiske øer 2000  50 

174     Kat Michel katalog nr 3, Sydamerika 2005  50 

175     Kat Michel katalog nr 4, Nord- og Østafrika 2002  50 

Lot 152 

Lot 157 Lot 162 Lot 156 Lot 155 Lot 163 

Lot 125 

Lot 167 
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”Om Anthon Andersen: (1869-1909), konsul, død 

1909. Uddannet skibstømrer og sømand fra Lemvig. 

Den betydeligste leder i Redningsvæsenets historie, 

og han fyldte så at sige de rammer ud, som hans for-

gænger havde udstukket, og forbedrede dem også, 

med anlæggelse af nye stationer og store indkøb af 

nyt materiel (ny båd og nyt bådehus i Slettestrand). 

Oprettede telefonstationerne og strandvagterne 

langs Vestkysten. Antallet af strandinger faldt i kon-

sul Andersens periode, men antallet af redningsakti-

oner til havs steg, i takt med motorskibenes og fiske-

riflådens fremvækst. Redningsvæsenet fik da også 

snart nye motordrevne redningsbåde, så man var 

gearet til den nye type opgaver. Ved sin død var A. 

Andersen en af de mest dekorerede mænd i landet, 

Bestyreren af Det Nørejyske Redningvæsen 

Når man gennem tiden erhverver nye breve til sin samling, så er der nogle af brevene som 
straks bliver taget under behandling og sat ind i samlingen. Mange andre bliver lagt til side og 

først kigget på senere. 

Sådan gik det med de her viste to 
breve. Det første et lokalbrev sendt 
i Lemvig var vanskelig at tyde. Det 
eneste som umiddelbart kunne læ-
ses var, at brevet var sendt til en 
”Herr Consul Ritter A. Andersen 
…” og så var resten for mig ikke til 

at forstå. Det var først da 
det andet brev kom under 
behandling, et landsporto-
brev sendt fra Skagen til 
Lemvig, hvor teksten var 
tydeligere, at det blev til 
at tyde, hvad der står på 
det første brev. Begge bre-
ve var stillet til samme 
person, nemlig: ”Herr 
Consul Ritter A. Andersen Bestyrer for Det Nørrejyske Redningsvæsen” i Lemvig. Men 
hvem var så denne A. Andersen, et opslag på internettet (internet igen-igen) gav disse interes-
sante oplysninger om A. Andersen: 
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På samme hjemmeside fandtes nedenstående artikel, hvori oprettelsen af redningsvæse-
net beskrives og A. Andersen selv beskriver sin ansættelse.  

"Lov angaaende Redningsvæsenet på de danske Kyster" 

Endelig den 26. marts 1852 blev "Lov angaaende Redningsvæsenet på de danske Ky-
ster" vedtaget, og redningsvæsenet i Danmark var dermed en realitet. Samtidig blev red-

ningsvæsenet 
delt i to afde-
linger med 
hver sin red-
ningsbestyrer: 
Det nørrejyske 
Redningsvæ-
sen, hvis første 
bestyrer blev 
C.B. Claudi, 
og Rednings-
væsenet for 

Bornholm med 
kaptajn Kofoed, 
Rønne. Efter-
hånden blev der 
også oprettet 
redningsstatio-
ner på Jyllands 
østkyst (1860) 
og på Læsø 
(1870 og 1876) 
og Anholt (1879). Møn fik en raketstation i 1882. Så sent som i 1925 fik Falster en red-
ningsstation i Gedser. Sjællands Odde kom til i 1951 og Rømø i 1965. C. B. Claudi tog 

dekoreret med bl.a. Kommandørkorset, Dannebrogsmændenes Hæderstegn, Fortjenstme-

daljen i Guld, Medaljen for Druknedes Redning og flere udenlandske ordener. Formåede 

i sine 40 år som bestyrer at reformere redningsvæsenet løbende, i takt med tidens krav. 

De koordinerende skrivelser fra bestyreren af Redningsvæsenet til de enkelte opsyns-

mænd, påbegyndes også i Konsul Andersens periode, hvor kommunikationen mellem 

Redningsvæsenets top og de enkelte opsynsmænd forbedredes markant.” 
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sin afsked i 1869 i en alder af 70 år og efterfulgtes af den tidligere skibstømrer Anthon 

Andersen, der lod sig uddanne til skibskonstruktør. Ved Claudis afsked blev der indsam-
let en stor sum penge til et legat med hans navn til fordel for gamle redningsmænd. 

Anthon Andersen var først Claudis højre hånd i 9 år og derefter bestyrer i 40 år fra 1. 
juli 1869. Han skriver selv om sin ansættelse: 

”Da forretningerne ved bestyrelsen af redningsvæsenet i Jylland stedse tiltog i omfang 
– redningsstationernes antal var da i alt 28 og aar for aar krævede større anstrengelser af 
den mand, som var bestyrerelsen betroet, navnlig ved rejser, hvilke tilsynet med de over 
en strækning af omtrent 50 mil fordelte redningsstationer gjorde nødvendig, havde 
Justitsraad Claudi gjentagne gange andrager paa, at en af det offentlige lønnet assistent 
maatte blive ansat hos ham, for at gaa ham til haande ved redningsvæsenets bestyrelse. 

Uagtet Ministeriet til fulde erkjendte den i saa henseende tilstedeværende trang, havde 
dette ikke væ-
ret i stand til 
at skaffe be-
styreren en 
saadan med-
hjælp. Besty-
reren maatte 
da beslutte sig 
til paa egen 
bekostning fra 
1ste Maj 1860 
at antage en 
assistent. 

Paa Justits-
raad Claudis 
o p f o r d r i n g 
paatog udar-
bejderen af 
n ærv ære nd e 
fremstilling sig 
dette hverv og forblev i denne stilling 9 aar til 1ste Juli 1869. den saaledes antagne assi-
stent var ved pladsens tiltrædelse 24 aar gammel, stærk af helbred og vænnet til arbejd-
somhed. Som praktisk skibsbygger og theoretisk skibskonstruktør samt med 3 aars befa-
renhed med sejlskibe paa oversøiske pladser, besad assistenten visse egenskaber som ble-
ve til nytte for sagen under hans virksomhed hos bestyreren og i de siden hin tilbagelagte 
aar. 

Ministeriet bemyndigede Justitsraad Claudi, paa indstilling derom, til paa eget an- og 
tilsvar i sit forfald at lade inspektions og andre i redningsvæsenets tjeneste forefaldende  
rejser besørge af assistenten, medens det dog indskærpedes bestyreren, saavidt omstæn-

Frivillige redningsmænd fra det Nørrejyske Redningsvæsen i en dramatisk red-

ningsaktion ved et forlis på den  jyske vestkyst. 
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Aarhus å ved Museum 

dighederne maatte tillade det personlig at have indseende med de ham underlagte red-
ningsstationer.” 

Kilder: http://www.mitfanoe.dk/index.php/da/fanos-historie/strandinger-og-
redningsvaesen-pa-fano/redningsvaesenets-begyndelse 

Illustrationer: Breve, redaktør. Postkort, Leif Vonge. 
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Referat af generalforsamling mandag 11. februar 2013 

Generalforsamlingen startede med velkomst af Torben Malm. Der var fremmøde af 48 

medlemmer. 

Ad a. Valg af dirigent: Torben Malm foreslog på bestyrelsens vegne Steen Pedersen, 

som blev valgt uden modkandidat. Steen indledte med at konstatere, at generalforsamlin-

gen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig ifølge klubbens vedtægter, og fortsatte med 

at oplæse punkterne i dagsorden for generalforsamling, og som efterfølgende blev god-

kendt af de fremmødte. 

Ad b. Valg af stemmeudvalg: Steen foreslog, at stemmeudvalget, hvis det blev aktuelt 

kunne bestå af revisor og suppleant og efterlyste kommentarer hertil. Da dette ikke var 

tilfældet gik Steen til næste punkt og gav ordet til formanden 

Ad c. Bestyrelsens beretning om det forløbne år: Torben indledte med at redegøre 

for klubbens medlemstal og kunne slå fast, at klubben har haft en lille tilbagegang af 

medlemmer. Vi er pt. 105 imod 110 sidste år. Torben hæftede sig ved det generelt store 

deltagelse – normalt mellem 45 og 55 – ved klubbens møder.  

Foredrag/medlemmet fortæller - Vi har haft besøg af Poul Holm Nielsen, med ”En 

urolig tid” om 1864-krigen. Så var Leif Ørndorf på besøg med ”Nordvestsjællandske 

jernbaner” først i foråret med de private baner og i efteråret med statsbanerne. I efteråret 

havde vi også Thorvald Halkjær, som fortalte om samlerglæde via 3 en-ramme samlin-

ger. Bo Bjerre Jakobsen fortalte om censuren i Danmark under 2. verdenskrig. Torben 

spurgte til ønsker for de kommende foredrag. 

Medlemmet fortæller - Ole Bech har været fortæller 2 gange i efteråret, først viste han 

sin samling af forsendelser med 1 øre våbentype på, og her før jul viste han juleforsen-

delser. Torben ønskede, at mange flere medlemmer ville melde sig til at fortælle deres 

historier, så vi får hørt flere forskellige fortællinger. Ved disse aftener har vi en lille auk-

tion. Vi fortsætter denne praksis. 

Auktioner - Vi har haft en stor auktion Jubilæumsauktion kaldte vi den og en Stormed-

lemsauktion her i efteråret. De havde et, synes vi, et bredt udvalg og der blev da også 

budt livligt. Der har været lidt kritik af materialet på medlemsauktionerne og niveauet 

burde hæves, men der har ikke været tid til at gennemgå materialet. 

Vores 2 nye tiltag: Budauktion og Hollandsk auktion, som blev startet i sidste sæson, af 

dem kører kun Hollandsk auktion videre i øjeblikket. Til skrammelauktionen var der en 

overvældende indlevering, niveauet for skrammel skal løftes lidt.  

Den samling klubben sidste sæson indkøbte (mest stålstik, med SAVA-varianter) for 

10.000 kr. er ved at være solgt. Den har i den forløbne sæson givet et pænt overskud, 

hvilket kan ses på regnskabet. 

Byttedagen - Byttedagen kører videre med De Samarbejdende Frimærkeklubber. Til 
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trods for et rimeligt fremmøde til byttedagen af samlere, var der ikke den store tilfreds-

hed blandt krejlerne med købelysten. Vi kan arrangere byttedagen og forsøge at få så 

mange besøgende som muligt, men vi er ikke herre over, hvor mange penge folk ønsker 

at bruge. Byttedagen gav et lille overskud. 

Udstilling/forbund – I sidste sæson måtte vi aflyse jubilæumsudstillingen, der blev 

gjort et par forsøg på at leje/låne forbundets rammer. Dette er ikke lykkedes, først blev en 

forespørgsel om leje afvist, og sidst er en noget for noget ordning blevet afvist. Forbun-

det blev tilbudt en stand, hvor de kunne propagandere for forbundet mod at vi kunne låne 

rammerne. Afvist.  

Julefrokost - Velbesøgt. 48 medlemmer var vi. Vi havde valgt en symbolsk betaling 

denne gang grundet en stor kassebeholdning. Afhængig af kommende regnskaber gives 

et passende tilskud.  

Torben rundede af med at konstatere, at det kører pænt for klubben, men kunne godt 

tænke sig, at vi i bestyrelsen hørte nærmere til ønsker fra medlemmerne hvad angår fore-

drag. Også gerne forslag til nye tiltag. 

Steen Pedersen takkede formanden og efterlyste kommentarer fra de fremmødte. 

Jørgen Terp foreslog, at vi prøver at arrangere en udstilling, men kunne godt se, at vi 

mangler ressourcer. Torben var helt enig, men en udstilling kræver, at vi skaffer egne 

rammer – evt. i et samarbejde med andre klubber. Vi skal også tage højde for opbevaring 

af rammerne. Willy Vester foreslog, at vi i forbindelse med byttedagen arrangerede en 

udstilling for herved at kunne benytte forbundets rammer. Torben nævnte, at forbundet 

vil endvidere nægte udlån af rammer, hvis vi arrangerer os sammen med forbundsklub-

ber. Lars Peter nævnte klubben i Brabrand som en mulig samarbejdspartner ved evt. 

fremstilling af rammer, og Torben imødekom dette ved at nævne, at der kunne søges om 

tilskud. Terp tror på fondsmidler, men ser opbevaringen som det største problem. Anny 

Rasmussen spurgte nærmere til omkostningerne og Lars Peter mente, det kunne gøres 

for et beskedent beløb – måske i størrelsesorden 500 kr. pr. år. Der var dog nogen usik-

kerhed herom. Quist Christensen foreslog at vi stemte om indmeldelse i forbundet for at 

løse problemet med rammerne. Torben henviste til tidligere drøftelser af dette spørgsmål 

og nævnte, at han ikke følte særlig opbakning fra medlemmerne om at blive medlem af 

forbundet. 

Herefter spurgte Bent Andersen til auktionerne og udbudsmateriale – han efterlyste 

andre samlere af oversøiske områder. Steen Pedersen spurgte de fremmødte, hvad klub-

ben skulle købe hjem. Lars Peter nævnte, at vi tidligere har forsøgt at udvide medlem-

mernes samlerområde ved at afholde konkurrencer om udtrukne emner – dette kunne vel 

gentages. 

Da der ikke var yderligere spørgsmål, blev beretningen godkendt af generalforsamlin-

gen. 
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Ad d. Behandling af det reviderede regnskab: Willy gennemgik det omdelte regn-

skab med budget for 2013. Specielt omtale fik posterne 230 og 275 under udgifter – 

førstnævnte dækker klubblad og hjemmesiden og er større end sidste år grundet ekstra 

udgifter ved både hjemmesiden og klubbladet. Sidstnævnte angår forsikring og skyldes, 

at indbetalingen fra sidste regnskabsår først er fremsendt og betalt i 2012. Under indtæg-

ter blev der spurgt til post 180 ”diverse” og Willy forklarede den store, men positive for-

skel fra 2011 med, at dette skyldes indtjening fra salg af større samling, hvor salget er 

sket på forskellig vis bl.a. som præmier til amerikansk lotteri – derfor under diverse-

posten.  

Steen efterlyste yderligere spørgsmål og Bent Andersen nævnte alternativ og billig 

måde til at få trykt klubbladet. Torben forklarede, at vores sædvanlige trykkeri ”Huset” 

har været lukket og siden flyttet til godsbanen. Måske kan det gøres til lavere pris, men 

vi er afhængige af en kort leveringstid fra trykkeriet. 

Herefter blev regnskabet godkendt af forsamlingen. 

Ad e. Beretning fra funktionsmænd: Steen lagde ud med at give ordet til formanden. 

Torben efterlyste som redaktør af bladet indlæg til samme og fortsatte med at nævne 

klubbens tilknytning til ”de samarbejdende”. Morten fortsætter med arbejdet med hjem-

mesiden, selv om han nu udtræder af bestyrelsen. Under spørgsmål i øvrigt efterlyste 

Kjeld Andersen en køb/salgsannonce på hjemmesiden og hvad angår klubbladet spurgte 

Jens Hansen om andet stof til bladet kunne være interessant – f.eks. rejseberetninger o.l. 

Jørgen Terp opfordrede medlemmerne til at skrive i bladet. 

Ad f. Fastlæggelse af kontingent: Willy fik ordet og foreslog uændret kontingent 125 

kr. Herefter blev budget for 2013 kort gennemgået, og da der var accept fra de fremmød-

te kunne vi gå videre til næste punkt. 

Ad g. Behandling af indkomne forslag: Steen gav atter ordet til Torben, som kunne 

meddele, at der ikke var kommet forslag og derfor straks kunne gå til valget. 

Ad h. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer, suppleanter, revisorsuppleanter 

efter følgende: 

 1: Formand vælges på ulige årstal: Torben Malm modtog genvalg 

 2: Bestyrelsesmedlemmer: Morten Mikkelsen ønskede ikke genvalg – Kjeld 

 Andersen valgt i stedet. 

 3: Bestyrelsessuppleanter: Kjeld Andersen indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Terp 

 valgt som suppleant. 

 4: 1 revisor vælges på lige årstal: Ikke aktuelt 

 5: 1 revisor vælges på ulige årstal: Kaj B. Jensen ønskede ikke genvalg. Ib 

 Graadal indtræder i stedet 
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 6: 1 revisorsuppleant: Poul Børge Graversen modtog genvalg 

Ad I. Eventuelt: Steen Pedersen fik atter ordet og efterlyste spørgsmål fra de frem-

mødte – Jørgen Terp efterlyste her indlæg til bladet, og omtalte egne interesser ud over 

det filatelistiske. Altså det behøver ikke altid, at handle om frimærker. Leif Hansen ef-

terlyste en kostpris på rammer og Kaj B. Jensen mente, at vi nok måtte regne med en 

mindstepris på 1.000 kr. pr. stk. Som en lille ting efterlyste Jens Hansen bedre småka-

ger. Kaj B. Jensen runder af med at takke Torben Malm og den øvrige bestyrelse for et 

godt arbejde, hvorefter Torben takkede og nævnte, at formålet med klubben jo er at dele 

interesser. Herefter overrakte Torben på bestyrelsens vegne en gave til Morten Mikkel-

sen for veludført arbejde. Herefter fik Jens Hansen også tak og gave for sin indsats med 

indmaden til vores nye klubskabe. Til sidst fik Poul tak for sin medvirken til indkøb af 

drikkevarer til vores møder. 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden. Derpå 

var der wienerbrød til alle. 

Henning Bonde, Sekretær/referent Steen Pedersen, dirigent 

Er medlem af Østjysk frimærkeklub. 
Vi fører alt i frimærker- & mønttilbehør/litteratur, der kan skaffes. 



Forårsprogram for Østjysk Frimærkeklub 2013 

Februar 

25-02-13  Klubaften, eftersyn til Stor Medlemsauktion 

Marts 

04-03-13 Stor medlemsauktion  
11-03-13 Klubaften 
18-03-13 Foredrag 
25-03-13 Klubaften 

April  

08-04-13 Klubaften 
15-04-13 Foredrag, Hans Urbak, ”Katastrofepost med Svenske relationer”. 
22-04-13 Klubaften 
29-04-13 Skrammelauktion 

Maj 

06-05-13  Klubaften  

Juni 

03-06-13 Sommermøde 1, dørene åbnes kl. 18.30 

Juli 

01-07-13 Sommermøde 2, dørene åbnes kl. 18.30 

August 

05-08-13 Sommermøde 3, dørene åbnes kl. 18.30 

September 

02-09-13 Første møde i den nye sæson. 

Udstillinger og øvrige arrangementer 

28-02-2013 Vejen. Fr. 7's Gade 3, 10-16  
02-03-2013 Hjallerup. Hjallerup Skole 
03-03-2013 Herning. Festlokalerne, Cedervej 17, fra kl. 9,00 
10-03-2013 Løsning. Løsning Hallerne, Skolegade, 8,30-14,00 
17-03-2013 Odder. Hou Hallen, 10-16 
23-03-2013 Herning. Stumpemarked, Herning Messecenter, 8-16. 
23-03-2013 Viborg. Kasernehallen, Tingvej 17, 10-15 
23,24-03-2013 Klubudstilling Hornslet. 
07-04-2013 Herning. Festlokalerne, Cedervej 17, fra kl. 9,00 
21-04-2013 Brovst. Samlermesse i Brovsthallen.  
05-05-2013 Hobro. Rosendal hallen 
08-06-2013 Vejle. Sommerbyttemøde 


