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 Redaktøren har ordet - Det er ganske vist 

din frimærkeklub er klar med programmet for den kommende sæson.  
der er intet stempelkursus denne gang, men derimod noget om postkort. 
man aldrig holder op med at forbavses. 
tredje gang er lykkens gang idet det lørdag den 14. april lykkedes at få afholdt det 
af SFK bebudede foredrag af Carl Aage Møller, frimærkeprøver. Et meget interes- 

sant foredrag, hvor vi fik forevist mange eksempler på reparerede mærker – nye  
takker og nye rande,  ”breve” forsynet med ”nye” mærker med det formål at højne 

værdien. I samme forbindelse var der naturligvis også pyntet på den del af mær- 
kets stempel, der rakte ud på konvolutten.  
en simpel måde at afsløre reparationer på, er at bruge en bakelitbakke og lidt ren- 

sebenzin. 
man i Michelkatalogerne bagerst kan se en liste over prøvere, og samtidig se hvad 

prøverens stempel på mærkets bagside – altså hvis der er et sådant – betyder. 
 

At 
At 
At 
At 
 

 

 

 

 

At 
 

At 
 

OPSLAGSTAVLEN 
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Juleafslutning den 5. december 2011, hvor vi igen havde en hyggelig af-
ten, med gløgg og æbleskiver samt lotteri og banko for de 38 som var 
mødt op. Godt så mange af den bedre halvdel kom og deltog.              TG. 



 

 

KLUBPROGRAM FOR  
EFTERÅRET 2012 

10.09.11.Stue 

17.09.12.1.Sal 
24.09.12.Stue 

01.10.12.1.Sal 
08.10.12.Stue 

15.10.12.1.Sal 
22.10.12.Stue 

29.10.12.1.Sal 
2-4.11.12 

05.11.12.Stue 

12.11.12.1.Sal 
19.11.12.Stue 

26.11.12.1.Sal 
03.12.12.Stue 

 

07.01.13.1.Sal 
13.01.13.  i 

BOLBRO HALLEN 

Opstart på en ny sæson. Arbejdslørdage aftales. Bytte 

Noget om gamle postkort fra Odense. Bytte 

R.A. Frimærker kommer på besøg. 
Bytte. 
Perfins. Kaj Mathiesen om huller i frimærkerne. 
Bytte. 
Paul Hansen. Hvordan samler vi tofarvede. Bytte 

Hvor langt er vi nået med fællessamlingen. - Bytte. 
Bustur til NORDIA i Roskilde se side 19. 
Bytte 

Noget om gamle postkort fra Odense. Bytte 

Samlinger til Fynsmesterskabet i 10.2.13 i Ringe - Bytte. 
Poul Jørgensen fortæller om sin tur til Fillipinerne.  
Juleafslutning med banko og lidt til ganen. 
 

En ny sæson starter. Aftaler om byttedagen den 13.01. 
Vi mødes i Bolbro Hallen kl. 7.00 for årets første og  
bedste byttemøde på Fyn. 
 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
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NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage. 
Lørdag den 22. September 

Lørdag den  27. Oktober 

Lørdag den 17. November 

 

Alle kan deltage, der skal være tilmelding til formanden,  
da der købes morgenbrød, mad og øl.  

Vi starter altid kl. 9.00 og slutter ca. kl. 14.30 alt efter egne ønsker.  
Der arbejdes på disse arbejdslørdage med fællesprojekter samt egne  

samlinger eller hvad man nu selv ønsker der skal arbejdes med. 
Fællesprojektet er Danmarks historie alle kan bidrage med noget om 

vort lands historie, derfor mød op og vær med i fællesskabet.  
Du får altid noget lærdom med hjem.  

Alle er velkomne. 
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POSTKORTHJØRNET 

 BOLBRO 

 

Bolbro som vi i vores klub er en del af. Her 
findes også en del gamle postkort som man 
kan have glæde af at samle. Jeg har selv et 
par stykker som jeg blot her vil vise lidt af. 
Den gamle Bolbro Skole hvor vi har vore 
klublokaler er her vist i en tidlig udgave. Ne-
derst hjørnet af Hauges Plads, med den tidli-
gere Bolbro Brugs. I dag pizzaforretning. TG 
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POSTKORTHJØRNET 
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Bolbro Mølle lå på Middelfart Landevej 197. I 1906 / 1908 havde tøm-
rermester H.Petersen ejendommen og J.Pedersen fra Østergade 20 i 
Odense var møllebestyrer. I 1925 er Bolbro Mølle overtaget af møller 
N.J.Gregersen og havde tlf. nr. 639. Møl-
lemarksvej er i dag opkaldt efter hvor 
Bolbro Mølle lå. Se kort  fra ca. 1900.TG 
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Bolbro havde sin egen campingplads, den eneste på daværende tidspunkt 
i Odense. Campingpladsen lå på hjørnet af Roesskovsvej og den nye Klø-
vermosevej. Der var som det ses på billedet hus med toilet og vaskefacili-
teter samt et lille kontor / udsalg i den ene side. Ude ved vejen på hjørnet 
havde campingfatter et lille is-hus, hvor der kunne købes is og diverse 
former for slik. En rund is kostede, da jeg var dreng, 25 øre. Et efterår i 
50-erne kom der en 
del zigøjnere som fik 
lov at bo der hele 
efteråret, men da det 
blev vinter måtte de 
flytte. Senere lukke-
de pladsen og der 
blev etableret en 
campingplads i 
Odense ude ved  
Hjallesevej, hvor den 
stadig ligger.        
TG 

                      TG  

Bolbro Camping / Odense Lejrplads. 

 

POSTKORTHJØRNET 



 

 

SEPTEMBER 

2012 

 OKTOBER  
2012 

NOVEMBER  
2012 

DECEMBER  
2012 

1.  1. BOLBRO 1.  1.  

2. 2. 2. 2. 

3.  3.  3.  3. BOLBRO 

4.  4. 4.  4.  

5. 5. 5.  BOLBRO 5.  

6.  6.  6.  6.  

7. 7. 7.  7. 

8. 8. BOLBRO 8. 8. 

9. 9. 9. 9. 

10. BOLBRO 10.  10. 10.  

11. 11. 11. 11. 

12.  12. 12. BOLBRO  12.  

13. 13. 13.  13. 

14. 14. 14.  14. 

15. 15. BOLBRO 15. 15. 

16. 16. 16. 16. 

17. BOLBRO 17.  17. .ARBEJDSLØRDAG 17. 

18.  18. 18.  18.  

19.  19. 19. BOLBRO 19.  

20. 20. 20. 20. 

21. 21. 21.  21. 

22.ARBEJDSLØRDAG 22. BOLBRO 22. 22. 

23. 23. 23. 23. 

24. BOLBRO 24.  24. 24. 

25.   25. 25.  25.  

26.  26. 26. BOLBRO 26.  

27.  27. .ARBEJDSLØRDAG 27.  27.  

28. 28. 28.  28. 

29. 29. BOLBRO 29. 29. 

30. 30. 30. 30. 

31. 31.  31. 31. 
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BYTTEDAG  
I  BOLBRO 

HALLEN  
den 13.01.2013 
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HUSK VI  
STARTER den 

07.01.2013  

Roskilde 
2-4.11. 
2012. 



 

 

 

VARIANT-SIDEN 

 

 

 

Karavelmærker i bogtryk har også store og sjældne varianter i f.eks. AFA 
nr. 169. 15 øre rød karavel, et meget almindeligt mærke, som er kommet 
i 546 mill. eksemplarer. Mange har bundter af dette mærke, som måske 
lige skal ses igennem for evt. at se om et par af disse varianter skulle væ-
re der. Her vises de som er værd at lede efter. God jagt.         Paul Hansen                                                
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Nr. 169y brudt storsejl, nr. 5,35,45,65 
og 85 i en del af oplaget. 

Nr. 169x ØPE i stedet for ØRE 

Nr. 169z brudt storsejl retoucheret 



 

 

 

 

STEMPLER - POSTHISTORIE 
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Postopkrævning på 38 kr. noteret i øverste venstre hjørne på brevet som 
er et landsportobrev afsendt den 10.4.1928 fra Odense til Glamsbjerg. 
Landsporto breve i perioden 1.1.1927 - 30.6.1940 vægtklasse 2 = 25 øre 
+ Postopkrævning i perioden 1.4.1922 - 31.5.1933 for 25 til 100 kr. = 35 
øre. Samlet porto 60 øre. Her med 4 stk. AFA nr. 169, 15 øre karavel. 

AFA No. 169 med forskelli-
ge Brotypestempler. Et fra 
Odense  ( Bro IIId-2 
14.11.1930-5.3.1934) samt 
et fra Fur ( Bro IIIc  fra 
31.10.1932 kl. 10-12 ).  TG. 

Bro III b2 ( 5.7.1924—11.12.1928 ) 



 

 

For nogle år siden arbejdede vi klubben med en sam-
ling om Kirker & Samtid i Danmark. Vi viste blandt 
andet noget om ”Danmarks dåbsattest” - de store ru-
nesten ved Jelling Kirke. Disse to runesten er sammen 
med Nordhøjen og Sydhøjen optaget under UNE-
SCOs særlige bevaringsværdige natur– og kulturvær-
dier. Da der her i februar i 2011 var hærværk imod 
stenene satte det ekstra skub på nødvendigheden af, at 
disse sten som hører til verdens kulturarv skulle be-
skyttes. Der kom 157 forslag ind om hvordan dette 
kunne udføres, det vindende projekt var fra et dansk 
arkitektfirma NOBEL arkitekterne. Projektet er base-
ret på en ide om at skabe en let og diskret afskærm-
ning, som fremhæver runestenenes form og størrelse. 
Kravene om sikkerhed mod hærværk og beskyttelse 
mod UV- stråler m.v. skulle sikres i montrernes glas-
flader. Lyset passerer både ind og ud af glas og kaster 
lyset tilbage, og der opstår spejling, derfor er glasset 
behandlet, således at spejlingen er under 1 procent. 
Glasset er på grund af størrelsen , den største glasflade 
3 x 5 meter udført i lamineret glas med folie imellem, 
hvilket også er med til at nedsætte UV- strålingen på 
stenene, da disse stråler er med til at nedbryde over-
fladen på stenene. Til at samle det hele er de tunge 
glasvægge placeret i terrænet og forsynet med to vin-
kelformede bronzeafskærmninger, som er patineret, 
således at overfladen står med en irret grønlig nuance 
som spiller sammen med runestenenes grå og rødlige 
overflader. Der er to montrer, der beskytter hver deres 
sten. Den store sten som Harald Blåtand rejste om-
kring 960 og 985, til minde om sine forældre (Gorm 
den Gamle og Thyra Dannebod). Den viser også den 
store betydning for Danmark. Kristendommens ind-
førelse i Danmark. 
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”DANMARKS DÅBSATTEST” 



 

 

RUNESTENENE VED JELLING KIRKE 

Den lidt mindre sten ”Danmarks 
Dåbsattest” som er den ældste og 
som er rejst af kong Gorm den 
Gamle til minde om hustruen Thyra 
Dannebod omkring 935, er den æld-
ste kilde, hvor Danmark nævnes i 
skriftlig sammenhæng, her vender 
afskærmningen mod den store sten, 
således der skabes harmoni mellem 
de to sten. De to montrer er forsynet 
med fiberlys og klimaanlæg, da 
temperaturen skal reguleres og for-
hindre, at glasset kondenserer. Sten-
belægning omkring de to sten, er 
ført ind og omkring for at mindske 
overgangen mellem ude og inde. 
Her vises et par billeder fra dette 
nye og flotte anlæg som er udført i 
2011.                                           TG  
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RUNESTENENE VED JELLING KIRKE 



 

 

STEMPLER - POSTHISTORIE 

Stempler som er fremstillet til en Landsudstilling  ” NAFILA ” i 1935, 
afholdt af Nakskov Filatelistklub. Fri-
mærkeudstillingen var på ”Hotel Harmo-
nien” i Nakskov i dagene den 24-26. au-
gust. Der blev kørt med kuglepost, hvor 
den post som skulle videre med toget el-
ler til flyet, blev stemplet med dette pri-
vatfremstillede stempel. Der var luftpost-
flyvninger mellem Nakskov og Køben-
havn. Her ses de to privatfremstillede 
stempler som blev anvendt og som det 
ses er der stemplet i både rødt og sort far-
ve. TG 
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STEMPLER - POSTHISTORIE 

Interneret post fra Danmark under 1. verdenskrig kan studeres i bogen af 
Bukhard Koop fra 2007 og kunne købes på forlaget Skilling / DAKA for 
250 kr. Om bogen stadig kan købes ved jeg faktisk ikke, men mon ikke 
enkelte handlere har den liggende. Den er pengene værd. Bogen omhand-
ler internering af militærpersoner samt sårede krigsfanger i Danmark un-
der første verdenskrig. Der fortælles om Krigsfangelejr 1 
og 2 i henholdsvis Horserød på Sjælland og Hals i Jyl-
land. Her vises poststemplet fra Horserød med Krigsfan-
gelejr No.1 (BRO III b ) anvendt i perioden 20.5.1917—

15.6.1918. Lejren blev oprettet af Røde Kors som led i en 
humanitær indsats. Her tilbød Danmark at huse et antal 
syge og sårede russiske soldater, som sad som krigsfanger 
i Tyskland. Ved afslutningen af krigen kunne de rejse hjem. De, der døde 
under opholdet, ligger begravet på kirkegården ved Nordre Strandvej i 
Hornbæk. Efterhånden blev de russiske krigsfanger ”afløst” af franske,  
engelske og belgiske soldater fra tyske krigsfangelejre. 40 franske solda-
ter, som afgik ved døden, ligger begravet på  en særlig mindeplads på 
Helsingør Kirkegård, og de engelske og belgiske krigsfanger, som ikke 
overlevede blev begravet på Vestre Kirkegård i København. 
 

Forsendelse fra Lazaretlejren ved Horserød samt  anvendt stempler i  
violet farve samt BRO III b, Krigsfangelejr No.1. 



 

 

STEMPLER - POSTHISTORIE 

Horserødlejren som den så ud. Lejren bestod af 90 barakker, blev bygget 
i perioden december 1916 til 1.maj 1917 i stærk frost. Arbejdet blev ud-
ført på ca. 6 måneder. Her var der plads til syge og sårede russiske og ru-
mænske soldater. Ved åbningen blev 
3000 officerer og 1200 menige inter-
neret. 58 af de russiske fanger døde 
og blev begravet med militær honnør 
på Hornbæk Kirkegård. I 1918 blev 
yderligere 500 franske, italienske og 
belgiske krigsfanger interneret. Lej-
ren var Danmarks næststørste hospi-
tal. Efter 1920 blev lejren anvendt 
som sommerkoloni for børn fra Kø-
benhavnsområdet. Senere under 2. 
verdenskrig igen lejr for politiske 
flygtninge som var kommet fra Tysk-
land, og efter krigen i 1945—46 blev 
lejren taget i brug af det danske fæng-
selsvæsen, og er i dag et åbent Stats-
fængsel for mænd og kvinder.      
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                  Hald lejren se side 18. 



 

 

STEMPLER - POSTHISTORIE 

Hald lejren lå på et stort areal som var lejet af Hald hovedgård. Man på-
begyndte opførelsen af de ca. 70 barakker omkring januar 1917 og mod-
tog de første fanger i maj 1917. Til lejren ankom krigs-
fanger fra Østrig-Ungarn samt rigstyske fra russiske 
fangelejre. Første hold bestod af 62 mand, hvorefter der 
fulgte 5 transporter med en uges mellemrum på hver 
225 mand. Tilsammen i alt 1.507 personer. Da krigen 
ophørte i november 1918 modtog lejren indtil 1920 løs-
ladte russiske krigsfanger, som var undervejs til hjem-
landet. I Hald lejren blev der ligeledes oprettet et post-
kontor den 1.maj 1917 med et stempel Krigsfangelejr No.2. BRO III b 
anvendt i perioden (7.6.1917—18.9.1918) samt to gummistempler med 
”Krigsfange-forsendelse” i violet farve, som anvendtes på forsendelser 
til udlandet.  
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Forsendelser / brevkort—breve fra Lazaretlejren 
ved Hald Viborg samt anvendte stempler i violet  
farve samt BRO III b,  Krigsfangelejr No.2. 
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En ny bog om frimærker af Flemming Andersen er udkommet i 2011. 
Han beskriver levende sin fascinati-
on af frimærker. Kan købes på For-
laget Mellemgaard til en vejledende 
pris af 229 kr. Bogen er på 164 sider    
                   Frimærker   

ISBN 978-87-92622-97-6 . 
 

 BYTTEDAGE PÅ FYN. 
 

13.01.2013 Byttedag i Bolbro Hallen 

10.02.2013 Byttedag / Fynsmesterskab i Ringe 

         .2013 Byttedag i Bogense 

         .2013 Byttedag i Gelsted 

         .2013 Byttedag i Faaborg 

 

UDSTILLINGER I DANMARK. 
 

 

Klub- og propagandaudstilling i Ry  
den 1-2. september 2012. 

 

Klubudstilling i Faaborg 

den 16.-17.november 2013. 
 

Fynsmesterskabet i opsætning i 

RINGE  den 10.02.2013 

 

 

UDSTILLINGER PÅ  

NATIONALT PLAN  
 

Nordisk udstilling i  
Roskilde-hallerne,  

den 2.-4. november 2012. 

BYTTEMØDER & UDSTILLINGER  
i DANMARK 

BOGHYLDEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 


