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Formanden har ordet 
 
 

Alle i klubben ved jo, at det har været en turbolent 
tid, som vi sammen har været igennem, det sidste 
halve år. Vi har desværre ikke kunnet undgå at mi-
ste gode medlemmer på den bekostning, Nogle er 
dog kommet tilbage, tak for det. 

 
Hen over jul og nytår, havde vores tidligere formand, gået og fundet ud af, 
at han ikke ville være formand mere. Så han sendte en mail ud, hvor han 
med øjeblikkelig virkning, opsagde sit tillidshverv, på trods af, at han dår-
ligt havde siddet en måned efter han var blevet genvalgt. 
Så der blev indkaldt til et bestyrelsesmøde, med det ene punkt på dagsor-
denen, at vi skulle finde en ny formand. På det tidspunkt var jeg andensup-
pleant, men accepterede at blive næstformand, da næstformanden jo var 
blevet formand. 
Efter 10 minutter meddelte den nye formand at han også gik af, sammen 
med yderligere to bestyrelses medlemmer. 
Så sad jeg godt og grundigt i fælden, da næstformanden jo så bliver for-
mand. 
Nå, men vi fik fundet en fungerende bestyrelse, og senere blev en ny valgt 
ved en ekstraordinær generalforsamling. Jeg vil hermed sige tak for de nye 
og gamle kræfter, som tog tråden op i den nye bestyrelse. 
Som nybagt formand, må jeg sige, at der har været meget nyt som jeg 
skulle lære, her et lille udpluk. 
Jeg skulle have en digital signatur, så jeg kunne ændre rettigheder til vores 
hjemmeside. 
Skulle finde ud af, at vi havde en digital postkasse (det havde vi haft i flere 
år, uden at tidligere formand tilsyneladende vidste det), hvor det lå en del 
gammel post, og en ubetalt regning. 
Ændre kontaktpersoner her der og alle vegne. 
Sætte mig ind i regler og love. 
Hvem gør hvad, og hvornår. Der må jeg sige, at jeg har fået stor hjælp af 
min bestyrelse. 
Det sidste er, den nye EU lov om persondataforordningen (GDPR), men 
den vender jeg tilbage til andet steds i bladet. 
Nå, men indtil videre er det gået godt, og den nye bestyrelse arbejder godt 
sammen, vi har her i foråret haft flere bestyrelsesmøder, hvor vi tager nye 
og gamle ting op. 
 
 

Fortsættes på næste side 
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Formanden har ordet 
 

Nye tiltag i klubben, som bestyrelsen arbejder med i øjeblikket 
 
1. Til auktionerne vil der både være SILFI og private lots for 
 fremtiden, vi forestiller os, at der bliver 20 SILFI, og 30 fra 
 medlemmerne. 
 
2. Vi prøver at tage lidt undervisning ind i klubaftenerne, da mange nye 
 medlemmer mangler noget af den viden som de gamle garvede 
 medlemmer besidder.  
 
3.  På byttedagen vil vi igen have storauktion med 120  - 150 lots.   
 (Se mere andet sted i bladet.) 
 
4. Nye klubvedtægter, som er mere nutidssvarende. 
 
5. Persondataforordningen (GDPR) 
 
Jeg syntes at det går rigtigt godt på klubaftenerne, vi har fået roen og hyggen 
tilbage. 
Auktionerne kører som sædvanlig, og vi har en høj salgsrate på lottene. 
Og den åbenhed, som jeg står for, falder tilsyneladende i god jord, hvis nogen 
har problemer / utilfreds med hvad der foregår, vil jeg meget gerne i dialog med 
vedkommende, så vi kan gøre vores klub bedre. 
Økonomien i klubben kører rimelig godt, vi har penge i kassen til de løbende 
udgifter som kommer, auktionerne giver et overskud, som vi nok må forvente 
falder i den kommende sæson, da der vel komme flere lots fra medlemmerne, 
og klubbens tilsvarende bliver færre. 
Vi har bundet en del penge i frimærker, som venter på at komme på auktion, 
jeg har pt. Ikke helt styr på hvor mange, da det først bliver gjort op, når alle 
lottene fra en sælger er væk. 
Jeg har hørt, at vi har et højt kontigent, det vil jeg benægte, da vi kun får 90,- 
om året fra jer, resten (360,-) går til landsforbundet. Personligt syntes jeg at det 
burde være omvendt, men alting koster jo blade, porto, lønninger  osv. 
Jeg har hørt at en klub i Kjellerup reklamerer med, at de har billig medlemskab 
kun 200,- jeg vil jo sige at den er mere en dobbelt så høj, men op til dem. 
Vi har også haft besøg af vore venskabsklubber (Ry, Skanderborg og Odder) 
hos mig privat, det gik godt, og vi blev enige om at vi ville blive ved med at 
holde kontakten (de kommer for øvrigt, og besøger os her til efteråret). 
Det må være alt herfra, jeg håber vi alle ses efter ferien, og får en god sæson. 
 
Ib Stæhr 
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Riv en dag ud af kalenderen, og mød andre folk, 
som brænder for at samle frimærker. 

 
Byttebordene venter 

De handlene har gode tilbud med til jer 
Mad og drikke kan købes på dagen 

 
Ekstra god storauktion med 120 - 150 lots 

Kl. 14.30 
Gennemsyn på dagen 

Se auktionslisten og indscanninger af de bedste lots på 
hjemmesiden silfi.dk 

 
Hvad venter du på, set kryds i kalenderen  

 
Vi ses i Lunden - Vestergade - Silkeborg 

d. 28 oktober 
Dørene åbnes Kl. 9.00  
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Verdens længste frimærkeserie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posthornfrimærkerne er en serie norske frimærker med et posthorn som 
hovedmotiv. 
 
Det første posthornfrimærke blev udgivet i 1872, og serien benyttes og 
udvikles fortsat, noget som gør den til den frimærkeserie i verden, som har 
været længst i brug. Frimærket, som blev udgivet i 2014, er nummer 166 i 
rækken af udgivne posthornfrimærker, hvis man nøjes med at optælle ho-
vednumrene i Norgeskataloget. 
 
Det første posthornfrimærke blev tegnet af arkitekt Wilhelm von Hanno i 
1871. Motivet er et klassisk posthorn med en krone over og værdiangivel-
se i midten. Horn og krone står i midten af en dobbelt oval med NORGE i 
øverste del og POSTFRIM. samt værdiangivelse i nederste del. Hvert af de 
fire hjørner indeholder et hjul med to vinger. Der er gennem tiderne ud-
kommet talrige udgaver af posthornfrimærkerne. Den generelle udform-
ning er kun ændret i beskeden grad, men der er stor mangfoldighed i såvel 
farver som værdier. 
Indenfor flere af de officielle udgivelser findes der et stort antal varianter, 
især på grund af tidligere tiders graverings- og trykmetoder. Dette har 
gjort frimærkerne til et yndet special samleområde for frimærkesamlere, 
og der findes et omfattende speciallitteratur om posthornfrimærkerne. 
 
De første posthornfrimærker udkom i perioden 1872-75 og havde pålyden-
de værdier fra 1 til 7 skilling. I 1877-78 udkom så de første posthornfri-
mærker i øreværdier. Frem til 1922 var posthornmotivet enerådende på 
norske frimærker. Eneste undtagelse var frimærker med portræt af kong 
Oscar I, kong Oscar II og kong Haakon VII samt en udgivelse til 100 års 
jubilæet for Grundloven fra 1814 i 1914. 
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Frem til og med 1929 blev posthornfrimærkerne trykt i bogtryk. Fra 1937 
benyttede man dybtryk og udformningen var af Kolbjørn Finstad. Under 
besættelsen af Norge i 2. verdenskrig overtrykte tyskerne flere af disse 
posthornudgaver med bogstavet V (for sejrsgudinden Viktoria). Disse 
propagandafrimærker blev ugyldige til frankering efter krigens afslutning. 
Arne E. Holm var ansvarlig for en ny serie, som første gang blev udgivet i 
1962, og som blev trykt i ståltryk. I 1991 blev serien yderligere moderniseret, 
idet frimærkerne blev tofarvede, idet ovalen havde en farve og hjul og vinger 
en anden farve. Frimærkerne, som fortsat var trykt i ståltryk, fik nu 
kroneværdier. Kunstner var Knut Løkke Sørensen. I 1997 trykte man for første 
gang posthornfrimærkerne i offset. Samtidig fik øreværdierne decimaler, for 
lettere at skille dem fra kroneværdierne. Ansvarlig kunstner var Sverre 
Morken. 
 
I 2001 skete endnu en fornyelse, da man gik over til at trykke i femfarvet 
offset. Selve posthornet med krone fik metalfarve, medens det øvrige motiv 
har nuancer af valørfarven. Kunstneren var Sverre Morken og Enzo Finger. Fra 
2010 blev serien så udvidet med højværdifrimærker, og årets udgave i 2014 
var det første selvklæbende frimærke i posthornserien. Dette vil gælde for 
fremtidige udgivelser og optryk af tidligere udgivne frimærker. 
 
                                                  Kilde:  Wikipedia – Jørn Walther Pedersen 

        

Posthorns frimærke 40 øre olivengrøn afa nr. 95                         
rekommanderet postkort sendt med polarskibet Frem. 
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Persondataforordningen (GDPR) 
 

Hvad er det for en størrelse, og hvad har vores klub med den af gøre, tænkte 
jeg, da jeg blev gjort opmærksom på, at jeg skulle sætte mig ind i den, men her 
kommer det væsentligste. 
 
Pr. 25. maj 2018 kom den nye lov fra EU om persondataforordning. Den gæl-
der for alle, der har med andres data at gøre. 
I korte træk skal vi i klubben orientere om, hvilke data vi har om det enkelte 
medlem, og hvordan vi behandler dem. 
 
Vi har disse registreringer 
Navn 
Adresse 
Telefon nr. 
E-mail adresse 
Medlems nr. 
Indmeldelses dato 
A / B medlemskab 
Tillidsposter & andre hverv i relation til klubben 
 
Formålet med disse informationer er, at kunne drive Silkeborg Frimærkeklub.  
Så vi kan informere om aktiviteter, sende blad, kontigentopkrævning, og kom-
me i kontakt med det enkelte medlem, hvis det skulle vise sig nødvendigt. 
 
Når et medlem vælger at forlade klubben, bliver alle data slettet straks, dog 
gemmes bogføringsbilag i 5 år, fra udløbet af regnskabsåret, som bilaget drejer 
sig om. 
 
Vi videresender navn, adresse og medlemsnr, til DFF, så der kan sendes med-
lemsblade. Hvis i ikke ønsker dette, skal vi have melding fra jer om, at det skal 
ophøre (hvilket vil betyde, at i ikke kan få medlemsbladet derfra mere). 
 
På SILFI.dk har vi en side, hvor der står hvad de enkelte medlemmer samler 
på, det er frivilligt at være med, og dette vil også straks blive slettet, hvis med-
lemmet ønsker dette, eller udtræder af klubben. 
 
Privatlivspolitikken vil være at finde på SILFI.dk i en mere uddybende form. 
 
 
Silkeborg d. 8 august 2018 
Dataansvarlig Ib Stæhr 
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Ny  sæson  på Rosengårdcenteret. 
 
Igen i den kommende sæson vil Silkeborg Frimærkeklub stå for 
frimærkemøderne på Rosengårdcenteret. 
Vi begynder sæsonen tirsdag den 4. september 2018 kl. 09.30. 
Velkommen til tirsdagsmøderne på Rosengårdcenteret, vi begynder tirsdag den 
4. september 2018 kl. 09.30 og fortsætter til tirsdag den 30. april 2019, 
møderne slutter kl. 11.30, der er dog ingen møder omkring jul og nytår, og så 
kan vi regne med, at vi et par gange eller tre skal slutte klokken 11.00, fordi 
Rosengårdcenteret skal bruge lokalet til bankospil. Jeg forventer, at vi også i år 
skal betale 400 kr., og det kan du betale enten direkte til Rosengårdcenteret ved 
henvendelse til receptionen og sige, du skal betale gebyret for at deltage i 
frimærkemøderne, så går det helt af sig selv, du kan også vente med at betale til 
den første mødedag, så sørger jeg for, at beløbet bliver betalt til 
Rosengårdcenteret. Beløbet går udelukkende til Rosengårdcenteret, så hverken 
jeg eller Silkeborg Frimærkeklub tjener på det. Prisen, vi betaler, dækker 
husleje m.m., og det kan vi ikke rigtig gøre noget ved. 
I den sæson, vi har afsluttet, har vi haft 12 tilmeldte, og vi har næsten hver gang 
været 6-9 personer. Jeg føler selv, at vi har haft en god sæson, hvor vi får talt 
om alt muligt indenfor vore samleområder, hvad enten det nu drejer sig om 
frimærker, postkort fra Silkeborg, frimærkeetiketter eller andet, overvej nu om 
det ikke er noget for dig, vi har det rigtig hyggeligt, spørg bare en af dem, der 
er med på Rosengårdcenteret, kan du ikke selv finde en, så spørg  undertegnede 
om hjælp til at finde en, så kan du få en snak med en, der kommer der. I løbet 
af formiddagen får vi en kop kaffen eventuelt med et rundstykke til, for egen 
regning, og det er ganske frivilligt. 
Vi håber rigtig mange af jer synes, det er en god ide, og at det er noget for jer, 
så mød op hver tirsdag fra kl. 09.30 til kl. 11.30 og få del i hyggen og 
samværet. 
Kom og vær med, vi har det rigtigt hyggeligt. 
 
 Jørn Walther Pedersen 
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Internet links 
 

Af Michael Hansen 
 
Frimærkekatalog og studiekreds 
  
Samler du på varianter, ja så kunne denne side være noget for dig. 
Kataloget indeholder over 16000 varianter. Man skal oprettes som bruger for at få 
fuld udbytte. 
Det ser ud til det er gratis at være med. Man kan selv deltage i denne store studie-
kreds, få sit mærke oprettet med mere. 
Se selv mere på denne adresse: 
https://stamp.porsgaard-larsen.com/   
   
 
Andet end frimærker. 
  
Går du med en lille samler i din mave, ja så er der lidt for enhver smag. 
Besøg loppefund, her er alt mellem himmel og jord. Adressen er: 
https://loppefund.wordpress.com/ 
  
 
Samler du på postkort. 
  
Hvis du samler på postkort, især kort fra før 1950, ja så kunne denne være et inte-
ressant besøg værd. 
Samlernet er specialist i gamle postkort og henvender sig især til den historie 
interesserede, siden omhandler hovedsagligt gamle postkort fra før 1950 
Skulle det have din interesse, ja så er adressen her. 
http://www.samlernet.dk/index.html  
 
Til julemærkesamleren. 
  
Samler du på julemærker, ja så er denne hjemmeside et besøg værd. Der er bille-
der af samtlige julemærker der er udgivet frem til i dag. 
Du kan også læse om det enkelte mærke eller ark. Der er en lille beskrivelse for 
hvert udgivelses år. 
Siden omhandler også meget andet, bl.a. Kongelige på frimærker, Vatikanstatens 
frimærker og meget andet. 
Adressen til siden står her: 
http://arslonga.dk/Danish_Christmas_Seals.htm 



En side om danske postkortkunstnere 
  
En glimrende hjemmeside om danske postkortkunstnere. Siden 
indeholder PT. 220 navne, samt  uddrag af deres postkort. 
Der er ligeledes oplysninger om den enkelte kunstner.  
Besøg siden på denne adresse. 
http://www.piaper.dk/postkortkunstnere/
Postkortkunstnere_hovedside.htm 
  
 
En side om vurdering af frimærkesamlinger. 
  
Denne side er et eksempel på, hvordan nogen vurderer en Danmarkssamling. 
Det er også muligt, at købe frimærker. Adressen er: 
http://www.frimærkebørsen.dk/sale.php 
  
 
Mangler du bøger for at finde et mærke. 
  
Hvis du mangler et katalog for at finde et mærke, så prøv denne. 
Det største online frimærkekatalog, det indeholder over 750.000 
frimærker. 
Man kan købe og sælge, oprette side egen side med mere, og det 
bedste er, at det er gratis at være med. 
Besøg siden på denne adresse. 
https://www.stampworld.com/da/ 
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Midt  i  begivenhedernes  centrum 1 
 
Bombeangrebet på Berlin d. 26. februar 1945 
 
Af Kurt Sørensen  
Silkeborg Frimærkeklub  
 
I over 30 år har jeg samlet på frimærker, postkort og breve fra perioden op til 
og under 2. Verdenskrig. 
Jeg vil i denne og kommende artikler vise uddrag fra min samling, der isoleret 
set kunne have titlen: 
"Midt i begivenhedernes centrum." 
1.112 amerikanske bombefly tæppebombede Berlin med 1.627 t. bomber og 
1.280 brandbomber. 
Ved angrebet, der hovedsageligt var rettet mod trafikknudepunkter og 
jernbanestationer, mistede amerikanerne 15 bombefly og 7 eskortefly. 
Læs på de næste sider en øjenvidneberetning fra en dansk journalist, der i et 
brev til sin kone i København, beretter om  luftangrebet. 
 
Brev sendt "Luftpost-Express" fra Berlin d. 28. februar 1945, umiddelbart efter 

det store amerikanske luftangreb på byen. 
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Brevet fra det sønderbombede Berlin var fremme allerede d. 3. Marts 1945. 
 

Udklip fra Jyllands-Posten dagen efter angrebet på Berlin. 
15 



Møde arrangementer efterår 2018  
 

Mandag d. 20 august 
Grundkursus i tilbehør. 

Som et nyt tiltag, begynder vi denne aften med et lille kursus. 
Der er auktion over klubbens materiale (40 lot) 

  
Mandag d. 3. september 

Kursus - mere senere 
Medlemsauktion. 

  
Mandag d. 17 september 

Foredrag ved Hans Schønning om 4 rbs. 
Der er auktion over klubbens materiale (20 lot) 

  
Mandag d. 1 oktober 

Fællesmøde med vore naboklubber (Odder - Skanderborg - Ry) 
Peter Jørgensen holder et foredrag om Silkeborgsamlingen. 

Auktion over klubbens materiale (40 lot) 
Til slut er klubben vært med kaffe og brød. 

  
Mandag d. 15 oktober 
Kursus - mere senere 

Der er auktion over klubbens og medlemmers materiale (50 lot) 
  

Søndag d. 28 oktober 
Byttedag, med bla. storauktion 

Dørene åbnes kl. 9.00 
Mere herom senere 

  
Mandag d. 29 oktober 

Foredrag om de tofarvede mærker 
Der er auktion over klubbens materiale (20 lot) 

  
Mandag d. 12 november 

Generalforsamling med dagsorden iflg. lovene. 
Der er auktion over klubbens og medlemmers materiale (50 lot) 

  
Mandag d. 26 november 

Medlemsauktion 
  

Mandag d. 10 december 
Juleafslutning for hele familien. 

  
Mødested Lunden Vestergade - Silkeborg 

På almindelige mødeaftner åbnes dørene kl. 18.30 


