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Tlf: 66 16 78 09 
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Tlf: 51 51 20 08 

 

Tlf: 30 58 93 26 

Tlf: 66 13 60 69 

Tlf: 65 94 19 31 

Tlf: 65 94 19 31 

 

Tlf: 66 13 39 91 

Mødested : Bolbro Brugerhus,  
Stadionvej 50, opgang G,  
5200 Odense V.  

 Buslinie 31 lige til døren.  
Mødestart: Dørene åbnes kl. 18.45. 
Start kl. 19.00 - ca. 21.00. 

 

BESTYRELSEN I BOLBRO FRIMÆRKEKLUB AF 1990 



 

 

 Redaktøren har ordet - Det er ganske vist 
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JULEN ER NÆR, så vi vil benytte denne enestående 
lejlighed til at ønske klubbens medlemmer og vore 
annoncører en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. 
 

der på side 11 her i bladet er en oversigt over forårssæsonens fynske 
byttedage. 
 

”hvis folk er glade, så er det deres egen skyld. Der er nok at være 
ked af”. Disse vise ord stammer fra Piet Hein. 
 

vi som bekendt så småt - meget småt -  har påbegyndt en ny fælles-
samling. Denne gang skal den omhandle Danmarks Historie. Der er 
plads til at mange flere melder sig på banen som deltagere i projek-
tet. 
 

 

 

At 
 

 

 

At 
 

 

At 
 

 

At 

OPSLAGSTAVLEN 

NYT TILTAG FRA POST DANMARK. 
Post Danmark har sammen med Danmarks Filatelist  

Forbund udvalgt fem byttemøder i Danmark som  
postvæsenet vil deltage på. Her er vores byttedag i Bolbro 

Hallen blevet udvalgt som et af de fem steder i landet,  
således at Post Danmark har en handlerstand, hvor de vil 

sælge nyheder inden for de danske frimærker. Vi håber med 
dette tiltag at der kommer mange samlere og besøgende som 

vil købe nye danske frimærker her. 
 Post Danmark vil være tilstede den 8.1.2012 i  

Bolbro Hallen 



 

 

KLUBPROGRAM FOR  
FORÅRET 2012 
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02.01.12.Stue 

08.01.12.Bolbro 

09.01.12.1.Sal 
16.01.12.Stue 

23.01.12.1.Sal 
30.01.12.Stue 

06.02.12.1.Sal 
13.02.12.Stue 

20.02.12.1.Sal 
27.02.12.Stue 

05.03.12.1.Sal 
12.03.12.Stue 

19.03.12.1.Sal 
26.03.12.Stue 

02.04.12.1.Sal 
16.04.12.1.Sal 
23.04.12.Stue 

10.09.12.1.Sal 
 

Opstart sæson. Aftaler omkring Bolbro Hallen den 8.1.12 

Byttemøde i BOLBRO HALLEN  
Evaluering byttemødet i Bolbro Hallen. 
Bytte 

Frimærkekursus - bytte 

Bytte 

Noget om pladning af 8 øre ved Jan Schwee 

Vi viser hvor langt vi er nået med fællessamlingen 

Bytte 

Noget om Skak ved Henning Muldager  
Bytte 

Frimærkekursus - bytte 

Bytte 

Generalforsamling 

Bytte 

Frimærkekursus - bytte 

Sæsonafslutning 

Opstart efterårssæsonen 

 

HUSK: DUBLETCIRKULATION HVER MANDAG. 
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I DFT nr. 6 fra 2009  kunne vi læse om, hvordan frimærker som ikke var 
annulleret, nu skulle annulleres med et nyt ”stjernestempel” i stedet for 
med et kryds fra en kuglepen, således at mærkerne ikke kunne genanven-
des. Et forsøg to steder i landet med annullering af disse mærker med et 
”stjernestempel” (gummistempel). Desværre er det ikke muligt at få op-

lyst fra Post Danmark, hvor de to steder er, men må i dag konstatere, at 
der nu er flere steder i landet, som har fået udleveret et sådan 
”stjernestempel” til budene, således de kan annullere de mærker, som ik-
ke er stemplet hos Post Danmark. Et af vore medlemmer har nu her i 
2011 modtaget et brev sendt fra Bolbro til en adresse i Tarup med et 
”stjernestempel”. Brevet, en A4 kuvert, er ek-spederet på postcentret i 
Sydjylland den 10.10.11. kl. 23, og annullerin-
gen har ikke berørt frimærkerne, hvorfor post-
budet, som har afleveret brevet, har brugt det 
nye stjernestempel. Her vises en kopi af brevet 
samt et af mærkerne med det nye gummistem-
pel.            TG. 

 

NYHEDER 

Arbejdslørdage er fastlagt for næste ½ år til følgende dage. 
Lørdag den 21.01.2011, 
Lørdag den 11.02.2012, 
Lørdag den 24.03.2012. 

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. 



 

 

JANUAR 

2012 

 FEBRUAR 

2012 

MARTS  
2012 

APRIL  
2012 

1.  1.  1.  1.  

2.  BOLBRO 2. 2. 2.BOLBRO 

3.  3.  3.  3.  

4.  4. 4. BYTTE GELSTED 4.  

5. 5. 5. BOLBRO 5.  

6.  6. BOLBRO 6.  6.  

7. 7. 7.  7. 

8.BOLBRO HALLEN 8. 8. 8. 

9. BOLBRO 9. 9. 9. 

10.  10.  10. 10.  

11. 11. ARBEJDSLØRDAG 11. 11. 

12.  12. BYTTE RINGE 12. BOLBRO 12.  

13. 13. BOLBRO 13.  13. 

14. 14. 14.  14. 

15. 15.  15. 15. BYTTE FAABORG 

16. BOLBRO 16. 16. 16.BOLBRO 

17. 17.  17. 17. 

18.  18. 18.  18.  

19.  19. BYTTE BOGENSE 19. BOLBRO 19.  

20. 20. BOLBRO 20. 20. 

21. ARBEJDSLØRDAG 21. 21. 21. 

22. 22. 22. 22. 

23. BOLBRO 23. 23. 23.BOLBRO 

24. 24.  24. ARBEJDSLØRDAG 24. 

25.   25. 25.  25.  

26.  26. 26.GENERALFORSAM. 26.  

27.  27. BOLBRO 27.  27.  

28. 28. 28. 28. 

29. 29.  29. 29. 

30. BOLBRO 30. 30. 30. 

31. 31.  31. 31. 
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HUSK VI  
STARTER  

efteråret den 
10.09.2012  

 BYTTEDAG  
I  BOLBRO 

HALLEN  
den 08.01.2012 



 

 

Siden 1500– tallet har der ek-
sisteret sejlads over storstrøm-
men mellem Sjælland og Fal-
ster. 
I midten af 1800-

tallet, hvor jernba-
nen holdt sit indtog 
i Danmark, har 
rigsdagen haft man-
ge projekter til de-
bat om transport 
over Storstrømmen til det øv-
rige Europa. I 1932 godkendte 
man imidlertid bygningen af 
en kombineret jernbane - og 
vejbro med tilhørende cykelsti 
og fortov. 
Den 6.september 1937 blev 
broen indviet, og kongetoget 
med kong Christian X om-
bord kørte over den 3210 m. 
bro. Europas på sin tid læng-
ste jernbanebro. Broen var 
stadig Europas længste jernbanebro, 
indtil vestbroen over Storebælt var 
færdigbygget. Broen har tre gen-
nemsejlingsfag med en frihøjde på 
26 m. højere skibe må en tur gen-
nem Madsnedsund mellem Sjælland 
og Madsnedø, hvor der var en dre-
jebro, og senere en klapbro. 
Den øgede trafik og ikke mindst 
den tiltagende belastning fra tog og 

togtransport har åbenbart tvunget 
den gamle bro i knæ, med deraf sto-
re og dybe revner i såvel stål– som 
betonkonstruktioner. 
Er en ny bro undervejs efter nye og 
moderne principper.?? 

              G.O. En gammel falstring. 

 

POSTKORTHJØRNET 

DEN GAMLE BRO SLÅR REVNER. 
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STORSTRØMSBROEN 
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Tryksagskontrollen. Den notits som 
den tyske gesandt overrakte den 
danske regering den 9.april 1940 
indeholdt 13 punkter, hvor et af 
punkterne var krav om at presse og 
radio skulle virke beroligende på 
befolkningen, samt at regeringen 

skulle træffe forholdsregler for at 
forhindre enhver form for tysk-
fjendtlig propaganda. Pressebureau-
et censurerede forsendelser til og 
fra udlandet. Påtegningen skete med 
et stempel, som blev anvendt på 

godkendte artikler til dagspressen 
og fra 9.december 1941 blev der 
kontrol med tryksager og ugeblade. 
Censurstempel fra København. Dia-
meter 28 mm, farve violet og ind-
skription ”TILLADT INDFØRT” 
og i midten U.M. Anvendt i perio-

den 1942—1944. Her vist på et 
åbent brev fra Rumænien til Odense 
afsendt den 12.10.1942 med for-
skellige censurstempler fra både 
tysk og rumænsk side samt                
”TILLADT INDFØRT”  U.M.  TG. 

 

STEMPLER - POSTHISTORIE 
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VARIANT-SIDEN 

 

 

 

AFA nr. 246 er udkommet med 
mange prikker og streger, hvis man 
ønsker at dyrke denne form for fila-
teli. Her vil jeg blot vise et par af de 
kendte varianter, nemlig Løve med 
”klumpfod”. Denne findes i tryk fra 
cylinder I som nr. 30 og 40 i arket. 

Varianten er med ca. 1½ mm lange 
farvestreger under højre løves løfte-

de bagpote, derud-
over findes der på 
nr. 30 en kraftig 
farvestreg, som 
afskærer nederste 
del af den skrå 
nedstreg i K i 
DANMARK. På 

nr. 40 findes der  
 

 

 

en ganske 
svag farve-
streg i den 
skrå nedstreg i 
K i DAN-
MARK, såle-
des man let 
kan kende for-
skel på nr. 30 
og 40. Varian-
terne kendes 
fra oplag 587 
fra 10.2.1944 
og fremefter til nr. 1248, hvor man 
tog en ny cylinder i brug. Her vises 
de to varianter på enkeltmærke samt 
på lodret parstykke.                   TG. 

Nr. 
30 

Nr. 39         &          Nr. 40 

 

 

Nr. 
30 

 

 

 

 

 

Nr. 
40 

30 

40 

40 

30 

 

 

Varian-
terne 
findes 

også på 
mærker-
ne som 
er over-
stemplet 

med 
POST-

FÆRGE
. 
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ÅBEN KLASSE - TEMA - MOTIV 

Noget om Orkideer  -  Ophrys. ( Flueblomster ) 

Ophrys - arten er udbredt fra De 
Kanariske Øer til Det Kaspiske 
Hav og fra det sydlige Skandinavi-
en til Maghreb i Tunis og består af 
16 grupper og 142 meget nærtbe-
slægtede arter, med varierede og 
iøjnefaldende blomster, som min-
der om kroppen på hunnerne hos 
de insekter som bestøver planten. 
Er især interessant ved deres be-
støvningsbiologi, hvor planten har 
udviklet en meget speciel tiltræk-
ningsmetode på insekterne. Arten 
har ingen nektar, men producerer 
et duftstof der minder om det, som 
visse hunlige hvepse afgiver. Den-

ne duft tiltræk-
ker hanhvepse-
ne, som ud-
klækkes før 
hunhvepsene, 
og da hanner-
nes eneste op-
gave i livet er 
at parre sig, 
men p.g.a. at 

der i begyndelsen er mangel på 
hunner, er det at disse Ophrys - 
arter kommer ind i billedet. De ny-
udklækkede hanhvepse forføres til 
at bestøve blomsten inden 
hunhvepsene klækkes. 
Ophrys insectifera på dansk Flue-
blomst træffes som den eneste af de 

talrige Ophrys - arter i Skandinavi-
en. I Danmark træffes den kun på 
en fredet lokalitet på Sjælland 
(Allindelille), ellers træffes den i 
det meste af Europa, hvoraf hoved-
parten findes i Middelhavslandene. 
Planten er spinkel, indtil ca. 50 cm 
høj. Planten blomster i juni og be-
støves af to arter gravhvepse, Argo-
gorýtes mystáceus og Argogorýtes 
fárgei. Arten kendes på sin brune 
blomsterlæbe med 
den blålige plet.        
                          TG. 

Hangravehvepsen i 
færd med at parre sig 
med en Flueblomst. 
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 2012. 
 

08.01.2012 Byttedag i Bolbro Hallen 

12.02.2012 Byttedag i Ringe 

19.02.2012 Byttedag i Bogense 

04.03.2012 Byttedag i Gelsted 

15.04.2012 Byttedag i Faaborg 

 
 
 

Jubilæums– og propagandaudstilling i  

Ølstykke den 17.-18. september 2011. 

 

Klubudstilling i Hornslet   
den 24.-25. marts 2012. 

 

Klubudstilling i Haslev foråret 2012. 

 

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

 

UDSTILLINGER PÅ  
NATIONALT PLAN  

 

Nordisk udstilling i København,  
KPK i november 2012. 

BYTTEMØDER & UDSTILLINGER  
i DANMARK 

BOGHYLDEN 

Bogen om Den Kjøbenhavnske Fodpost 1806 - 1876.  
Af Ole Steen Jacobsen. Pris 395 kr.  

Bogen er på 320 sider med mange illustrationer 
samt indbundet i stift bind. Ole Steen Jacobsen 
er den førende indenfor private udgivelser 
vedr. dansk posthistorie. Ole Steen Jacobsen 
fortæller historien om fodposten fra ide til 
praksis. Hvordan familien gennemførte et pri-
vat postvæsen sideløbende med det danske 
postvæsen. En bog som jeg kun kan anbefale 
hvis man interesserer sig for danske breve samt 
fodpostens virke.                               
          TG. 
 

 

 

Indlæg til bladet modtages gerne . 
Sendes til Hans Erik Andersen eller til 

Torben G. Rasmussen. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokus på kvalitet 
   -  øje for detaljen 


