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Kontakter og vigtige informationer 
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Formanden har ordet 
 
Jeg sidder her anden juledag, julefrokosten fra i går har 
lagt sig, og jeg sidder og funderer over hvordan året er 
gået, og er ganske godt tilfreds med hvad jeg ser. 
 
Vi har mistet et par medlemmer og vi har fået et par, så 
det er fint.  
Der har ikke været den store utilfredshed med vore mø-

deaftener, der er selvfølgelig altid noget som man har kunnet lave anderle-
des, men det vil der altid være. Vi er igennemsnit 35-40 medlemmer som mø-
der op, og selvom den officielle mødeaften først starter kl. 19.00, er en stor 
del mødt noget tidligere, og hjælper med at sætte borde op (tak for det). Jeg 
ser kun glade ansigter til møderne, og  en fræk bemærkning er der jo også 
plads til. Og den nystartede ordning med gratis kaffe og kage, er naturligvis  
blevet vel modtaget. 
Vores økonomi kører fint, vi har øget den betragteligt over de sidste par år. 
Så alt i alt er året godkendt fra min side, jeg håber at i alle har den samme 
holdning. 
 
Vore auktioner kører også fint, jeg har skåret lidt ned på, hvor mange lot klub-
ben sætter til salg. Det har jeg gjort af to årsager, for det første har det været 
svært at få nok gode lot, for det andet, så vi igen kan blive momsfrie. 
Tom og undertegnede har været i København for at få fat i nogle bedre ting, 
vi købte fem samlinger (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) disse vil 
blive splittet op, og sat til salg hen over året. 
Og lige før jul, lykkedes det mig at få fingrene i en lille samling ældre post-
kort, de fleste mellem 1905-10, denne samling bliver også splittet op i mindre 
dele. 
 
Bestyrelsen fungerer også godt, vi mødes i højsæsonen, ca. 2 gange i kvar-
talet, og alt bliver drøftet (intet er for stort eller for lille) på det seneste har 
Michael, Kurt og N.Peter, arbejdet hårdt for at få de sidste vedtægter 
”moderniseret” til den tid vi lever i, disse ændringer vil blive fremlangt på en 
ekstraordinær generalforsamling d. 11. maj 2020. tak for det store arbejde i 
har lagt i det. 
 
Og så skiftede vi kasser, en stor tak til Peter Meinertsen for det flotte stykke 
arbejde som han har leveret de seneste 4 år, og så har Peter Just været så 
generøs at blive vor nye kasser—Tak for det. 
 
Til slut vil jeg slutte med at sige tak for det gamle år, og velkommen til endnu 
et fantastisk år i vor klub, jeg glæder mig til at se jer alle.  
Godt nytår herfra      Ib Stæhr 
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Hitler rejser til Italien 
 
Midt i begivenhedernes centrum (4) 
Jeg så det ske 
 
Af Kurt Sørensen 
Silkeborg Frimærkeklub. 

 
Berlin 2/5 38. 
 
Kære Ole. 
Disse Frimærker skal Du gemme paa Kortet. 
Det ene 6 Pf. er fra Tyskland og det andet fra Østrig, Du kan se, at (!) ikke 
helt lige store. 
I Dag har jeg set både Göring, Göbbels og Hitler på Vej til Banegaarden. Det 
var spændende. 
Kan du hilse fam. og de andre. Din V." 
 
Hvad var det "Din V" blev vidne til? 
I fire-bindsværket "Hitler - Das Itinerar", på 2.432 sider, kan man på datoen 
den d. 2. maj 1938 bl.a. læse, at Hitler sammen med et følge på 500 
mennesker, i tre særtog, kl. 16:44 forlader banegården i Berlin på vej til 
topmøde med Mussolini i Rom.     
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Desuden fremgår det i, at Hitler overnatter i toget og næste morgen krydser 
Brennerpasset kl. 8:00. Her modtages han Hertugen af Pistoia, inden 
særtoget forsætter videre sydpå. Kl. 20:30 modtager Kong Victor Emmanuel 
III og Mussolini den tyske fører på Ostia stationen 25 km. sydvest for Rom. 
Hitler returnerer i flg. "Das Itinear" til Berlin d. 10. maj kl. 22:45. 
 
Litteratur: 
Sandner, Harald: 
Hitler – Das Itinerar 
(Hitlers opholdssteder og rejser 1889 - 1945).  
Berlin Story Verlag 
ISBN 978-3-95723-090-4 
ISBN 978-3-95723-095-9 (inkl. CD) 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
 
 

 
 

Husk 
 

På almindelige mødeaftner med auktion, kan du altid have op til 5 lot med. 
Du skal sende hvad du vil have med, og hvad opråbsprisen er. 

Jeg skal have en mail fra dig senest 10 dage før vor mødeaften,  
så jeg kan få dine ting med på auktionslisten som kan ses på silfi.dk 

 
Vor mailadresse er som sædvanlig 

silfi@silfi.dk 
 

Hilsen formanden 
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Klubben har fået nyt katalog 
 

Af Michael Hansen 
Silkeborg Frimærkeklub. 
 

 
Vi har fået Michel farvekatalog over 
jernbaner. 
 
Denne 3. udgave indeholder over 
400 samleområder med jernbane-
motiver rundt om i verden. 
 
Over 10 000 farvebilleder i høj-
opløsning. 
 
Et motivkatalog med komplekst lay-
out. 
 
Kataloget indeholder ca. 16 000 
mærker på 1172 sider, herunder 
bl.a. Danmark, som er repræsen-
teret med ca. 52 mærker, 8 franke-
ringsmærker og 2 fra Grønland. 
 
 

 
 
 
 
Nummer som 
er opgivet i 
Michel katalo-
get stemmer 
ikke med 
AFA numme-
ret. 
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Nu må man så gøre op 
med sig selv, om ens 
samling skal gøres op i 
priser fra AFA eller 
Michel. 
Eksempel AFA 1618 
miniark står til kr. 28,- 
både stemplet og post-
frisk. 
Samme miniark i Mi-
chael står til EUR 3,80 
= kr. 28,39. 
Så det er vist under-
ordnet, dog er AFA på 
andre mærker højere, 
så mon ikke vi skal 
holde os til AFA med 
hensyn til priser. 
 
 

 
Billederne viser uddrag fra 
kataloget. 
 
Jeg har kigget kataloget igen-
nem, godt nok reklamerer  
Michel med mange farvebil- 
leder, men der er også mange 
i sort/hvid. Det skal dog ikke 
holde nogen fra at kigge. 
Samler man på disse mærker 
vil kataloget være en god 
hjælp. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kataloget er at finde i vores bibliotek. 
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Byttedag i Sverige 
 
Af Henning Frederiksen 
Silkeborg Frimærkeklub. 
 
 
Jønkøbing Filatelistforening 
afholder hvert år en byttedag i 
Folkets Park i Husqvarna den 
sidste søndag i september. 
Vi har besøgt den de  sidste 5 
år, altid med et fornuftigt salg.  
Ca. 3 uger før afholdelse 
modtager jeg en oversigt over 
standholderne, ca. 50. 
Hovedparten (læs alle) har store 
mængder af postkort med. 
Tidligere var det en byttedag i 
Varnamo (ca. 70 km før 
Husqvarna), vi besøgte. Her 
kørte man postkort ind på 
europaller, stakket i 1,5 m højde, 
ja vi tabte næsten kæben ved 
synet. 
I Husqvarna er 
adgangsforholdene ikke så 
optimale for løftevogne, men det 
er ingen hindring. De svenske 
handlere er godt kørende i store 
stationscars, ofte med en 
hestetrailer bagefter. Der er 
100.000 vis af postkort, selvfølgelig med alle mulige motiver. Jeg tror, der er en 
samler til ethvert postkort. 
Bordlejen er 265 kr/bord, de fleste har 3 borde, de mest hårdkogte 6-7 borde, 
og de professionelle handlere 8-10 borde. I Sverige er der ikke så meget 
prutten om prisen, - men køber man for 4-500 kr, kan man være heldig at få 
10% rabat. 
Det samme med frimærker, når man skal sælge  dem. Hvis man er så heldig at 
møde en ”frimærkesamler”, - det går efterhånden mest på postkort, breve og 
aktiebreve. Men hvis du vil se postkort – rigtig mange postkort – så er det et 
besøg værd. Vi møder ofte andre danskere deroppe. 
Fik jeg nævnt, at der fra Horsens til Husqvarna er 600 km, - og det samme 
hjem? 
 
 



Sjovt brev 
 

Af Peter Jørgensen 
Silkeborg Frimærkeklub. 
 
En pegamynkuvert, den slags vi nok alle bruger, er her sendt som brev. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takst i perioden 13.1.1986 - 11.1.1987 
Breve op til 20 gram var = 2,80 kr 

 
 
Når man ser på adressaten, kan indholdet have været en kupon fra de 
hedengangne kuponhæfter. Postvæsenet har jo givet tilladelse til at udsende 
kuponhæfterne, men personalet hadede det tynde skidt som pesten. 
Kuponerne skulle tages fra til håndstempling. Smuttede der nogle med i 
stempelmaskinen, fungerede denne som makulator. 
Mindste lovlige mål for breve var 14 x 9 cm. Den her viste kuvert måler  
10,6 x 6,9 cm, og burde være udelukket fra forsendelse. Da der ikke er 
afsender på kuverten, har man ladet brevet gå videre, som det var. 
Afsendt fra København d. 6.5.1986. Brevet har  åbenbart forvildet sig ind i et 
brevbundt til Randers, hvor det stemples d. 7.5.1986, i Randers omkarteres 
brevet til Kjellerup. 
Vi formoder, at brevet har været lagt i en større kuvert fra Randers Post-
kontor, men vi ved det ikke. 
Brevet er i hvert fald nået frem til modtageren, ellers ville vi ikke være i 
besiddelse af dette. Kuverten stammer fra et parti på 16.000 breve fra firmaet 
i Kjellerup 
 
Kilder: 
Postvæsnets taksttabeller for perioden. 
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Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
 

Mandag d. 11 maj 2019 kl. 19.00  -  Lunden, Vestergade 74, Silkeborg 

 
Eneste punkt på dagsordenen er ændringer af vore vedtægter, 

ændringerne er vedlagt bladet. 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 

På posthuset 
 

Jeg vil gerne have det frimærke dèr,  
sagde manden og pegede på et mærke midt i arket. 

 
S`gerne, sagde postfunktionæren, skal jeg pakke det ind ? 

 
Nej tak, svarede manden, men tag lige prisen af, det er en gave. 
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Midtjysk Frimærketræf 
 

Mødested:  Sølund, Dyrehaven 10d, Skanderborg 
Lørdag d. 29. februar 2020 kl. 10.00 

 
  09.30 Dørene åbnes 
 
  10.00 Velkomst med kaffe og brød 
 
  10.30 Byttetimen 
 
  11.30 Foredrag med Poul Holm Nielsen  
   Diligencen mellem Aarhus og Odder 
 
  12.00  Middag med smørrebrød 
 
  13.00 Foredrag med Thorvald Haldkjær  
   Frederik d. 9  
 
  14.00 Auktion med 40 lot 
 
  15.00  Kaffe og tak for i dag. 
 

 
  Som noget nyt, holder vi fællesmøde med vore   
  venskabsklubber fra Ry, Skanderborg og Odder. 
 
  Kom og støt op om dette nye tiltag, tilmelding og  
  priser er vedlagt medlemsbladet. 
 
 
  Samtidig skal vi bruge et par medlemmer, som har 
  lyst til at vise hvad de går og pusler med, så hvis 
  du har lyst, har vi en ramme med plads til 16 sider, 
  hvor du kan boldre dig denne dag. 



Mødearrangementer Vinter / Forår 2020 
 

Mandag d. 6 januar 
Alm. mødeaften + auktion 

 
Mandag d. 20. januar 

Alm. mødeaften + auktion 
 

Mandag d. 3. februar 
Irene Henriksen fra DFF. besøger os og fortæller om DFF. 

Auktion 
 

Mandag d. 17. februar 
Hans Fink fra frimærkebanken kommer på besøg. 

Fyld en pose med frimærker for kr. 25,- 
Herefter miniauktion med 20 klub lots. 

 
Lørdag d. 29. februar 

Fællesmøde med Ry - Skanderborg - Odder. 
Afholdes i Skanderborg 
Nærmere info. følger. 

 
Mandag d. 2. marts 

Medlemsauktion 
 

Mandag d. 16. marts 
Alm. mødeaften + auktion 

 
Mandag d. 30. marts 

Per Sørensen kommer og fortæller om danske postkortskunstnere. 
Lille auktion 

 
OBS OBS   Tirsdag d. 14. april 

Kaj Erik Ullerup kommer og fortæller om sin Frederik d. 8. samling.  
Samlingen har fået 3 x guld. 

Lille auktion 
 

Mandag d. 27. april 
Medlemsauktion 

 
Mandag d. 11. maj 

Ekstraordinær generalforsamling ang. vores vedtægter. 
Auktion 

 
Mandag d. 25. maj 

Forårs afslutning med auktion 

 

Mødested Lunden Vestergade - Silkeborg 
På almindelige mødeaftner åbnes dørene kl. 18.15 


