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DUBLETCIRKULATION. 
Husk dubletcirkulation HVER TORSDAG. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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.  

det første halvår i de nye lokaler er snart �l ende. Det må siges, at have 

været en succes. Masser af plads. Ingen der klager over os og ikke mindst, 

at vi på hver mødea en kan købe en kop kvalitetskaffe �l en flad femmer.  

 

Danmarks Filatelist Forbund har åbnet en ny webshop. Her kan man købe 

et stort udvalg af danske frimærker og selvfølgelig også svenske. Der er 

også en ”boghandel”, der omfa(er rig�g mange håndbøger m.m. Adres-

sen er NEWSTAMPS.dk. Prøv den. 

med penge er det som med kvinder, hvis man vil beholde dem, må man 

bekymre sig om dem. 

man er mere end velkommen �l at komme med et indlæg �l de(e fortrin-

lige blad. Intet er for småt og intet for stort. Ønskes der hjælp �l udform-

ning og tekst, så sig �l. Der er hjælp at hente. 

ægteskabet er som en åleruse. Den der ude vil ind, men den, der er inde 

vil ud. 

God sommer! 



 

 

KLUBPROGRAM FOR  
EFTERÅRET 2017 
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14.09.17. 
21.09.17. 
28.09.17. 
05.10.17. 
12.10.17. 
19.10.17. 
26.10.17. 
28.10.17. 
02.11.17. 
09.11.17. 
16.11.17. 
23.11.17. 
30.11.17. 
07.12.17. 
14.12.17. 
04.01.18. 
14.01.18 

Bolbro 
Hallen 

Opstart på en ny efterårssæson.  
Bytte 

Foredrag — Grundkursus. 
Byttemøde med de andre SFK Klubber, som er inviteret. 
Foredrag: Hellig 3 konger ved Henning Jørgensen 

Bytte 

Bytte , er vi klar til Nordia 2017 i Vejle. 
Vi mødes kl. 8.15 på Bolbro Skole , bussen kører kl. 8.30 

Bytte 

Foredrag: Henning Muldager viser lidt fra sine samlinger. 
Bytte 

Foredrag — Postkort fra Bolbro. 
Bytte 

Foredrag. 24/12 ved Henning Jørgensen 

Juleafslutning som vi plejer. 
Opstart efter jul den 4.januar 2018, kl. 19.00 

 

14.01.2018 Byttedag i Bolbro Hallen,  
(vi mødes kl.7.00-17.00) 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
 

 

HUSK  
 

 

 

VI HAR EN  
BUSTUR  

TIL  
NORDIA  

DEN  
28.10 2017. 
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NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage. 
 

 Lørdag den 30. September. ( uge 39 ) 
 Lørdag den 21 Oktober. ( uge 42 ) 

 Lørdag den 25. November. ( uge 47 ) 
 

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. 
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Se et bredt udvalg af breve og posthistorie fra hele verden, specielt 
Skandinavien. Der er også udvalg af postkort.  

Opret den egen profil og lav en søgning med de samleområderog få en 
e-mail hver gang der kommer nyt fra dit område. 
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Når man siger 
STIGE by, så 
tænker man 
straks også på 
kanalen, altså 
Odense Fjord / 
Kanal. S�ge by-
navn kan ses �l-
bage på gamle 
kort, her et de-
taljeret kort over 
Nordfyn / Oden-
se Fjord fra 
1643—59 af Jo-
hannes Mejer.  
Kortet viser gan-
ske godt kystlini-
erne, dog er fle-
re landsbyer pla-
ceret lidt forkert. 
Billedet på kor-
tet er Kartograf 
Johannes Mejer 
(1606—1674), 
frems�llet i kob-
bers�k fra 1661. 
Bynavnet med 
rød markering er 
Odense-Aasum-
Agedrup-Steege 
(S�ge). 
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STIGE POSTHISTORIE. 
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Her ses en kopi af det første Oden-
se Bykort fra 1593 i perspek�v. 
Tegnet af Braunius & Hogenberg. 
Originalkortet måler 50 x 33 cm. 
Odense Fjord er tydeligt indtegnet i 
øverste højre side af kortet med 
op�l flere skibe på Gorden. Odense 
Å er ligeledes indtegnet og løber ud 
i Gorden i højre side samt nederst 
mod syd., hvor det store ringborg-
anlæg fra vikinge�den ses tydeligt 
( nuværende Nonnebakken). Flere 
kirker blandt andet langs Odense 
Fjord ses Seden og Åsum. S�ge by 
kan desværre ikke ses på de(e 
kort. I S�ge by var der en udvikling 
omkring 1700-tallet, idet flere skip-
pere byggede deres egne huse på 
jord, som i 1718 var �llagt det fyn-
ske ry(ergodsdistrikt.  
De første som byggede var omkring 

1696-97 og omkring 1704-14 havde 
magistraten i Odense et ønske om 
at skipperne skulle fly(e �l byen og 
omkring 1718 var der 8 skippere 
som havde bygninger ved S�ge.  
I begyndelsen var skibene ejet af 
borgere i Odense som anparter. I 
1733 var der 15 skibe som var 
hjemhørende i S�ge og i 1769 var 
der 30 stk. Her �l højre ses et pak-

keledsagsbrev afsendt fra Odense 
ca. 1775 �l København fra Skipper 

Fodeberg i Odense. Ifølge tabel fra 
Odense toldkammer den 
31.december 1790 over hjemhø-
rende skibe i Odense, sejlede skip-
per Fodeberg med et skib, hvis 
navn var ”HIELPEREN” bygget i 
1773 på et vær  i Flensborg. På ca. 
48 ton. Besætning 6 mand og Skip-

per Fodeberg boede i S�ge.  
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Udviklingen fortsa(e, der kom flere 
skibe, mere gods som skulle ind �l 
Odense, hvilket var besværligt, da 
godset ikke kunne sejles direkte �l 
en havn i Odense. I 1789 fik man en 
ny s� amtmand over Fyns s� . 
Friederick v. Buchwald (1747 –
1814).  
Ved kongeligt reskript af 
20.08.1794 nedsa(es den såkaldte 
”Odense Kanal Udførelses Kommis-
sion” hvor Buchwald blev formand. 
Buchwald havde som den første 
s� amtmand indre(et sig på 
Odense Slot og kanalsagen i Oden-
se var hans værk. Han var født på 
og ejede selv et lille gods Gudum-
lund nær LimGorden og var stærkt 
optaget af de engelske kanaler. Da 
han havde forbindelser �l nogle af 
landets mest indflydelsesrige per-
soner og �l regeringen, gik han 
straks i gang da han kom �l Oden-
se. Buchwald var en ildsjæl og i 
1792 fremsa(e han et forslag om 
at uddybe Odense Å helt �l Brahe-
trolleborg og gøre åen sejlbar for 
smalle kanalbåde af engelsk type. 
Buchwalds forslag må stadig op-
fa(es som det egentlige startskud 
�l Odense Havn og Kanal. Arbejdet 
med at etablere  - nedsæ(e en ka-
nalkommission tog flere år, men 
e er forskellige undersøgelse, samt 

rapport med �lhørende tegninger 
nedsæ(es kommissionen i 1794. En 
af kommissionens medlemmer den 
førende vandbygningsekspert Chri-
s�an F.H. Peymann (1732—1817) 
var ingeniørofficer i hertugdøm-
merne og senere generalmajor, da 
han kom ind i kommissionen. Pey-
mann havde en god bekendt Johan 
T. Wegener (1752—1819) som var 
kaptajn i Jægerkorpset, blev sendt 
�l Odense for at deltage i kanalpro-
jektet og havde som ung arbejdet 
ved anlæggelse af Ejderkanalen. 
Wegener arbejde med projektet og 
kom med forslag �l at udarbejde en 
kanal mellem Gorden og Odense 
by.  
Projektet blev udbudt i entrepriser i 
1797 og den 7.10.1803 var kanalen 
og havnebassin klar �l at modtage 
det første skib. Buchwald var i mel-
lem�den kommet personlig i pen-
genød, da godset hjemme i Gu-
dumlund havde krævet alle hans 
midler. I 1798 ved kongelig resolu�-
on, blev Buchwald afskediget fra 
statens tjeneste med en pension på 
2000 rigsdaler om året. Da kanalen 
var færdig boede Buchwald i Pisa i 
Italien, hvor han døde i 1814. Da 
kanalen var færdig blev der udar-
bejdet en Plakat angående Farten 
på Odense Kanal. Ses her �l højre.   
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Fig.2 Tønder—Luftskibshallen 

Linieføringen af Odense Kanal gik 
syd om Bogøstrand ned �l Skibhu-
sene og ud �l Odense Å, videre 
nordpå �l S�ge og Seden Kvissel 
ved Odense Fjord. Ind imod byen 
gik Kanalen forbi ”Tollelund” og 
”Næsbyhoved Sø”.  
Da kanalen blev indviet i 1803, kom 
det første fartøj ”Neptunus” ind i 
Odense kanal og ankrede op I hav-
nebassinet med kalksten. Senere i 
årene fulgte flere og flere skibe og 
den 15.juli 1842 kom den første 
damper ”Chris�an VIII” med 160 
passagerer fra Kalundborg på grund 
af dagens Skt. Knuds marked i 
Odense by. 
I 1904 blev linieføringen ændret, 
således at Bogø Strand kom på den 
anden side af kanalen, dermed kom 
kanalen meget tæt på S�ge by, og 
dermed opstod Danmarks mindste 
færgerute på ca. 75 m, hvor der 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 blev drevet en håndtrukket kabel-
færge over kanalen �l S�ge Ø, 
overskudsjord fra udgravningen af 
kanalen. 
 

Da S�ge bys indbyggerantal vokse-
de blev der et større behov for 
postomdeling og i 1904 opre(ede 
det Danske postvæsen et brevsam-
lingsted i S�ge  på Kanalvej 298, 
hvor det lå frem �l 1913, senere 
fly(ede kontoret, og som det kan 
ses �l højre på kortet har der været 
7 forskellige adresser frem �l ca. 
1990 og fremad.  
Ligeledes kan ses hvem der var an-
sat, og især ”Præcis Rasmussen” fra 
1907—1935 var et kendt postbud i 
S�ge. Da han stoppede i 1935 var 
det en sorgens dag for mange be-
boere i S�ge. 
Herunder ses N.J.Rasmussen / Præ-
cis Rasmussen på sin sidste tur i 
1935. 
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Resterne af L 3 på Fanø. 

S�ge postkontorer / brevsamlings-
steder har igennem �den fra 1904 
og frem ha  forskellige adresser 
samt forskellige stempler.  

 
 

Brevsamlingsstedet var underlagt 
Odense Postkontor. Her en kort 
oversigt af stempeltyper samt de-
res anvendelsesperiode.  

 
 

STIGE  Stjernestempel 08.02.1904—03.11.1927 

STIGE Uslebet Stjernestempel Type 1 13.12.1932—30.03.1942 

STIGE Uslebet Stjernestempel Type 2 31.08.1942—08.11.1948 

STIGE Pr. Odense (Brotype pr. stempel) 13.12.1948—16.04.1952 

STIGE F ( Brotype stempel) 16.04.1952—16.08.1954 

STIGE FYN ( Brotype stempel) 08.11.1954—05.11.1975 

Odense N / STIGE FYN sn 1 (Brotype stempel) 14.05.1979—26.07.1989 

Odense N / STIGE FYN sn 2 (Brotype stempel) 13.03.1985—22.11.1989 

Brevkort afsendt fra S�ge den 31.12.1907 og annulleret med  
S�ge Stjernestempel  
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 Øverst: Brevkort afsendt fra S�ge den 18.7.1936 og annulleret med  

Uslebet stjernestempel S�ge type 1.  

Nederst: Brevkort  afsendt fra S�ge den 12.1.1945 og annulleret med  

 Uslebet stjernestempel S�ge type 2. 
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Øverst �l venstre side 16: Anbefalet brev afsendt fra S�ge den 
    5.12.1949 og annulleret med S�ge pr. Odense.  
  Nederst �l venstre side 16: Adressekort  afsendt fra S�ge den 4.6.1952 
    og annulleret med S�ge F. 

  Denne side 17:  Brev sendt fra S�ge den 20.10.1971 og annulleret 
    med S�ge Fyn. 

S�gevej 298. S�ges første brevsamlingssted lå her fra 1904—1913. 
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Toldvæsenets opgave har al�d væ-
ret at opkræve told og afgi er, som 
den danske stat har pålagt varehan-
delen. Der har al�d været menne-
sker, som vil undgå at yde deres 
bidrag �l samfundet, og det er gjort 
ved at smugle, derfor er man nødt 
�l at kontrollere. I de danske far-
vande er der store muligheder for 
at smugle, derfor en sejlende tjene-
ste.  
Krydstoldvæsenet foretog disse un-
dersøgelser og kunne fysisk ledsage 
skibet �l havn af en krydstolder. 
Dermed lidt om Krydstoldjagten no. 
XXVII, som var en af de mange 
krydstoldjagter, som var i de dan-
ske farvande. Frem �l 1904 havde 
man 30 sejlende skibe. Et af dem 
no. XXVII blev bygget på Chris�an 
Nielsens vær  som i september 
1890, leverede det Gortende skib 
fra Odensevær et �l Krydstoldvæ-
senet. Som alle skibe blot med et 
nummer påført skibet i romertal. 
De enkelte skibe var på deres sta�-
oner fra 1. marts �l 31. december 
og det enkelte skib var normalt 15-
20 år i Krydstoldvæsenets tjeneste, 
hvore er skibet blev solgt på 
offentlig auk�on. Tilgang var ca. 2 
nye skibe pr. år. Skibene blev byg-

get af kendte træskibsbyggere, og 
en af de berømte var N. F. Hansen 
som leverede 4 fra sit vær  i 1876-
77 og fra vær et i Odense 1877- 99 
leverede han 20 skibe. No. XXVII 
blev sta�oneret i Køge Bugt. En 
mindre sta�on med ca. en ekspedi-
�on om dagen, andre sta�oner 
havde meget travl og i året 1890 
havde Krydstoldvæsenet 15.439 
ekspedi�oner. 
Senere blev skibet fly(et �l Præstø 
Bugt og senere da Krydstoldvæse-
net blev nedlagt ved lov af 1903, 
blev det fly(et �l Odense Fjord, da 
toldvæsenet ikke helt kunne und-
være et fremskudt toldopsyn. Den 
1. januar 1904 blev ”No XXVII” pla-
ceret i indløbet �l Odense Fjord og 
fik nu navnet ”Odense Fjord”. I 
1911 blev skibet solgt på offentlig 
auk�on . Skibet blev e erfølgende 
handlet en del gange, først �l Mar-
stal i 1911, i 1916 �l Snekkersten, 
1925 �l Nysted, 1946 �l Søby og 
1948 �l Svendborg. Skibet var i åre-
ne ombygget flere gange og sejlede 
nu med fragt. På en rejse i septem-
ber 1955 fra Norge �l København 
med kalksalpeter, grundstødte det 
ved Hornsbæk, senere den 16. de-
cember 1955, løb det igen på  

KRYDSTOLDJAGT ”No XXVII” 
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grund på Snave Røn (øst for det 
nordlige Fyens Hoved). Her sank 
det senere, hvor det antageligt sta-
dig står på bunden. 
Når mandskabet blev sta�oneret 
på krydstoldskibene var de omkring 
1 år på skibet. De fleste krydstold-
betjente, der blev sta�oneret på 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ”NO XXVII”, var kun ombord i 5 
måneder, før de blev forfly(et �l 
”ARGUS” en skonnert som var in-
spek�onsfartøj og som også på et 
�dspunkt var sta�oneret på Oden-
se Fjord. E er tjeneste blev Argus 
skoleskib i Marslev. 
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Fyrskibe er som navnet siger et skib 
udrustet med et fyr. Skibet ligger 
opankret på en fast kendt posi�on. 
Skibene er normalt af en forholds-
vis lille størrelse, o e uden frem-
drivningsmidler og malet i en ka-
rakteris�sk farve , danske er røde 
med hvidt kors, hvor skibets sta�-
onsnavn er angivet. (eks. Horns Rev 

& Skagens Rev).  
I skibets mast blev fyrlanternen pla-
ceret i toppen, derudover var der 
et kra igt tågehorn og i visse �lfæl-
de et radiofyr. Fyrskibene kunne 
også tjene som lodssta�oner i de 
danske farvande. I Danmark har vi 
ha  25 fyrskibe som har været ak�-
ve fra 1829—1980, hvoraf de sidste 
tre var motorfyrskibe. I dag er der 
bevaret 3 danske fyrskibe som mu-
seumsgenstande i henholdsvis Ny-

havn, Ebelto  og Esbjerg. 
 
Det første danske officielle fyrskib 
blev udlagt i 1829 ved Læsø Trin-
del, og det sidste blev nedlagt i 
1980 var Horns Rev Fyrskib.  
Fyrskib no. XVII (1895—1972), nu 
museumsskib i København. 
Fyrskib no. XXI (1911—1980), nu 
museumsskib i Ebelto . 
Motorfyrskib no. I (1914—1980), 
nu museumsskib i Esbjerg. 
Derudover kommer der nogle få 
danske fyrskibe, som er ombygget 
og nu i privateje. Motorfyrskib no. 
IV (1920—1970) nu skoleskib. 
Fyrskibe er e erhånden blevet ud-
ski et med fyrtårne inde på land, 
samt bøjer ude i vandet. I dag er 
moderne teknik som radioer og 
GPS om bord på skibene. 

FYRSKIBE 
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Hjejleselskabet er et rederi, som 
sejler på Silkeborgsøerne med 
blandt andet det kendte dampskib 
Hjejlen. Selskabet  blev s� et den 
14. februar 1861 på Hotel Dania i 
Silkeborg under navnet A/S Hjejlen. 
Det første skib var hjuldamperen 
Hjejlen , som blev indviet den 
28.juni 1861 med blandt andet Fre-
derik den 7. og Grevinde Danner 
om bord. 
 
Bestyrelsen i selskabet har siden 
1861 bestået af 3 medlemmer, der 
på ski  vælges på den årlige gene-
ralforsamling, der siden starten har 

været aToldt på Hotel Dania. Der 
er udstedt 300 anparter hvoraf Sil-
keborg Kommune ejer 20% af disse. 
I 1972 ændres �l et anpartsselskab 
under navnet Hjejlen ApS men i 
2012 blev rederiet på ny et ak�e-
selskab, nu med navnet Hjejlen A/
S.  Selskabet overtog i 2008 Ry Tu-
ristbåde og der er nu samlet 9 far-
tøjer. Selskabets skibe fører 
posVlag, da de sejler post fra Him-
melbjerget. 
 
Her vises et par plancher omkring 
de(e stykke Danmarkshistorie som 
stadig kan besøges og sejles med.  

HJEJLESELSKABET. 
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Otto Kjærgaard:  
 

151 nye og 146 gamle fortæl-
linger fra frimærkernes ver-
den. 
 

Kan købes på AFA-Forlaget 
204 sider pris  165 kr. + fragt. 
 

Otto Kjærgaard har samlet lidt 
over 300 små historier om dis-
se små lapper vi samler på. 
Her kan man se mange interes-
sante hemmeligheder om fri-
mærker. 

 2017 - 2018. 
 

14.01.2018 Byttedag i Bolbro Hallen 

         .2018 Byttedag i Ringe 

         .2018 Byttedag i Gelsted 

         .2018 Byttedag i Faaborg 

 
 

 

Klub- og propagandaudstilling: 
 

 Klubudstilling i 
Fredericia Elbo 18. 10-11 marts 2018 

 

Klubudstilling i Hornslet 
24-25 marts 2018. 

 

Brev & Postkortmesse i København  
11-12. november 2017 

 

National udstilling 

i København i 2019. 

 

UDSTILLINGER PÅ  
NATIONALT PLAN  

 

NORDIA 2017. 
 

Vejle den 27. - 29. oktober 2017  
i  DGI - Huset i Vejle 

BYTTEMØDER & UDSTILLINGER  
i DANMARK 

BOGHYLDEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 


