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Formanden har ordet 

 

 
 

Jeg håber, at i alle har haft en god juleferie, hvor man 

er sammen med familie og gode venner men ind imel-

lem har man brug for bare at være sig selv, og så er det 

jo godt at vi har vores lille hobby, hvor vi kan lukke he-

le verden ude, og bare hygge os med frimærkerne, og 

stresse af. 

 

Jeg syntes at vi har fået styr på klubben igen, og alle lader til at det er rart at være 

sammen med ligestillede hver anden mandag, vi har en god stemning, og jeg for-

nemmer ikke at der er nogen som føler sig udenfor, men hvis der er, må de meget 

gerne henvende sig til mig, så vil jeg se hvad jeg kan gøre. 

 

Her i det kommende halve år, vil vi have to foredrag om postkort, der er efterhånden 

flere, som har fundet det interessant at samle og studere disse, og jeg kan heller ikke 

selv lade være. Så klubben vil fremover have lidt mere fokus på dette emne. 

 

Lørdag d. 2. februar er der byttedag i Nørresundby, jeg var med sidste år, og syntes 

godt om det, derfor har vi i bestyrelsen besluttet at prøve at samle nogle flere, og la-

ver fælles kørsel dertil, men derom senere. 

 

Hvis der er nogen som har lidt tid i overskud, og kunne tænke sig at gøre noget til 

klubbens bedste, kunne jeg godt tænke mig at blive lidt aflastet, jeg syntes, at det er 

lidt rigeligt, når man både er formand, redaktør for både blad og websiden, auktions-

ansvarlig og hvad der ellers kunne komme, så hvis du har lyst til at overtage en af 

disse ting, så giv mig lige et praj, det vil blive meget godt modtaget af mig, og ikke 

mindst af min kone, som syntes at jeg bruger for megen tid i min kælder. 

 

Bestyrelsen kører godt, vi havde et par udskiftninger ved sidste generalforsamling, 

hvor Kurt og Jørn kom ind i vor lille kreds. Jeg er glad for, at i har påtaget jer dette 

hverv, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. 

 

Til slut, vil jeg slutte af med at håbe det bedste for klubben, og hvis i kender nogle 

som samler frimærker og ikke er medlem, så tag dem med, så de kan se hvad de går 

glip af. 

 

De bedste hilsner fremover         Ib Stæhr 
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Pladefejl på tyske Rosettemærker 
 

 

 

 

Download fortrykssider til montering af  

Rosettemærker med gennemgående pladefejl. 

 

— 

Af Kurt Sørensen, Silkeborg Frimærkeklub 

— 

 

        

Inflationsmærkerne, inkl. Rosettemærkerne, eksempel fig. 1, kan samles på mange 

måder, i denne lille artikel jeg har valgt at vise en af måderne det kan gøres på. Des-

uden har jeg lagt en 17-siders PDF-fil ud på klubbens hjemmeside, som man kan 

printe og bruge til montering af fundne pladefejl.  

 

Jørgen Klunge, Fløng-Hedehusene Frimærkeklub, forfattede i DFT nr. 1 og 2, 2017 

en lang fortsættelsesartikel omhandlende de tyske inflationsmærker. Artiklen der 

gennemgik de enkelte serier fra inflationstiden, fangede min interesse så meget, at 

jeg ikke kunne dy mig for, at kigge lidt i det billige "bras” jeg, igennem mange år, 

havde samlet sammen og endda forgæves havde forsøgt at afsætte på flere af klub-

bens auktioner. 

 

På en byttedag i Neumünster, kort efter jeg havde læst artiklen i DFT, kunne jeg ikke 

lade være med at købe yderligere inflationsmærker, da et par indstiksbøger indehol-

dende mange spændende arkrester med bl.a. randtryk, farvevarianter, trykketype o.l. 

Efterfølgende fik jeg ligeledes samlet endnu mere “bras” til huse via et par auk-

tionskøb hos Valby Frimærkecenter, men denne gang, desværre, til væsentlig højere 

priser, så nu er mine mærker fra inflationstiden ikke længere en ligegyldig masseva-

re i en gammel sur cigarkasse, men på vej til at blive lige så agtet, som mine samlin-

ger med Danmarks Tofarvede frimærker. 

 

Advarsel: Man kan faktisk blive bidt af de inflationsmærker. 

 

Jeg har dog kun valgt, af bekvemmelige årsager, at arbejde med postfriske mærker, 

for ønsker man at lede efter pladefejl, er al den stempelsværte på brugte mærker bare 

til besvær - en livserfaring jeg har taget med fra min pladning af de tofarvede. Stem-

plede inflationsmærker har jeg dog ikke udeladt, idet jeg samler på postkort og breve 

med korrekte frankeringer under de utallige takstændringer der ustandseligt fandt 

sted i inflationsperioden, men det er en hel anden sag, som jeg måske vil vende til-

bage til ved en senere lejlighed. 
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Inflationsmærkerne kan samles på mange måder, men her vil jeg kun komme ind på 

de såkaldte Rosettemærker, hvor der forholdsvis let kan findes pladefejl, og synes 

man dét er spændende, er man ligesom kommet lidt igang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De samme pladefejl findes fire gange i arket, forstået på den måde, at klicheerne i 

arkets øverste venstre 25-blok, er identisk med de tre andre 25-blokke som et ark 

med 100 mærker kan opdeles i. 

F.eks er mærket i position 11 (XI) således identisk med mærket i positionerne 16, 61 

og 66. 

 

 

Rosettemærkerne kan opdeles i Pladetryk og Valsetryk, og de her viste pladefejl fin-

des i Pladetrykkene, men ikke i Valsetrykkene. De to tryktyper kan adskilles ved at 

måle billedstørrelsen. Pladetrykkene, som denne artikel omhandler, har et billedfor-

mat på 17,9 x 21,6 mm, mens valsetrykket har et lidt større billedformat på 18,2 x 

22,2 mm. 



6 

For nemt og hurtigt at kunne adskille de to 

produktionstyper, kan man tage et dårligt 

mærke og klippe det over lodret og bruge 

det som en måleenhed. I dette tilfælde er 

mærket til venstre et Pladetryk og det be-

klippede mærke et Valsetryk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 og 30 mio. mærkerne er der ingen grund til at måle, idet de ikke findes i Pladetryk. 

Omvendt er der heller ingen grund til at måle billedstørrelsen på mærker med værdi-

en 500 tusinde, 10 mio., 100 mio. samt 50 mia. idet de ikke findes i Valsetryk. Det 

vil således være spild af tid, at søge efter pladefejl før Pladetrykkene og Valsetrykke-

ne er blevet adskilt. 
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På samleklicheèn, er de tydeligste pla-

defejl markeret og navngivet med Ro-

mertal. Der findes andre fladefejl der 

kun forekommer i dele af oplagene, 

disse fejl er ikke medtaget her, men 

kan findes i Michel Specialkatalog. 

Bind 1. 

 

Til opbevaring af permanente fejl har 

jeg fremstillet 17 fortrykssider, illu-

streret med billeder og egne tegninger 

af de enkelte pladefejl, interesserede 

kan downloade fortrykssiderne på 

klubbens hjemmeside, se nederst i ar-

tiklen, det anbefales at printe på 

mindst 160g papir. 

 

Placeres de printede sider ryg mod 

ryg i plastiklommer og opbevares i et 

smalt ringbind, startende med den sto-

re samlekliche på side 1 og den første 

pladefejl på side 2 og 3, vil alle 40 

mærker, sammen med billedet af den 

enkelte klichefejl, kunne ses samtidig. 

 

PS: Ikke alle fejl fremstår lige tydeligt i trykkene, så et pc-mikroskop, som jeg gerne 

skaffer meget billigt og desuden kan bruges i andre sammenhænge, vil lette søgnin-

gen af fejlene betragteligt. 

Da din printer sandsynligvis ikke kan printe klemlommer, må du desværre selv mon-

tere disse manuelt, eller bruge de kendte gammeldags fugtighedskrævende hængsler. 

 

God fornøjelse. 

 

Kilder: 

DFT nr. 1 og 2, 2017 

Michel specialkatalog 2016 Bind 1. 

 

Billeder og tegninger af pladefejl, samt øvrige illustrationer: 

Copyright: Forfatteren af denne artikel samt Silkeborg Frimærkeklub. 

 

Download af fortrykssider til eget brug: 

http://silfi.dk/index.php/alt-det-andet/links/fortrykssider-til-tyske-rosettemaerker 
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Knøsen 
Knøsen, også kaldet Store Knøs, 

er en 129 m. høj bakkeknude be-

liggende sydvest for Julsø og 

i Rye Nørreskovs vestligste områ-

de. Den tilhører de såkaldte 

"Limbjerge". 

For at komme dertil følger 

man Knøsvej ca. 350 meter i vest-

lig retning 

Fra Knøsgården (Himmelbjergegnens Friluftsgård) eller bestiger stedet ad en sti på 

den stejle skrænt fra nordsiden. Der er en tinglyst turiststi langs med skrænten, som 

det er tilladt at færdes på. 

 

Sommerrestauration 

I år 1900 blev der på initiativ 

af Silkeborg Turistforening og i 

samarbejde med ejeren af Knøs-

gården (tidligere Melgård), sogne-

rådsformand Niels Peder Johansen, 

indrettet en sommerrestauration på 

Knøsen. Der opførtes meget sigen-

de en rødmalet træpavillon i 

schweitzerstil og et lille lysthus 

med spidstag og flagstang. Sidst-

nævnte var opført efter tegning af 

arkitekt Anton Rosen, måske var 

det beregnet på en pavillon 

ved Karoline Amalies Høj. Desu-

den blev anløbsbroen ved Svejbæk 

Færge forbedret, ligesom der blev 

lavet en turiststi herfra langs van-

det forbi Æblegården og op til den 

nuværende sti ved nordskråningen. 

Sommerrestauranten blev indviet 

8. juli 1900 ved en større festlig-

hed med deltagelse af 34 jyske avisredaktører, der var samlet til møde i Silkeborg. 

De var på sejltur med Hjejlen, som lagde til ved den ny anløbsbro i Julsø. Borgme-

ster og formand for turistforeningen P. C. Stemann Rosenørn hejste flaget på den 

mægtige flagstang og erklærede stedet for åbent for offentligheden. Efterfølgende 

kom der fyldige reportager fra begivenhederne i en lang række jyske dagblade, hvil-

ket var en god reklame for Silkeborg og Silkeborg-egnen. 

http://www.wikisilkeborg.dk/index.php?title=Rye_N%C3%B8rreskov&action=edit&redlink=1
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php?title=Limbjerge&action=edit&redlink=1
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php?title=Kn%C3%B8svej&action=edit&redlink=1
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Kn%C3%B8sg%C3%A5rden
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php?title=Silkeborg_Turistforening&action=edit&redlink=1
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Anton_Rosen
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Karoline_Amalies_H%C3%B8j
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Svejb%C3%A6k_F%C3%A6rge
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Svejb%C3%A6k_F%C3%A6rge
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php?title=%C3%86bleg%C3%A5rden&action=edit&redlink=1
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Hjejlen
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/P._C._Stemann_Rosen%C3%B8rn
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Serveringspigen "Lille Karen" optræder på flere postkort fra begyndelsen af 1900-

tallet. Karen Johansen (1864-1930), der var født på Melgård, fyldte ikke meget i pa-

villonen. Hun var holdt op med at vokse som 8-årig, og mange kom på Knøsen for at 

se hende.  

 

Gennem årene blev der bygget lidt til og en større nybygning opførtes i 1948 efter 

en brand. Traktørstedet lukkede i 1966.  

 

I 1992 blev Knøsgården med sine 80 tønder land skov og mark og dermed også 

Knøsen overtaget af Himmelbjergegnens Natur- og Idrætsefterskole, som siden har 

omdannet stedet til friluftsgård med mange forskellige naturaktiviteter. 

 

Ca. 300 m. nordøst for Knøsen ligger Lille Knøs, som har en højde på 120 m. Lille 

Knøs kaldes også "Tøsen", det giver "Knøsen" og "Tøsen". 

 

Kilde:  www.wikisilkeborg.dk 

http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Lille_Kn%C3%B8s
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1944 Den sidste krigsjul 
 

Midt i begivenhedernes centrum (2) 
 

 

Af Kurt Sørensen 

Silkeborg Frimærkeklub 

 

 

 

 

Med aksemagternes tilbagetog på alle fronter og krigen ind på tysk jord, var man i 

de besatte lande klar over, at denne jul ville blive den sidste med ufred, men samti-

dig frygtede man krigens sidste del. 

 

Julekort afsendt d. 22. december 1944: 

"... Ja! saa skriver man Julehilsner igen i aar akkompagneret af Sirenehylene, det er 

dystert, men vi maa jo ikke lade os slaa ned - bare stadig haabe, at lyset tilsidst maa 

sprede Mørket ..." 

"...Gid De alle maa faa en god Juletid og blive Skaanet for alt ondt i de kommende 

Aar". 
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Julekort afsendt d. 23. december 1944 til samme modtager som ovenståede: 

"... Lad os haabe, at det nye Aar bringer Fred til os alle". 

 

_________________________________________ 

 

 

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 for vor mødeaften,  

så jeg kan få dine ting med på auktionslisten som kan ses på silfi.dk 

 

Vor mail adresse er som sædvanlig 

silfi@silfi.dk 

 

Hilsen formanden 
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Resturant Savværket 
 

Restaurant Savværket blev grundlagt omkring århundredeskiftet og var beliggende 

ved Slåensø i samme område, hvor der samtidig var savværk og trævarefabrik. 

Restauranten brændte 4. august 1951 efter et lynnedslag og bygningerne blev så ska-

det, at de måtte nedrives og blev ikke senere genopbygget. 

Hjejleselskabets anløbsbro ved Borre Sø, der i vore dage hedder Slåensø, havde helt 

frem til slutningen af 1950'erne officielt navnet Savværket. 

Kilde:  www.wikisilkeborg.dk 

 

 

http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Sl%C3%A5ens%C3%B8
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Hjejleselskabet
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Anl%C3%B8bsbroer_for_ruteb%C3%A5dene
http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/Borre_S%C3%B8
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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 8. januar 2019 kl. 09.30. 

 

Velkommen til tirsdagsmøderne på Rosengårdcenteret, i denne sæson forsætter vi til 

tirsdag den 30. april 2019, møderne slutter kl. 11.30, og så kan vi regne med, at vi et 

par gange eller tre skal slutte klokken 11.00, da Rosengårdcenteret skal bruge lokalet 

til bankospil.  

Da vi nu er nået halvvejs med sæsonen, bliver kontigentet kun 200 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 væ-

ret 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, post-

kort 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 Rosengårdcente-

ret, 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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Mødearrangementer vinter / forår 2019 
 

Mandag d. 7 januar 

Auktion med 40 - 50 lots 

  

Mandag d. 21 Januar 

Jens Bløcher holder et foredrag om postkort. 

Auktion 40 - 50 lots  

 

Lørdag d. 2 februar 

Vi mødes på Lundens parkeringsplads, og tager til byttedag i Nørresundby. 

Mere herom senere  

 

Mandag d. 4 Februar 

Medlemsauktion  

 

Mandag d. 18 februar 

Auktion med 40 - 50 lots 

  

Mandag d. 4 marts 

Ekstraordinær generalforsamling, eneste punkt på dagsordenen er  

ændringer i vore vedtægter  

Auktion med 40 - 50 lots  

 

Mandag d. 18 Marts 

Per Sørensen fra postkortforeningen, kommer og holder foredraget "Postkort på 1.000 måder" 

Han skriver ”det er vigtigt at foreningens medlemmer den aften, hvor jeg er der – har deres 
postkort med, som vi så kan snakke om kortene”  -  Så husk dine postkort 

Auktion med 20 lots  

 

Mandag d. 1 april 

Auktion med 40 - 50 lots 

  

Mandag d. 15 april 

Auktion med 40 - 50 lots  

 

Mandag d. 29 april 

Foredrag med Kaj Linno Henriksen, som kommer og fortæller om nogle Finske frimærker 

som han har et særligt forhold til. 

Auktion med 40 - 50 lots 

 

Mandag d. 13 maj 

Medlemsauktion  

 

Mandag d. 27 maj 

Auktion med 40 - 50 lots 

Mødested Lunden Vestergade - Silkeborg 

På almindelige mødeaftner åbnes dørene kl. 18.30 


