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Redaktør: Hans Erik Andersen : E-mail. lindely19@hotmail.com 
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 Redaktøren har ordet - Det er ganske vist 

du sidder med programmet for den kommende sæson, der både inde-
holder de traditionsrige arbejdslørdage, som stadig kan anbefales, 
samt ”ændret bordopstilling”. Skal den ændrede bordopstilling  fort-
sætte i al evighed?? Hvad mener du?? 

den bedste måde at spare tid på er at udnytte den. 
vi har nu besluttet, at klubbens medlemmer med ægtefæller skal på 
tur i 2017. Turen vil gå til frimærkeudstillingen Nordia 2017 i Vejle. 
Udstillingen finder sted i dagene 27. – 29. oktober 2017. Turen vil 
blive kombineret med en kulturel oplevelse af en eller anden slags. 
Det kunne være et besøg på et spændende museum eller noget helt 
andet. Datoen, samt programmet for turen vil naturligvis blive be-
kendtgjort senere, men det bliver lørdag den 28. oktober.  
Så sæt hellere allerede nu kryds i kalenderen. 
det er med gode ideer som med svampe – hvor man finder dem, er 
der ofte flere. 
der på side 27 er en oversigt over kommende byttedage og udstillin-
ger 
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OPSLAGSTAVLEN 
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DUBLETCIRKULATION. 
Husk dubletcirkulation HVER MANDAG. 

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

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 2016 
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12.09.16.Stue 

19.09.16.1.Sal 
26.09.16.Stue 

03.10.16.1.Sal 
10.10.16.Stue 

17.10.16.1.Sal 
24.10.16.Stue 

31.10.16.1.Sal 
07.11.16.Stue 

14.11.16.1.Sal 
21.11.16.Stue 

28.11.16.1.Sal 
05.12.16.Stue 

 

 

 

 

 

 

 

Bolbro Hallen 

Opstart på en ny efterårssæson.  
Bytte 1.sal 
Foredrag om postkort / Per Sørensen 

Bytte 1.sal 
Foredrag. Klaus fortæller om stempler fra Beldringe. 
Bytte 1.sal 
Medlemmernes egne samlinger. Vis hvad du samler på.?. 
Bytte 1.sal 
Foredrag om en tur til Syd Afrika. (Henning J. + TG) 
Bytte 1. sal 
Ombæringskontrol ved Jan Drejer 
Bytte 1. sal 
Juleafslutning som vi plejer. 
Vi starter foråret igen den 9. Januar kl. 19.00. 
 

God jul og godt nytår samt på gensyn. 
 

Den 15. Januar 2017 fra kl. 7.00 - 15.00 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
 

 

ANNONCE: 
 

Her vil vi fremover bringe 

små annoncer som  

medlemmerne søger, vil 

by�e eller sælge  

�l andre i klubben. 
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NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage. 
 

 Lørdag den 1. Oktober. ( uge 39 ) 
 Lørdag den 29. Oktober. ( uge 43 ) 

 Lørdag den 26. 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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SEPTEMBER 

2016 

 OKTOBER 

2016 

NOVEMBER 

2016 

DECEMBER  
2016 

1.  1.  ARBEJDSLØRDAG 1.  1.  

2. 2. 2. 2. 

3.  3. BOLBRO ( 1.SAL) 3.  3.  

4.  4. 4.  4.  

5. 5. 5.  5. BOLBRO (STUE) 

6.  6.  6.  6.  

7. 7. 7. BOLBRO ( STUE) 7. 

8. 8.  8. 8. 

9. 9. 9. 9. 

10 10. BOLBRO  (STUE) 10. 10. 

11. 11. 11. 11.  

12. BOLBRO  (STUE) 12. 12.  12.  

13. 13. 13.  13. 

14. 14. 14. BOLBRO ( 1. SAL) 14. 

15. 15.  15. 15. 

16. 16. 16. 16. 

17. 17.  BOLBRO ( 1.SAL) 17. 17. 

18.  18. 18.  18.  

19.  BOLBRO  ( 1.SAL) 19. 19.   19.  

20. 20. 20. 20. 

21. 21. 21. BOLBRO ( STUE) 21. 

22. 22.  22. 22. 

23. 23. 23. 23. 

24.  24.  BOLBRO  (STUE) 24. 24. 

25.  25. 25.  25.  

26.  BOLBRO  (STUE) 26. 26.  ARBEJDSLØRDAG 26.  

27.  27.  27.  27.  

28. 28. 28.  BOLBRO (1.SAL) 28. 

29. 29.  ARBEJDSLØRDAG 29. 29. 

30.  30. 30. 30. 

31. 31. BOLBRO ( 1.SAL) 31. 31. 
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K 

A 

L 

E 

N 

D 

E 

R 

HUSK VI  
STARTER den 

09.01.2017  
SAMT  

BYTTEDAG  
I  BOLBRO 

HALLEN  
den 15.01.2017 
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25 års Jubilar i  

Bolbro Frimærkeklub. 
 

Kaj Kromann 
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På den lige a(oldte generalfor-

samling kunne vi fejre endnu en 25 

års jubilar i vores frimærkeklub. Kaj 

Kromann ønskes �llykke med da-

gen og har fået overrakt 25 års me-

daljen samt Bolbro Bogen 25 år 

som gave. Kaj har al�d været vores 

dubletleder og har  startet denne 

service. Du yder et stort stykke ar-

bejde for at finde materiale �l 

klubbens medlemmer. Derudover  

møder  du al�d op hver mandag 

med nye kasser �l medlemmerne, 

som på denne gode måde får nyt 

materiale �l gennemgang og evt. 

køb �l følge. Derudover er Kaj  en 

af klubbens to revisorer.  

Vi fra bestyrelsen ønsker Kaj �llyk-

ke og glæder os over dit al�d gode 

humør samt dine fine samlinger, 

som vi ser en gang imellem, når 

der uds�lles rundt omkring.         

                                   TG   



 

 

 

FYENSMESTERSKABET i SFK   

  Sædavnen tro, holdt De Samarbejdende Fynske Frimærkeklubber igen 

et Fynsmesterskab i opsætning af frimærker. Denne gang var bestyrelsen 

i SFK inviteret af Odense Frimærkeklub (Ikke med i SFK) �l at lave noget i 

fællesskab i forbindelse med Odense klubbens 100 års jubilæum den 2. 

april 2016. På H. C. Andersens fødselsdag, samt den dag det var Frimær-

kets dag. Lokalerne som skulle beny�es var i Odense Seniorhus, Tolbod-

gade 5 i Odense fra kl. 10.00—16.00. 

  SFK havde udarbejdet nye retningslinier for  vurdering af de viste sam-

linger. Vægten var lagt på opsætning, og SFK ville evaluere på skemaerne 

e@er uds�llingen, således at man er klar �l kommende Fynsmesterska-

ber. Et af kriterierne var at min. 2 samlinger fra hver klub skulle deltage 

for at være med i konkurrencen.  

  SFK havde ligeledes udpeget to personer, som skulle bedømme de viste 

samlinger. De�e valg vil jeg ikke kommentere på. Man havde forsøgt via 

SFK at få kompetente dommere. 

  Vi fra Bolbro ville gerne deltage, og  vise hvor forskellige muligheder der 

er inden for det at samle og opsæ�e sine frimærker. Vi var fire samlere 

fra Bolbro som havde �lmeldt 18 forskellige samlinger. Derudover var 

der 5 andre samlere (3 klubber) fra hele Fyn, som havde �lmeldt sig. En 

meget mager �lslutning når der er 11 klubber i SFK. Kun 4 klubber del-

tog, så det var noget magert, lige bortset fra vores deltagelse. Selve be-

dømmelsen, hvor vi havde fået den opfa�else at de to bedste samlinger 

pr. klub ville med højeste point vinde mesterskabet. Desværre blev samt-

lige 18 samlingers resultater fra Bolbro lagt sammen og delt med 18, så-

ledes at vi fik et lavere gennemsnit end dem som kun kom med 2 samlin-

ger. Derfor fik vi en flot tredjeplads. Ringe vandt og Odense Øst nr. 

2. Kerteminde som kun deltog med 1 samling kunne ikke være med i 

konkurrencen.  
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  .Selve dagen og lokalerne for a(oldelse af fynsmesterskaberne samt 

Odenseklubbens 100 års jubilæumsfest, var e@er min opfa�else rig�g 

god. Dagen startede med recep�on here@er et foredrag af Stadsarkivar 

Jørgen Thomsen fra Odense Kommune. Here@er præsenta�on af et jubi-

læumsskri@ om Odense Frimærkeklub 100 år, af Palle Offersen fra Oden-

se Frimærkeklub.  

  En repræsentant fra Danmarks Filatelist Union, Jan Læby, ønskede lige-

ledes klubben �llykke med dagen og arrangementet. Here@er var det 

officielle overstået, og der kunne ses på frimærker, og man kunne købe 

jubilæumsbogen. Senere på dagen ville der være en lille auk�on, hvor 

indleveret materiale måske ville 

finde nye ejere.  

. 

  I hele uds�llingsområdet var 

der ca. 90 samlinger som kunne 

ses. Odense-klubben viste sam-

linger af klubbens medlemmer 

samt et par inviterede samlin-

ger. En rig�g flot propaganda-

uds�lling for filatelien. Mange 

kom og så på, men nok flest fri-

mærkesamlere samt deres bed-

re halvdele. Om der kom nye 

medlemmer �l klubben er nok 

lidt tvivlsomt, men en enkelt 

som vi talte med havde meldt 

sig ind, da kon�ngentet var i ½ 

størrelse for resten af året. 

 Et godt arrangement og et stort 

�llykke �l Odense Klubben med 

deres 100 års jubilæum samt 

deres jubilæumsskri@.         TG. 
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Danmark var ifølge Haagerkonven�onen som neutralt land forpligtet 

�l at internere krigsførende magters tropper, som under krigen kom ind 

over landets grænser. Konven�onen pålagde ikke eller forbød ikke cen-

sur af posten �l og fra de internerede. Af sikkerhedsmæssige årsager 

blev der indført militær censur i Danmark, som først stoppede ved kri-

gens afslutning. 

I Danmark var der i denne periode interneret 186 tyske soldater, 15 

engelske. Nogle af de tyske soldater som kom �l Danmark landede her, 

da deres lu@skib Zeppelin L 3 nødlandede på Fanø. Zeppelin L 3 ( Lu@-

schiff 3) var den Kejserlige Tyske Marines tredje lu@skib, med fabrika�-

onsbetegnelse LZ 24. Bygget på vær@et Friedrichshafen og med første 

tur den 11. 5 1914. Lu@skibet var 158 m langt, 14,86 m i diameter, der 

var 2 gondoler, 4 propeller. Lu@skibet havde en has�ghed på 80,6 km i 

�men og en rækkevidde på 2.200 km. Zeppelin L 3 foretog 27 rekogno-

sceringer, 1 angreb med 370 kg. bomber inden det nødlandede og blev 

destrueret af besætningen den 17.2.1915. Zeppelin L 3 var ved starten 

af 1. verdenskrig det eneste lu@skib i den tyske flåde. De to foregående 

L 1 og L 2 var begge styrtet ned i e@eråret 1913. I 1915 gav Kejser Wil-

helm II �lladelse �l at flådens Zeppeliner kunne bombe militær anlæg 

langs den engelske kyst men ikke i London. 
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1. Verdenskrig. 

Interneret i Danmark / Odense 

Zeppelin L 3 17.2.1915 -  

Bjerregaard strandingen 1.9.1917  

Fig. 1. = Zeppelin L 3  



 

 

1. verdenskrig fik for alvor gang i lu@skibe som en krigsmaskine. Både 

Det Tyske Kejserrige, Frankrig og Italien anvendte lu@skibe �l rekogno-

scering og bombning, især London og Paris fik Zeppelinerne at føle, da 

den tyske hær fra januar 1915 begyndte at bombe de to byer. Det Ty-

ske Kejserrige brugte hovedsagelig zeppelinere over Nord- og Østersø-

en. Alene over Nordsøen deltog lu@skibe i næsten 1.000 missioner. 

Lu@skibene fløj også over Danmark, og den 17. februar 1915 havarere-

de L3 ved Fanø. 

Lu@skibene blev bygget i store Zeppelin hangarer. I Sønderjylland var 

der tre hangarer omkring Tønder, de havde navne der begyndte med 

TO (Tondern) TONI, TOBIAS og TOSCA. Den sidste var en dobbelthan-

gar, som blev ødelagt i et lu@angreb. Her blev fire lu@skibe mere eller 

mindre ødelagt. Tønder husede fra 1914—1918 disse store lu@skibsba-

ser. Placeret lidt nord for byen og den 19.juli 1918 blev Zeppelin-basen 

udsat for det første lu@angreb, foretaget fra et hangarskib. De�e an-

greb sa�e en stopper for Zeppelin-opera�oner fra Tønder. I alt var der 

16 lu@skibe i Tønder. Her et postkort, Fig.2 med en af lu@skibshallerne i 

Tønder fra 194 �l 1918.  
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Fig.2 Tønder—Luftskibshallen 



 

 

Lu@skibe i forbindelse med 1. verdenskrig kom også �l Danmark, selv-

om vi var neutrale under 1. verdenskrig 1914 - 1918, men alligevel kom 

der tyske lu@skibe �l at nødlande i Danmark. Et af disse lu@skibe var 

Zeppelin L 3, og derfor denne lille historie om de�e lu@skib samt be-

sætningen, som blev interneret i Danmark. 

 

Den 19. januar 1915 le�ede L 3  sammen med L 4 samt L 6. Målet var 

England. Ombord på L 3 var 16 besætningsmedlemmer, heriblandt kap-

tajnløjtnant Hans Fritz. Omtrent en måned senere deltog L 3 i sit sidste 

togt. Den 17. februar le�ede L 3 og L 4 på et nyt togt for at rekognosce-

re ud for den norske kyst. Desværre sa�e en af L 3´s motorer ud allere-

de ved starten og da vinden e@er få �mer vendte �l hård sydlige vind 

blev situa�onen kri�sk, da L 3 ikke havde megen motorkra@ og derfor i 

direkte modvind var hjemturen tvivlsom. Kaptajnløjtnant Hans Fritz 

meddelte �dligt på morgenen at han vendte om. Han var på daværen-

de �dspunkt ca. 35 sømil vest for Lyngvig. Kl. 13 sendte han endnu et 

radiotelegram, hvor han bad flådens skibe om hjælp. Om e@ermidda-

gen ved 17-�den sa�e den anden motor ud. L 3 var kun nået 30 sømil 

sydpå og var nu ud for Esbjerg. Han indså at alt håb om at nå lu@skibs-

basen i Tønder var ude. Kl. 17.45 nødlander L 3 på Fanø strand. Besæt-

ningen slap uskadt fra den hårde landing. Kaptajnløjtnant Hans Fritz 

destruerede straks lu@skibets papirer, før han sa�e ild �l selve lu@ski-

bet med en signalpistol.  
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Resterne af L 3 på Fanø. 



 

 

Fra vraget af L 3 blev der reddet de to store propeller samt enkelte na-

viga�onsinstrumenter. Propellerne kan i dag ses henholdsvis på Flymu-

seet i Helsingør samt på Zeppelin Museum i Tønder. Besætningens 2 

officerer og 14 mandskaber blev here@er, som der stod i Haagerkonven-

�onen anholdt og interneret og overført �l Odense.  

De tyske soldater, som blev interneret,  havde som alle krigsfanger for-

holdsvis frie forhold. De kunne få udgang. 

De kunne tage arbejde for interneringsstederne, holde ferie i Danmark 

samt mulighed for at tage på orlovsrejser �l deres hjemlande. De inter-

nerede behandledes postalt som krigsfanger og havde derfor ret �l at 

sende og modtage post portofrit, dog kun �l og fra hjemlandet. Da de 

internerede havde en meget fri adgang �l at bevæge sig frit, kunne de 

sagtens lægge frankerede forsendelser i de almindelige danske postkas-

ser. De�e var ikke �lladt men vanskeligt at kontrollere.  I Odense blev 

de 16 besætningsmedlemmer interneret på fodfolkskasernen på Sdr. 

Boulevard.  
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Resterne af L 3 på Fanø. 



 

 

Senere kom der flere �l fra blandt andet tyske minetrawlere som gik 

på grund ved Holmsland Klit ( Bjerregård ) den 1. september 1917. 

 

Bjerregaardstrandingen ved Jyllands vestkyst den 1. september 1917 

ud for Nymindegab hvor 4 tyske minetrawlere var drevet mod land og 

som blev beskudt af engelske jagere, endte med at de blev mere eller 

mindre beskadiget. Ingen danske krigsskibe var �lstede, men blev diri-

geret �l strandingsstedet for bevogtning af vragene. Besætningerne fra 

de tyske skibe 108 mand i alt, 2 blev dræbt under angrebet fra engelsk 

side. Besætningen roede eller svømmede i land, hvor strandfogeden 

samlede de overlevende i Bjerregaard, hvor de senere på dagen blev 

a(entet af en deling danske soldater �l internering, først i Aalborg se-

nere i Odense fra 17. september 1917og frem ind�l frigivelsen i novem-

ber 1918. I alt var der 186 tyskere i Odense.  
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Fodfolkskasernen i Odense med Bankepladsen.  
Postsendt 3. august 1918. Milo´ske Boghandels Forlag, Odense.  

Eneret , V89. 



 

 

Til censurering i Odense blev der frems�llet et 2 lin. gummistempel.   

( L = 39 mm og i rød farve. ( VK o1 ) med tekst VxÇáâÜxÜxà YVxÇáâÜxÜxà YVxÇáâÜxÜxà YVxÇáâÜxÜxà Y . Anvendt fra  

o8.1916 �l  04.1918, samt et ovalt gummistempel ( VK o2) med tekst 

”DANSK MILITÆRCENSUR / krone / KOMMANDANTEN / I / ODENSE”. 

Findes i violet farve og kun anvendt i 1918. Størrelse 46/44 x 27/24 mm. 

(Se fig.6.) se side 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En gartner i S�ge  uden for Odense kunne se, at her var der billig ar-

bejdskra@, derfor foreslog han chefen for de internerede i Odense, at de 

kunne komme og arbejde i gartnerierne ude i S�ge. Det lykkedes og fle-

re tog imod de�e. På den måde kom flere tyske besætningsmedlemmer 

i kontakt med danske piger.  

Her ses et brev, fig.3 sendt den 29. september 1917 og fig.4. den 

12.11.1917 lokalt i Odense, fra en interneret tysk soldat fra Fodfolkska-

sernen ( Signalgast J. Vissen fra ”Bjerregaard strandingen”), �l en dansk 

pige, hos Fru Hansen Vindegade 113 i Odense. Brevene er censureret og 

med det røde censorstempel  VK o1.  

Lokalporto 5 øre for breve i perioden 1.10.1902 - 30.6.1919.  Breve �l 

udlandet var portofrie som det kan ses på fig.5. Sendt fra (Oberheizer 

Goetzke ”Bjerregaardstrandingen” ) . Censureret med det røde VKo1.                                                                  
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Fig.3. Lokalportobrev 29.9.1917. 
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Fig.5. Brev til udlandet Tyskland / Krigsfange fra 17.12.1917. 

Fig.4. Lokalportobrev 12.11.1917. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som frimærkesamler kommer man hur�gt �l at lære at stempler på 

mærkerne har en stor betydning for kvalitet m.v. Igennem årene har der 

været forskellige tendenser �l hvordan et mærke helst skulle være af-

stemplet for at det var en god kvalitet. Jeg vil her blot nævne, at såfremt 

man kan aflæse datoen / året for annulleringen er det for mig vig�gt, da 

man dermed kan se om mærket er brugt i kurserings�den, været i omløb 

i brugsperioden. Da mange stempler i årene der er gået, ikke har en dato 

- år i stemplet, da man i starten ikke skulle se hvornår et brev var af-

stemplet, men blot se, hvor de kom fra, var datoer i de første stempler 

ikke almindelige. Stempler er �l gengæld et meget stort område at sam-

le, men er sam�dig et område, hvor de fleste kan være med, også rent 

prismæssigt. Der er de meget sjældne stempler, som koster mange pen-

ge , men sådan er det jo med det jo med det meste af det vi samler på, 
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Lidt om STEMPLER. - TG. 

Fig.6. Brev til udlandet- portofrit - Krigsfange censureret med VKo2.  

Ufrankeret krigsfangebrev sendt den 17.9.1918 fra tysk  
Maschinistenmaat Wilfred Carnett, interneret fra Bjerregaards  

Strandingen, sendt til Oldenburg iTyskland.  



 

 

sjældenheder koster som regel. Jeg vil her vise forskellige stempler som 

man kan prøve at samle, her har jeg valgt Odensestempler, da jeg nu en-

gang er her fra byen. Stempler fra de enkelte byer blev mere og mere 

almindelige dengang frimærkerne kom den 1. april 1851. Inden den �d 

som er den førfilatelis�ske periode, kom der dog også stempler, som 

blev anvendt på breve uden frimærker, således at man kunne se hvornår 

et brev var modtaget af postvæsenet og hvor det kom fra. 

Her i landet indførte generaldirektoratet afsenderstempler, det første i 

ca. 1800 ( Fig. 1) og det andet i ca. 1815. (Fig. 2.) Disse stempler findes i 

sort som Fig. 1. og Fig. 2 findes i rødt. E@erfølgen-

de væltede det frem med stempler i alle former og 

størrelser som man kan samle alt e@er eget tem-

perament samt ønsker. Her brev �l Postmester 

Lausen i Odense , med stempel som Fig. 1. sendt 

fra København den 28.juli1821.  
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Fig. 1. 



 

 

Her et brev �l Postmester Lausen i Odense med Generaldirek�ons andet 

stempel i rødt. Fig. 2. Brevet er sendt fra København den 6. juni 1818. 

Som skrevet vil jeg her vise lidt fra Odense som e@er min mening er et 

meget stort område, hvor næsten alle former for stempler er repræsen-

teret.Andre byer med færre stempler kan være lige så spændende og 

interessante at samle, men lige så vanskelige som nu Odense. Her e@er-

følgende vil jeg vise en grov oversigt over de stempler som findes fra 

Odense incl. de førfilatelis�ske stempler som kendes. Oversigten kan 

sagtens være mangelfuld, da nye typer kan være fremkommet. 
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Fig. 2. 



 

 

Odense 1 ( Indleveringssted) fly�es i 

1864 �l den nyopførte ejendom 

over for den nye banegård  og i 

1865 opre�es Indleveringsstedet i 

lokaler i det gamle rådhus på Flakha-

ven. Senere, da der bygges nyt råd-

hus og der opføres ny banegård ved 

jernbanen hvor Statsbanerne har et 

areal som s�lles �l rådighed, fly�er 

kontoret og den �dligere postbyg-

ning overfor banegården rives ned. 

Senere fly�er Katedralskolen fra 

Gråbrødrestræde og bygningen her 

indre�ed �l Post- og telegraVontor. 
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ODENSE INDL.  31 / ODENSE JB 1. STK 

------//------  31 / ODENSE JC 1. STK 

------//------ NUM 51 2. STK 

------//------ NUM 31 1. STK 

LAPIDAR ODENSE INDL. C 1. STK 

------//------ ODENSE INDL. KT 2.STK 

------//------ ODENSE J.B.P.E. 8. STK 

BROTYPE ODENSE M  6. STK 

------//------ ODENSE N 3. STK 

------//------ ODENSE NV 8. STK 

------//------ ODENSE NØ 2. STK 

------//------ ODENSE S 2. STK 

------//------ ODENSE SØ 5. STK 

------//------ ODENSE V 4. STK 

------//------ ODENSE 1 72. STK 

STJERNE. ODENSE 2 6. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 2 1. STK 

BROTYPE ODENSE 2. 1. STK 

STJERNE. ODENSE 3 1. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 3 1. STK 

BROTYPE ODENSE 3 7. STK 

STJERNE. ODENSE 4 1. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 4 1. STK 

BROTYPE ODENSE 4 7. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 5 4. STK 

BROTYPE ODENSE 5 3. STK 

STJERNE. ODENSE 6 1. STK 

BROTYPE ODENSE 6 2. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 7 1. STK 

BROTYPE ODENSE 7 6. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 8 1. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 9 1. STK 

UDSLEBEN. ODENSE 10 1. STK 

BROTYPE ODENSE 23 2. STK 

BROTYPE ODENSE 29 1. STK 

OVERSIGT -- Odense  +  Odense  INDLEVERING. 



 

 

E@erhånden som byen voksede og 

behovet for postomdeling voksede, 

etablerede Odense Postkontor loka-

ler rundt om i byen, således at publi-

kum kunne betjenes i nærheden af 

hvor de boede. Denne udvikling er 

nu desværre vendt og i dag lukker 

postkontorerne rundt om i byen, så 

der nu kun er små postbu�kker i for-

skellige dagligvarebu�kker, ja �der-

ne ændrer sig. Skemaerne viser et 

lille udpluk af forskellige stempeltyper - 389 forskellige findes der her fra 

Odense, så kom bare i gang. Såfremt man ønsker mere viden om de�e 

spændende emne med stempler, er der udgivet en masse li�eratur om-

kring stempler i Danmark. Her kun vist hvad Odense har ha@ af stempler. 

Andre byer i landet har andre typer, som ikke kendes fra Odense, så kom 

bare i gang, men husk begrænsningens kunst, det kan være svært når 

stempeldillen har grebet een.                                                               
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ODENSE   STUMT 2. STK 

------//------ NUM 51 4. STK 

RAMME ODENSE 1. STK 

ANTIKVA ODENSE 13. STK 

LAPIDAR ODENSE 19. STK 

BRO ODENSE 115.STK 

LINIE ODENSE 13.STK 

RULLE ODENSE 7. STK 

UDSTILLING ODENSE 46.STK 

RUTEBIL ODENSE 1. STK 

DIVERSE Lokal post 1. STK 

OVERSIGT -- Odense. 

Fig. 3. 

Fig. 3. Her vises landsportobrev afsendt fra Odense den 22. februar 1852 til Gjelsted 
og Rørup Sogneskab pr. Assens. Brevet er sendt som KT. m. attest nr. 160. og dermed 
portofrit. Annulleret med Odense ANT. II b ( 9.3.1851 - 2.5.1852). 
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Fig. 4. 

Fig. 5. 

 Fig. 4. Her vises landsportobrev afsendt fra Odense den 9.juni 1852 til Flensborg. 
Brevet er sendt som KT. m. attest nr. 202. og dermed portofrit. Annulleret med Oden-
se ANT. III-1 ( 3.5.1852 - 5.2.1855).  

Fig. 5. Landsportobrev sendt fra Odense den 30. december1873 til Seest pr. Kolding. 
Landsporto breve i perioden 1.1.1871 - 31.12.1874 = 4 skilling. Brevet er forsynet 
med 2 stk. 2 skilling 1871. Annulleret med Odense Lap. IIa-2, lige post. ( 12.5.1873 
- 29.9.1874 ). 
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Fig. 6.  Landsportobrevkort sendt 20. maj 1908 fra Odense til Korup - Ubberud. Porto 
5 øre. Landsporto brevkort i perioden 1.10.1888 - 31.12.1918 = 5 øre. Brevkortet er 
annulleret med BRO Ia-9 ( 3.2.1904 - 25.5.1912 ). 

Fig. 6. 

Fig. 7. 
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Fig. 8. 

Fig. 9. 
Fig. 10. 

Fig. 7. Landsportobrev sendt den 23. januar 1924 fra Odense til København. Porto 20 
øre. Landsporto breve i perioden 1.3.1921 - 31.3.1926 = 20 øre (0-50 gram). Brevet 
er annulleret med Odense rullestempel BMS L-1 ( 5.12.1917 - 13.12.1928). 

Fig. 8. Lokalportobrev sendt den 25. april 1942 i Odense. Porto 10 øre. Lokalporto 
breve i perioden 1.4.1926 - 30.6.1946 = 10 øre (0-50 gram). Brevet er annulleret med 
Odense 1 BRO VD-6  ( 8.12.1939 - 12.5.1943). 

Fig. 9. ODENSE C   
             (ODENSE 23 ) 1 

BRO IId ( 7.11.1977 - 26.9.1983 )    

Fig. 10. ODENSE NV   
            ( KORUP FYN ) 2 

BRO IId (29.11.1978 - 13.11.1981)    
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Fig. 14. 

Fig. 13. Fig. 12. 

Fig. 11. 

Fig. 11. Adressekort for en pakke 1. vægtklasse sendt fra Odense 4. den 7. juni 1979 
til Korsør. Porto = 8 kr. Pakkeporto i perioden 17.4.1979 - 1.6.1980 (0-1 kg) = 8kr. 
Adressekortet er annulleret med ODENSE 4 BRO VD- 3 ( 5.11.1975 - 28.4.1986 ). 

Fig. 12. Særstempel i 
forbindelse med et 

H.C.Andersen   
arrangement. 

Fig. 13. Særstempel i 
forbindelse med 

EVENTYR  
LEJREN i 1957 

Fig. 14. 
Kontor liniestempel  

anvendt ved  
ODENSE POSTKONTOR 
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 2016 - 2017. 
 

15.01.2017 Byttedag i Bolbro Hallen 

         .2017 Byttedag i Ringe 

         .2017 Byttedag i Gelsted 

         .2017 Byttedag i Faaborg 

 
 

 

Klub- og propagandaudstilling: 
 

 Klubudstilling i  
 

 

Klubudstilling i Hornslet 
 

 

National udstilling 

TAK 16 i Birkerød 

5.-6.november  

 

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 


