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 Redaktøren har ordet - Det er ganske vist 

I her får serveret efterårssæsonens mødeaktiviteter samt datoerne på 
kommende arbejdslørdage. Side 4 & 5. 
indlæg til Bolbro Posten fra klubbens medlemmer vil være særdeles 
velkomne. 
et brev dytter aldrig optaget. 
ikke så snart Fynsmesterskabet i opsætning er overstået, er vi klar 
med titlen på en ny fællessamling, Nemlig "Dyr i Danmark” og her 
menes både tamme som vilde firbenede. 
vi for at få gang i den nye fællessamling gerne vil gøre lidt reklame 
for vore arbejdslørdage, som er både lærerige og ikke mindst hygge-
lige. Der er plads til mange flere. Prøv det.  
vi heller ikke må glemme vor igangværende opsætningskonkurrence 
som slutter den18. november, så er du ikke kommet i gang, kan det 
nås endnu. 
at Jesper Klein, skuespiller (og af yngre læsere kendt som far til 
Dr.Pjuskebusk) engang har udtalt følgende ”vise” ord: Det er kun 
sportsmænd og idioter, der ikke springer over hvor gærdet er lavest. 

vi starter lidt information om danske breve, se denne gang side 19. 

vi fortsætter med lidt om ”Åben klasse ” & samleværdige varianter, 
se side 20-22. 

At 
 

At 
 

At 
At 
 

 

At 
 

 

At 
 

 

At 
 

 

 

 

At 
 

 

At 
 

OPSLAGSTAVLEN 
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DUBLETCIRKULATIONS-MATERIALE  
SØGES: 

Kvalitet som du selv vil samle / købe.  
Henvendelse til vores dubletleder. 

Kaj Kromann Hansen Ridderhatten 202, 5220 Odense SØ. 
Solkaj@webspeed.dk 

Tlf. 40 48 35 88 eller  kontakt Kaj på  mødeaftenerne.  



 

 

KLUBPROGRAM FOR  
EFTERÅRET 2013 
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09.09.13.Stue 

16.09.13.1.Sal 
23.09.13.Stue 

30.09.13.1.Sal 
07.10.13.Stue 

14.10.13.1.Sal 
21.10.13.Stue 

28.10.13.1.Sal 
04.11.13.Stue 

11.11.13.1.Sal 
18.11.13.Stue 

25.11.13.1.Sal 
02.12.13.Stue 

06.01.14.1.Sal 
12.01.14.  i 

BOLBRO HALLEN 

Opstart på en ny sæson. Husk opsætningskonkurrencen. 
Bytte 

Foredrag : Aage Frahm viser fra sin Grønlandssamling. 
Bytte 

Foredrag: Svebølle min hjemstavn. Andreas Johansen. 
Bytte 

Foredrag:  Lidt fra mine samlinger. TG. 
Bytte 

Foredrag: Kværndrup. Henry Madsen. 
Bytte 

Opsætningskonkurrencen afsluttes. Vi ser hvad der er. 
Bytte 

Juleafslutning 

Vi starter den nye sæson op med aftaler til byttedagen. 
Den årlige byttedag i Bolbro Hallen. Vi mødes kl. 7.00 
til opstilling og begynder at pakke sammen kl. 15.00 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
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NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage. 
 

LØRDAG den 28.september 

LØRDAG den 26.oktober 

LØRDAG den 16.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 som er om  

” Dyr i Danmark ” samt egne  
samlinger eller hvad man nu selv ønsker der skal arbejdes med. 
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SEPTEMBER 

2013 

 OKTOBER  
2013 

NOVEMBER  
2013 

DECEMBER  
2013 

1.  1.  1.  1.  

2. 2. 2. 2. BOLBRO 

3.  3.  3.  3.  

4.  4. 4. BOLBRO  4.  

5. 5. 5.  5.  

6.  6.  6.  6.  

7. 7. BOLBRO 7.  7. 

8. 8. 8. 8. 

9. BOLBRO 9. 9. 9. 

10.  10.  10. 10. 

11. 11. 11.BOLBRO 11. 

12.  12. 12.  12.  

13. 13. 13.  13. 

14. 14.BOLBRO 14.  14. 

15. 15.  15. 15. 

16.BOLBRO 16. 16.ARBEJDSLØRDAG 16. 

17. 17.  17. 17. 

18.  18. 18. BOLBRO 18.  

19.  19. 19.  19.  

20. 20. 20. 20. 

21. 21.BOLBRO 21.  21. 

22. 22. 22. 22. 

23.BOLBRO 23. 23. 23. 

24. 24.  24. 24. 

25.   25. 25. BOLBRO 25.  

26.  26.ARBEJDSLØRDAG 26.  26.  

27.  27. 27.  27.  

28. ARBEJDSLØRDAG 28.BOLBRO 28.  28. 

29. 29.  29. 29. 

30.BOLBRO 30. 30. 30. 

31. 31.  31. 31. 

 

A 

K 

T 

I 
V 

I 
T 

E 

T 

S 

K 

A 

L 

E 

N 

D 

E 

R 

HUSK VI  
STARTER den 

06.01.2014 
SAMT  

BYTTEDAG  
I  BOLBRO 

HALLEN  
den 12.01.2014 
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ARBEJDSLØRDAGE. 

Arbejdslørdag den 19.januar 
havde vi lavet som et åbent 
hus arrangement for alle vo-
res medlemmer, som gerne 
ville se de samlinger som 
skulle udstilles i Ringe til 
fynsmesterskaberne i opsæt-
ning den 10. februar. Der 
kom 12 som viste og så de 
forskellige samlinger og 
kom med deres bemærknin-
ger til det de så.  Vi havde en 
kop kaffe til dem som var 
mødt op. Derudover fik vi 
snakket en del om de for-
skellige samlinger og alle fik 
noget ud af det, således at 
man kunne arbejde videre 
med egne ting hvis man hav-

de lyst. Her et par billeder 
fra denne lørdag formiddag. 
Andet sted i bladet kan der 
læses om selve konkurren-
cen i Ringe og se hvordan 
det gik dernede. Se side 8-9. 
                                        TG 
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ÅBENT HUS 

19.01.13. 



 

 

 

FYNSMESTERSKABET 2013. 

SFK arrangerede igen de uofficielle klubmesterskaber i opsætning af fri-
mærker. Denne gang var arrangementet lagt i Ringe sammen med klub-
bens byttedag den 10. februar på Tingagerskolen i Ringe. Bolbro havde 
tilmeldt 14 samlinger fordelt på 27 rammer a´ 16 plancher ud af de i alt 
43 rammersider. Niveauet var meget højt på de udstillede materialer, såle-

des at de besøgende kunne se hvad 
der arbejdes med blandt de fynske 
frimærkesamlere. De udstillede sam-
linger blev bedømt af 2-3 personer 
som afgav deres bedømmelser på 
skemaer som var udleveret af SFK. 
Resultatet af disse bedømmelser gjor-
de at Ringe Frimærkeklub ved Kaj 
Storm blev erklæret for vinder. Da 
det altid har været en klubkonkurren-
ce må det være Ringe frimærkeklub 
som er den uofficielle Fynsmester 
2013. Tillykke med det skal det lyde 
herfra Bolbro. De opnåede point lå 
fra 24 til 36 point hvor 40 point var 
det maximale. Alt i alt klarede Bol-
bro sig godt. En af vore samlinger fik 
35 point hvilket var lige under den 
samling som vandt. SFK har efterføl-
gende erkendt at dommerbedømmel-
sen ikke var optimal, derfor vil de få 
udarbejdet nye retningslinier for de 
fremtidige klubmesterskaber i opsæt-
ning. På modstående side ses resul-
tatlisten fra den 10.februar 2013 i 
Ringe samt lidt billeder fra samlin-
gerne. Publikums prisen gik til en 
samling fra Kerteminde.                             
TG. 
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KVÆRNDRUP 

GRØNLANDSKE  
JULEFRIMÆRKER 

DET ARBEJDENDE FOLK 
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SVERIGE SVEBØLLE 



 

 

 

BREVHJØRNET—HISTORIE 

Igennem mange år har jeg ofte set på denne lille forsendelse med jule-
mærket fra 1904. Jo mere jeg har set og studeret forsendelsen jo gladere 
er jeg blevet for den, da den fortæller en historie om Odense og en af by-
ens store personligheder. Jeg vil her fortælle lidt om forsendelsen samt 
personen bag firmaet som har afsendt tryksagen. 

Brevet er en tryksag sendt den 31.12.1904 fra Odense til Leipzig i Tysk-
land. Porto tryksager til udlandet i perioden 1.4.1879 til 31.3.1927 = 5 
øre. Tryksagen er frankeret med 5 øre våbentype fra 1895 tak 12 3/4 samt 

julemærke fra 1904. Som 
det ses på forsendelsen er 
mærket med perfins G.L. 
hvilket er fra firmaet A/S 
Gustav Lotze i Odense.  
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Gustav Lotze var født den 14.december 
1825 i København og døde den 17.december 
1893 i Odense. Lotze var søn af farmaceut 
E.G.Lotze, hvilket nok har været årsag til at 
han også blev farmaceut, hvor han var på 
Vajsenhus Apotek i København fra 1841-46, 
hvorefter han blev farmaceutisk kandidat i 
1847. Efter en kortere udlandsrejse kom han 
tilbage til København, hvorefter har tog til 

Odense, hvor han drev Løveapoteket fra 1853 som han havde købt i 
1852. Bygningerne lå i Overgade, og udover brænderi og kolonialhandel 
hørte der også en stor have til apoteket, hvilket var meget naturligt og 
som senere blev til Lotzes Have, som blev anlagt 1853-1855. Haven var 
oprindeligt anlagt med krydder– og lægeurter samt en masse træer, som 
f.eks. tempeltræer, tulipantræer og uægte acacietræer. Her ses den oprin-
delige plan over Lotzes Have. 
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Gustav Lotze var en meget aktiv mand. Han var idémanden bag etablerin-
gen af Albani Bryggerierne. Fra 1864 og de næste 30 år var Lotze med-
lem af Odense Byråd ( for Højre ), manden bag opførelsen af Fyns Kunst-
museum (1885), derudover 
var han meget optaget af 
havnevæsenet samt fattig-
væsenet. Lotze blev etats-
råd 1884, Ridder af Danne-
brog 1865 og Dannebrogs-
mand 1876. Gustav Lotze 
og Christiane Charlotte 
Boeck blev gift i Holmens 
kirke den 12. september 
1855. Lotze opkøbte et  
bygningskompleks som 
med et samlet areal på ca. 
1½ tønde land, var en af 
Odenses store seværdighe-
der. Lotze forsynede efter-
hånden apotekets gamle såvel som nye bygninger med de karakteristiske 
renæssancegavle.  
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LOTZES HAVE-LOTZES GAARD 



 

 

Løveapoteket som Lotze købte, har en lang historie , som starter i 1811, 
hvor Lotzes forgænger Janik Andersen døber apoteket ”Løveapoteket”. 

Apoteket lå her i Overgade. Da Janik An-
dersen var 78 år solgte han til Lotze som 
overtog stedet den 1.maj 1853. Lotze drev 
virksomheden frem til sin død i 1893, hvor-
efter hans enke drev forretningen videre 
indtil 1899, hvor hun overdrog den til svi-
gersønnen Peter de Nedergaard. I 1880érne 
havde apoteket over 60 ansatte og efter Lot-
zes død fik haven lov at ligge uforstyrret og 
forsømt hen indtil 1959, hvor Odense Kom-
mune overtog haven og åbnede den som 

offentlig park.  
Meget er dog foran-
dret siden dengang. 
Det store gadegen-
nembrud i Odense i 
1960érne gjorde at 
apotekets bygnings-
kompleks blev revet 
ned og store dele af 
haven gik til, da man 
etablerede Thomas B. 
Thriges Gade samt 
tilbygninger til H. C 
Andersen-museet og 
børnehuset Fyrtøjet.  
Ak ja desværre.   TG. 
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GUSTAV LOTZE 

LØVE 

APOTEKET 1804 



 

 

 

POSTKORT-STEMPELHJØRNET 

NØRRE SØBY. Nørre Søby ligger i Faaborg-Midtfyn Kommu-
ne. Tidligere inden kummunalreformen i 2007 lå det i Årslev Kommune 
og tidligere ved kommunalreformen i 1970 lå det i Åsum Herred (Odense 
Amt). Jernbanen Odense –Faaborg blev åbnet i 3.10.1906—22.5.1954 
med stop i Nørre Søby. Postvæsenet opretter brevsamlingssted med udvi-
dede forretninger og selvstændig postadresse på linien den 1.11.1906, og 
tildeles stjernestempel STJ II ( 29.12.1906—10.5.1908.) Omdannes den 
1.5.1907 til jernbanebrevsamlingssted på jernbanestationen og tildeles 
brotypestempel i 1909, BRO Ia (3.1.1909—25.1.1933.) Kontoret får i alt 
7 forskellige brotypestempler NØRRE—SØBY frem til 3.8.1978. Ændres 
til postekspedition den 1.10.1916 som mindre, selvstændigt regnskabsfø-
rende posthus med ansat postmester. Den 1.5.1976 ændres kontoret til 
indleveringspostekspedition uden omdeling, tildeles nyt stempel  BRO II 
d (ÅRSLEV / NØRRE-SØBY) (9.2.1977—2.8.1989.) Her vises et par 
forsendelser fra Nørre Søby.                       HEA. 
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Nørre Søby STJ II                           



 

 

Søbysøgård 

På overgangen mellem vikingetid og middelalder o. 1050, blev en stor 
landsby (ca. 20 gårde) anlagt ved en sø. Den fik navnet Søby efter sin 
markante beliggenhed. I landsbyen opstod i middelalderen en mindre ho-
vedgård, som antagelig lå ved kirken, som stadig ligger nede ved søen. 
Gården fik logisk nok navnet Søgård. Ca. 1500 flyttede hovedgården over 
på den anden side af søen og fik sine jorder udskiftet. For at undgå forvir-
ring omkring lignende navne blev Søgård derfor til Søby-Søgård. Da ho-
vedgården omkring 1662 havde 153 tønder hartkorn under egen drift, var 
den dominerende, og søens navn ændredes nu, således at det viste tilbage 
til Søbysøgård. Søen kom ironisk nok til at hedde Søbysøgård Sø. Hoved-
bygningen består af tre fløje og et tårn med spir på den ene sidefløj. En 
indskrift på midterfløjen fortæller, at den er opført af Hans Lindnow i 
1641. 
Første kendte ejer af Søbysøgård er Jørgen Urne kaldet ”Store Jørgen”. 
Jørgen Urne ejede mange Herregårde på Fyn (Brolykke, Rygaard, Søby-
søgård og Hindemae) og havde ligeledes en stor rigdom på børn, idet han 
i tre ægteskaber skal være blevet fader til omtrent en snes børn. Han var 
væbner 1438, men Ridder i 1458. 1472 fik han Kjærteminde i pant. Han 
døde 21. maj 1480 og ligger begravet i Nr. Søby Kirke. Efter hans død 
overtog sønnen  Knud Søbysøgård, der herefter i flere generationer var i 
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Urneslægtens eje. Aksel Urne, der ejede Søbysøgård fra 1543, blev i 
1567 rigskansler. På grund af regnskabsmæssige unøjagtigheder i forbin-
delse med hans administration af krigskassen, mistede han sit embede og 
sine forleninger. To ejere i 1700-tallet er ikke husket for det gode, nemlig 
Fr. Holsten og Aksel Rosenkrantz. Begge huskes for deres hårdhed mod 
bønderne. 
H. C. Andersen besøgte første gang Søbysøgård i 1836. Det er meget lidt 
man kan læse om H. C. Andersens relationer til Søbysøgård. Derimod 
optræder Søbysøgård i nogle af hans breve. Således skriver han til Edvard 
Collin fra Lykkesholm den 24. juni 1836…….”Dog på Lykkesholm har 
man det saa godt, at man glemmer de mørke farver! I aftes fik vi deilig 
Steg, Viin og Punsch. I dag krebsesuppe, Steeg, Fisk, Budding og Jord-
bær. Man lever saa velsignet. Jeg længtes ogsaa efter at komme herud. 
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Brev sendt fra  Enevold de Falsen sendt den 28. februar 1851 fra  
Søbysøgaard til København. Brevet er betalt, noteret i venstre hjørne. 

Bagpå karte nr. 36. 

Kopi indhold brev 



 

 

I Odense var noget kjedeligt, jeg frøs, var en Schwächling. (Ordet er galt 
stavet, men det er kun for at vise, at jeg ikke lignede de almindelige). Kun 
én Dag morede jeg mig nogenlunde, Blæst og Kulde fordærvede Touren,  
 jeg var paa Søbyesøgaard. Camilla Wedel bad mig særdeles hilse Jette. 
Fru Føns fra Hindsgaul og den musikalske datter bad mig særdeles om at 
komme til dem. Mueligt gør jeg det. Datteren syntes jeg godt om, men 
hun er jo ikke riig, saa bliver jeg ikke forelsket…..”. Også i juli 1839 be-
søgte H. C. Andersen Søbysøgård. Den i brevet omtalte Camilla Wedel 
(1816-1855) var datter af Jens Kraft Dinesen Wedel, der var ejer af Søby-
søgård i årene 1820-28. 
I 1844 overtog Enevold de Falsen Søbysøgård efter sin fader Jørgen Con-
rad de Falsen. Enevold de Falsen var Captain i Livgarden, Kammerjun-

ker, R. af D.Han dør den 3. 
maj 1867 og ligger begravet 
på Nørre Søby Kirkegård, 
hvor hans grav stadig kan ses. 
Herefter overtager svigersøn-
nen Frederik Herman Christi-
an de Falsen baron af Zytphen
-Adeler Søbysøgård og ved 
sin død den 1. april 1908 
overtager hans enke, Malvina 
Cecilia Georgette de Falsen, 
gift Zytphen-Adeler – eneste 
barn af Enevold de Falsen - 
Søbysøgård. Efter Malvinas 
død den 23. februar 1919 er 
ejeren hendes bo indtil 1925. 
Fra 1925 til 1931 er ejeren 
Udstykningsforeningen for 
Sjælland og Fyns Stifter. Fra 
1931 til 33 Den Danske Stat 
og fra 1933 Direktoratet for 
Kriminalforsorgen.                                     
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Postkort til greve  
Otto Lerche i anledningen af 

hans 19 års fødselsdag den  
9. januar. Kortet er sendt fra  
Søbysøgaard den 13.januar 

1918  (Bro Ia)  
og er fra hans mormor, som er 

den i foranstående tekst 
nævnte  

Malvina Cecilia Georgette 
de Falsen. 

HEA. 



 

 

 

DANSKE BREVE-FORRETNINGSPAPIRER.  

 

 

Forretningspapi-
rer kunne sendes 
til reduceret 
takst, når de ikke 
havde karakter af 
egentlig og per-
sonlig korrespon-
dance. Denne 
forsendelsesart 
var i perioden 
1.4.1922 til 
31.12.1965, da 
den bortfaldt, nok 
på grund af for 
ringe brug. Dog 
blev  lokalporto 
afskaffet den 
31.3.1957.  
Her vises to forsendelser , øverst lokalportobrev fra 8.november 1935 
porto 8 øre kor-
rekt samt nederst 
landsportobrev 
fra 19.10.1940 
med porto 15 
øre , ligeledes 
korrekt.. De gæl-
dende portosatser 
kan findes i for-
tegnelserne i 
Danske Breve  
Bind I.         TG. 
           TG. 
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Vi viser lidt omkring VULKANER & GEYSIR på Island. 
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ÅBEN KLASSE - TEMA - MOTIV. 
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Varianter fra 1925 –26 i Christian X bogtryk, AFA nr. 
147, 20 øre rød med hage på tværsteg i E (AFA nr. 147x.) 
Her vist på enkeltmærke samt på landsportobrev afsendt 
den 7.10.1926 fra Frederikshavn til Hellerup. Landsporto i 
perioden 1.4.1926 - 31.5.1950 (0-50 gram) = 20 øre.  

(AFA nr. 
152x), 
”Slangebid” 
på venstre 2-
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VARIANTSIDEN 
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Når man samler postkort , 
blev der i 2007 udgivet postkortenes 
bibel.  De tre forfattere Henrik Selsøe, 
Claus Boie & Gorm Christensen har 
sammen med Bruun Rasmussen udgi-
vet denne skønne bog om postkort, 
som også bør stå på enhver reol hos 
danske samlere. Desværre er bogen 
udsolgt fra forlaget, men kan lånes på 
bibliotekerne rundt om i landet. Så-
fremt du samler postkort må du hen og 
låne den, hvis du ikke allerede har an-
skaffet dig den i 2007. Glæd dig til at 
læse  denne bog.                                     
TG. 
                                                     TG. 

 2013—2014. 
 

12.01.2014 Byttedag i Bolbro Hallen 

         .2014 Byttedag i Ringe 

         .2014 Byttedag i Bogense 

         .2014 Byttedag i Gelsted 

         .2014 Byttedag i Faaborg 

 

Klubudstilling 

MOTIV 2013,  
20-21 og 23-24 SEPTEMBER 2013 

ESBJERG,FILA 2014, 22-23.FEBRUAR 

HORNSLET 29-30 MARTS 2014 
 

NATIONALT Udstilling 

”Sydfrimex 2014”  
i Eskildstrup-hallen 

18-19. oktober 2014. 

BYTTEMØDER & UDSTILLINGER  
i DANMARK 

BOGHYLDEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 


