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Formanden har ordet
Kære klubmedlemmer, jeg håber at alle har haft
en god sommerpause, men det kan jo ikke blive
ved med at gå, så jeg håber at alle igen vil møde
op, og hjælpe med til, at vi har nogle gode og konstruktive klubaftener.
Klubaftenerne.
Jeg føler at alle hygger sig, og det er godt. Men
jeg kunne godt tænke mig at flere havde noget
materiale med, så vi kan få mere gang i bytteriet.
På et tidspunkt havde vi så meget auktionsmateriale, så vi var ved at drukne
i det, men vi er efterhånden fået ryddet så meget op, så vi må på auktion, for
at skaffe mere, indtil det sker, vil vi have lidt færre lot med, så i må meget
gerne tage nogle lot med, så vi får suppleret op (husk at give mig besked
om, hvad i har med, så det kan komme med på listen, som bliver sendt ud).
Som noget nyt, er det blevet besluttet at der for fremtiden altid er gratis kaffe
og kage på møderne, håber ikke at nogen er utilfreds med denne ændring.
Det betyder faktisk, at den tier til kaffe og brød, som man plejede at ligge, giver gratis medlems skab til klubben, så det sparer i som kommer :-)
Bestyrelses møder.
Bestyrelsen arbejder godt, vi er en harmonisk gruppe, som alle giver noget
til klubben. Vi holder typisk et møde hver anden måned. Et møde tager typisk tre timer, hvor de to går med at arbejde, og den sidste er til løs snak,
men hvor der alligevel også kommer guldkorn på bordet, et af de sidste
medførte at der for fremtiden altid er gratis kaffe og kage på klubaftenerne,
håber ikke at nogen
DFF.
Så skete det som jeg frygtede, DFF sidder i gratis lokaler hos Post Nord,
men
er blevet opsagt, så de må ud og finde nye, hvilket selvfølgelig kommer til at
påvirke deres økonomi, så jeg er spændt på hvad der vil ske derfra.
Her på 1 august, er den nye auktionsside blevet færdig, jeg skriver dette før
denne dato, så kan ikke sige om den er blevet bedre, men det lover de at
den er, så vi må se !
Til slut.
Vi overvejer i øjeblikket om vi på en eller anden måde, kan lave en fælles tur
til National udstilling 2019 - Filatelistisk Selskab 100 år i Kbh. d. 18-20 oktober, men det vil i komme til at høre mere om senere.
De bedste hilsner herfra - vi ses
Ib Stæhr
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Midt i begivenhedernes centrum (3)

Hitlerjugends "5. sommerkampfspiele"
i Breslau med dansk deltagelse
Af Kurt Sørensen
Silkeborg Frimærkeklub.
Hitlerjugend var en paramilitær ungdomsorganisation i Hitlers Tyskland for
unge drenge fra 6. til 18. år. Da alle Tysklands ungdomsklubber efter Hitlers
magtovertagelse i 1933 blev lagt ind under Hitlerjugend, blev næsten alle
drenge "frivillige" medlemmer.

I 1935 blev Hitlerjugend motiv på to frimærker udgivet i sammenhæng med
organisationens massemøde dette år. Hornblæseren holder et instrument
udsmykket med foreningens symbol, sejrsrunen.
Drengene blev fra barnsben oplært til, at blive gode nazister, soldater og administratorer. samt til at vide, hvilken stor en ære det var, at dø på slagmarken, men inden de nåede til fronten, fungerede de bl.a. som brandkorps og
slukkede brande under bombardementerne. Desuden gik de yngste medlemmer rundt i gaderne og samlede messing, kobber, skrot, papir og flasker
til brug for krigsførelsen.
Efter uddannelsen i Hitlerjugend, var det et krav, at de unge fortsatte i et af
de militære værn SS eller værnemagten.
Pigerne blev optaget i Bund Deutscher Mädel, de blev heller ikke skånet for
hård fysisk træning, idet det ansås for at være af vital betydning for deres
fremtidige muligheder for sunde graviditeter.
Forpligtende troskabsed: "Jeg sværger altid at
gøre min pligt i Hitlerjugend med kærlighed og
loyalitet til føreren og vores flag, med Gud som
mit vidne!"
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Overalt i Tyskland blev der afholdt ungdomsstævner. Et af disse fandt sted
sted i Breslau i perioden 25. - 31. august 1941 og gik under navnet "5. Sommerkampfspiele der HJ".
I stævnerne deltog også unge fra de europæiske lande, bl.a. fra Danmark,
hvilket en dansk delltager har nedskrevet på viste helsag.
Frk. Birthe Hindborg
Østre Pennehavevej 2
Rungsted Kyst
Dänemark.
Absender: Hirdführer
Paul Ejnar Berthelsen
Garagen Hotel
Tauentzienstr, 135-37,
Breslau, Deutschland.
(Teilnehmer aus
Dänemark in die
Sommer-kampfspiele).
Postkortet, en opfrankeret helsag, sendt med luftpost, er korrekt frankeret
med 25 Pf. (Postkort udland 15 Pf. + luftposttillæg 10 Pf.).
Breslau d. 28.-8.-41.
Kære Birthe!
Vi har nu allerede været 3 Dage her
i Breslau - det er en dejlig By med
mange gamle Huse og Kirker og
overalt er der flagsmykket. Sportsanlæg(g)ene hedder "Sportfeld Hermann Göring" og er umådelig flot og
stilrent bygget, det vilde være en
stor Oplevelse for dig, men der er
en Chance næste Aar, for da skal
ogsaa Pigerne med helst som Deltagere. Bannerfører Thorndahl, som
leder Turen, og jeg var igaar inviteret til Middag hos Breslaus Politipræsident, SS-Brigadeführer
Breithaupt og Aften var vi til
"Grosskundgebring" hvor Reichsleiter Baldur v. Schirach talte - vi stor
op i 3 Timer - men det var pragtfuldt.
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Franz Breithaupt (8. december 1880 - 29. april 1945). Han var en af Hitlers
mest overbeviste tilhængere, og en af Heinrich Himmlers nærmeste samarbejdspartnere, og dermed en af SS's øverste ledere, senest som SSObergruppenführer og general for Waffen-SS samt chef for hovedkontoret
SS-Gericht.
FB blev myrdet af hans assistent SS- Untersturmführer Karl Lang i Bach den
29. april 1945.
Baldur Benedikt von Schirach (9. maj 1907 – 8. august 1974) var tysk
NSDAP-politiker fra 1925 til 1945, rigsungdomsleder og chef for Hitlerjugend
fra 1933 til 1940 og Gauleiter og statholder i Wien under 2.verdenskrig. Schirach blev idømt tyve års fængsel for krigsforbrydelser ved Nürnbergprocessen.
_____________________________________________________________
Efterskrift:
Ovenstående postkort har været i min samling om 2. verdenskrig de seneste
25 år, men først i forbindelse med udarbejdelse af denne lille artikel, er det
lykkedes mig at finde lidt viden om både modtager og afsender, hvilket ikke
har gjort værdien af helsagen mindre:
Frk. Birthe Hindborg var datter af den fremtrædende nazist Charles Hindborg, der praktiserede på Usserød Amtssygehus.
Paul Ejner Bertelsen (4. april 1920 – 12. maj 1944) var dansk stikker under
Besættelsen og var bl.a. medlem af den berygtede "Petergruppen".
Paul Ejner Bertelsen blev likvideret i sin bil på Frederiksberg Allé den 12.
maj 1944 af modstandsmanden Jørgen Haagen Schmith, med dæknavnet
"Citronen", der selv blev likvideret d. 15. oktober 1944).
Klip fra Information Illegal
Presse 13. maj
1944.
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Kilder:
Wikipedia.
Brenda Ralph Lewis:
Hitlers ungdomskorps
Hitlerjugend i krig og fred 1933-1945
ISBN 87-7842-109-8
Kim Hjardar
Hilsen fra Hitler
Frimærker som propaganda i Det Tredje Rige.
ISBN 9 788740 652000
"Hilsen fra Hitler" 252 sider, fortæller Det Tredje Riges historie fra magtovertagelse til Hitlers sidste dage gennem nazisternes frimærkeproduktion.
Propagandamærkerne viser en overflod af designs og motiver, som ikke bare fejrede Adolf Hitler, nazipartiet og militæret, men også komponister, forfattere, kunstnere, forskere, biler, lokomotiver, arbejdere og sportsbegivenheder. Motiverne på frimærkerne viser det tilsyneladende perfekte Tyskland,
som nazisterne ønskede at skabe, men som i virkeligheden blev et af verdenshistoriens mest brutale regimer.
"Gentag en løgn ofte nok og den bliver en sandhed", sagde Joseph Goebbels, og nazipartiet fik da også produceret en meget, meget lang række frimærker både i Tyskland og i de besatte områder, hvorfor der også optræder
to danske frimærker i bogen.
Information
Illegal Presse
13. maj 1944.
De Frie Danske
Illegale blade, udgivet i København 1941-45.
Bovrup-kartoteket
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Omadresseret postkort
Af Peter Jørgensen
Silkeborg Frimærkeklub.
I Silkeborgsamlingen har vi fundet postkort som er adresseret til ”Linaa Skotoisfabrik pr Silkeborg”. ”Silkeborg” er streget over og ændret til ”Laven”

Da postkortet er fremstillet i udlandet og til anvendelse dersteds viser vi ikke
billedsiden, men kun adressesiden.
Afsenderen har hverken skrevet sted eller dato, men vi kan da få lidt ud af
kortet alligevel.
Kortet er afstemplet ”Silkeborg JB.P. 21 3 3 TOG”, hvilket er SilkeborgJernbane postekspedition. Frimærket AFA 52 er udgivet i november 1905,
og da postkortet med delt adresseside bliver lovlige i Danmark den 1. juni
1905*, kan stemples dato den 21.3. tidligst være fra 1906.
I en artikel af JKE gruppen i udstillingskataloget SILFI 82, er seneste kendte
anvendelsesdato for det her viste stemple, angivet til at være i juli 1906. Silkeborg Postkontor flyttes den 28. oktober 1906 fra Hovedgården til Drew8

Konklusionen er, at postkortet er sendt i 1906.
Kortet er frankeret med 5 øre, som var landsporto i perioden 1.10.1888 til
31.12.1918. Lokalportoen var 3 øre i den samme periode.
Da Postkortet af afsenderen, er adresseret ”pr Silkeborg” og lagt i postkassen ved Silkeborg Jernbanepostekspeditionen, er lokalporto gældende. Kortet bærer ikke præg af. Af et åjaltet 3 øres frimærke er blevet udskiftet med
et 5 øres, så frankeringen kan undertegnede ikke forklare.
Den 1. juli 1878, OM 19- 1878, bliver brevsamlingstedet i Laven ophøjet til
en regnskabsførende postekspedition. Som følge heraf bliver flere end 100
landsbyer, gårde m.v. flyttet til Silkeborg, og henregnes nu til Laven postdistrikt. OM 32- 1878
* OM 15- 1905. Postvæsenets Officielle Meddelser, herefter kaldet OM.
Distriktet har vi endnu ikke afgrænset helt perfekt, men der skrækker sig fra
Linå i vest til Låsby i øst og fra Tovstrup i nord til Tulstrup i syd
Det her omtalte postkort er netop til Linå.
Kilder:
Det Danske Post- og Telegrafvæsen, bind 4 1933.
Silkeborg frimærkeklubs udstillingskatalog SILFI 82.
Takstfortegnelse 1851 – 2008 af Knud Tolbøl.

———————————————————————

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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Hjejlen en postbåd
Hjejlen fører et splitflag, hvilket betyder ,
at hjejlen er postførende. Ombord på
båden er anbragt en
postkasse, hvor passagerne kan anbringe deres post.
Siden 1932 blev
postmængden sidestemplet med et lille
rundt stempel med
Hjejlen i midten.
I begyndelsen var Hjejleselskabet et Aktieselskab, hvorfor det foran Hjejlen
står et A/S, men i 1977 blev selskabet omdannet til et ApS, og det lille runde
stempel, blev også ændret, således at der står ApS foran Hjejlen. I 2011 blev
selskabet igen omdannet til et A/S, så endnu en gang måtte stemplet ændres. Når dette specielle stemple var anbragt, var det et bevis på, at havde
sejlet med Hjejlen, og blev så afleveret på posthuset til videre befordring.
Hjejleselskabet ansøgte Generaldirektoratet fpr Post– Telefrafvæsnet den 1.
marts 1932 om tilladelse til at anbringe et gummistempel ved siden af frimærket på de postkort og breve, der blev afgivet til befordring med Hjejlebådende. Der blev ansøgt om et stempel af omtrent samme størrelse som
poststemplet. I ansøgningen gjore hjejleselskabet opmærksom på, at lignende bådselskaber i udlandet, anbringer et sådan stempel på de brevforsendelser, der afleveres i postkasserne ombord, og at sådenne stempler gør
stor lykke blandt publikum. Ansøgningen er underskrevet af Johansen.
Ansøgningen blev imødekommet, og der blev oprettet en kontakt om de
nærmere bestemmelser for befordring af brevkasser. I kontrakten er det Silkeborg Postkontor, har administrationen, og giver Hjejlesleskabet de retningslinier, de skal benytte. Blandt andet står der i kontrakten, at Hjejlesleskabet skal sørge for frimærkesalg ombord på bådende. Brevkasserne
leveres af Post- og Telegrafvæsenet, og skal anbringes på skibebene, således at de er let tilgængelinge for publikum. Selskabet for intet vederlag for
befordringen af brevkasserne, og tømning af disse, og ej heller for frimærkesalget, men det får ret til at lade bådende føre postflag med split.
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Kontrakten blev underskrevet i Silkeborg den 24. april 1932, af bestyrelsen
for A/S Hjejlen, N. A. Sørensen, Klindt, J. P. Johansen og af postvæsenet i
Aarhus, den 27. april 1932 Overpostinspektøren for 3. distrikt.
Kilder: Helge Teglbjærg og Jørn W. Pedersen.

Møntbrev
udgivet i
anledingen af
Hjejlens
150 Års
jubilæum
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Mødearrangementer
Sommer / Efterår 2019
Mandag d. 19 august
Alm. mødeaften med auktion
Mandag d. 2 september
Foredrag med Knud Greve Olesen
Han fortæller om hvordan han samler Tjekkoslovakiet
Afslutter med en lille auktion
Mandag d. 16 september
Medlemsauktion
Mandag d. 30 september
Alm. mødeaften med auktion
Mandag d. 14 oktober
Foredrag med Søren Christion Jensen
Om 2 farvede Danmark og Dansk Vestindien
Afslutter med en lille auktion
Søndag d. 27 oktober
Vores årlige byttedag, hvor alt hvad der kan kravle og gå kommer
Mandag d. 28 oktober
Medlemsauktion
Mandag d. 11 november
Generalforsamling
Herefter auktion
Mandag d. 25 november
Vi ser om ikke vi kan finde et foredrag til denne aften,
mere herom senere
Auktion
Mandag d. 9 december
Juleafslutning

Mødested Lunden Vestergade - Silkeborg
På almindelige mødeaftner
12 åbnes dørene kl. 18.30

