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Formand 
Ib Stæhr 
Hvedevænget 7, 8600 Silkeborg 
Tlf.:  30 57 71 76 
Mail.:  silfi@silfi.dk  

Næstformand 
Michael Hansen 
Lokesvej 5, 8600 Silkeborg 
Tlf.:  86 80 07 63 
Mail.:  mrhansen@post.tdcadsl.dk 

Bestyrelsesmedlem - Kasser 
Peter W.Just 
Ellebakken 9, 8600 Silkeborg 
Tlf.:  41 63 70 23 
Mail.:  kasser@silfi.dk 

Bestyrelsesmedlem - Bibliotikar 
Leif Svinth Nielsen 
Skovbrynet 19, 8670 Låsby 
Tlf.:  29 63 56 95 
Mail.:  leifsvinth@mail.dk  

Bestyrelsesmedlem 
Ole Lassen 
Dahlsvej 15, 7442 Engesvang 
Tlf.:  21 69 35 59 
Mail.:  olelassen@enfiber.dk  

Bestyrelsesmedlem 
Peter Meinertsen 
Løvfaldsvej 22, 8600 Silkeborg 
Tlf.:  23 10 48 35 
Mail.:  petermeinertsen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem - Sekretær 
Kurt B. Sørensen  
Dalvangen 4, 8600 Silkeborg 
Tlf.:  40 53 00 80 
Mail.:  ks@vinduesreklame.dk 

Første revisor 
Kristian Kongsholm 
Anden revisor 
Nikolaj Ludvigsen 
 
Vurderingsudvalg 
Tom Petersen 
Tlf.: 20 35 12 56 
Ib Stæhr 
Tlf.: 30 57 71 76 
Peter Jørgensen 
Tlf.: 86 83 64 48 
Jørn W. Pedersen 
Tlf.: 86 82 27 78 
 
 
Hjemmeside og redaktør af bladet 
Ib Stæhr 
Tlf.: 30 57 71 76 
 

Mødested 
Lunden, Sal 2 
Vestergade 74 
8600 Silkeborg 
 
 
Hjemmeside 
www.silfi.dk 
 
 

Kontigent årligt 
A medlem  kr. 480,- 
B medlem  kr. 240,- 
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Kontakter og vigtige informationer 
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Formanden har ordet 
 
 
 
Efter det værste forår- og sommersæson nogen sinde i 
Silkeborg Frimærkeklub`s historie, kan det kun gå frem-
ad. 
 

 

CORONA 
 

CORONA 
 

CORONA 
 
Jeg kan ikke skrive meget andet. Samtlige klubber her i landet har været luk-
ket ned, forbundet har også delvist været det. Eneste som har blomstret er 
internetauktionerne, som har haft fremgang, da det næsten var den eneste 
måde at skaffe sig nyt på. 
 
Vi skulle have haft en ekstraordinær generalforsamling i foråret, den bliver  i 
stedet  afholdt mandag d. 14. september kl. 19.00 i Lunden, se andetsteds i 
bladet. 
 
Jeg regner med, at alting bliver normalt igen, her i efteråret, så vi kan nyde 
hinandens selskab. 
 
Som noget nyt, har Michael lavet en lille sjov opgave til jer, som består af en 
rebus, den skal løses, og afleveres til ham, på den mødeaften som står på 
den, se bagerst i bladet 
 
Men ellers har jeg ikke, så meget andet på hjertet end at sige, at jeg glæder 
mig til at se jer alle den 17. august, kl. 19.00 i klubben,  
 

Vi ses Ib Stæhr 
 
OBS. vær opmærksom på, at der er vejarbejde på Vestergade. 
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Genforeningen 
 

Midt i begivenhedernes centrum (5) 
 
Jeg så det ske 
Af Kurt Sørensen 
Silkeborg Frimærkeklub 
 
 
I DFT nr. 2 og 3.2020, har Steffen Riis fra Postkortsamlerklubben en 
særdeles flot og udførlig artikel i anledningen af Genforeningen i 1920 - 
Sønderjyllands tilbagevending til det danske rige. 

Artiklen fik mig til at gå i arkivet og finde to postkort frem, som omhandler 
tiden lige op til genforeningen. 

Steffen Riis omtaler i første del i DFT de danske soldater, der rykker ind i 
byerne Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder, hvilket han dog ikke 
har illustreret i afsnittet "Optakten". 

Den 6. maj 1920. 
Danske soldater går over Dybbøl. 
Gengivet på postkort efter maleri af Erik Henningsen. 
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Inden den danske konge red over grænsen, d.10 juli 1920 for at markere 
Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark, havde mange danskere taget 
forskud på genforeningen, ved at besøge de historiske steder i det 
tilbagevendte område, bl.a. i Dybbøl, hvilket omtales i nedenstående 
postkort. 

Den 4. 7. 1920. 
Paa Søndagsudflugt til Dybbøl sendes Eder alle de Kærligste Hilsner, alt vel, 
haaber ligesaa i Holte, 
- har beset Skanserne og Møllen samt Krigergravene. Rejser til Haderslev i 
morgen. Erik. 

_________________________________________________ 
 

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 
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Fire sommerkøb - bedre end lovet 
 
Af Kurt Sørensen 
Silkeborg Frimærkeklub 
 
 
Har nogen her i den forløbne sommer, siddet derhjemme på terrassen eller 
på altanen, og været lidt omtåget på grund af de lidt for stærke procenter, der 
pt. er i omløb, har vedkommende kunne undskylde det med, at han/hun kun 
har fulgt Sundhedsmyndighedernes anbefalinger, om at anskaffe sprit i rigeli-
ge mængder. 
 
Om den også, mod hensigten, har været anvendt til indvortes brug, skal jeg 
lade være usagt, men noget kunne tyde på det, for når jeg ser nærmere på, 
hvad både "amatører" og "professionelle" sælgere har udbudt, af tofarvede 
frimærker på nettet, uden at ha' kigge mærkerne ordentlig efter, kunne man 
nemt få den tanke. 
Oftest hører man om købere, der bliver snydt så vandet driver af dem, men 
jeg vil gerne bidrage med fire eksempler på det modsatte, alle oplevet denne 
sommer. 

 
Et sted var der udbudt et tofarvet 20 øre, AFA 28. Bille-
det på nettet var både meget lille og uskarpt, dog virke-
de det som om, at der manglede noget af rammeviften i 
nederste venstre hjørne. hvilket kunne tyde på, at mær-
ket var en perlefejl, AFA 28z, med en katalogværdi på 
700 kr. 
Et bud på 30 kr., inkl. levering, var måske en anelse for 
meget hvis det ikke var en perlefejl, men efter modtagel-
sen var der ingen tvivl, og mærket kunne placeres som 
tryk 6 pos. A54, og indgå i min samling. 

 
 

Næste lot, på en anden auktion, bestod af 12 tofarvede mærker, udelukken-
de med de lidt bedre værdier. Her havde jeg på forhånd besluttet mig for, kun 
at byde 150 kr., og ved 140 kr. + lev., var jeg den sidste 
mohikaner. Efter modtagelsen, kunne jeg bl.a. konstate-
re, at det ene af to 100 øres grovtakkede, var med om-
vendt ramme, hvilket AFA noterer til 380 kr. - Fint nok. 
Rutinemæssigt tjekkede jeg bagsiden, som vi alle skal 
huske at gøre på frimærker med vandmærker, hvilket 
afslørede, at mærket var trykt på papir med vandmærke 
krone III, AFA 31Cy og af undertegnede bestemt til at 
være pos 94, i enten tryk 9 eller 10 - nu med en katalog-
værdi 2.000 kr. 



 
På trods af, at jeg har samlet tofarvede i over 40 år, er det mærkeligt nok al-
drig lykkedes mig at finde dette mærke, men bedre sent end aldrig. Mærket 
er fysisk i top, men dog med lidt for mange stempler, hvilket jeg sagtens kan 
leve med.  
 
Det tredje lot jeg bød på, var en postfrisk 4/8 øre otte-blok med rand på to 
sider. Da jeg tidligere har arbejdet en del med denne overtryksværdi, vidste 
jeg på forhånd, at position fire har en overtryksfejl, noteret i AFA til 500 kr., så 
jeg bød 85 kr. + lev. og fik blokken "ubeset". "Ubeset" fordi jeg, ligeledes pga. 
en dårlig skanning, ikke kunne se fejlen, men hvad gør det, når jeg nu var 
bekendt med, at fejlen skulle findes i det fjerde mærke pos. A4 eller B4, da 
overtrykkene er ens på både A- og B-arket. 
Da jeg modtog blokken, kunne jeg stadig ikke se fejlen, hvilket undrede mig. 
Et nærmere tjek af overtrykket på de andre mærker i blokken åbenbarede, at 
i tredje mærke, anden række, var der en afslibning i overtrykket, (se på mær-
ket lige under MA i DANMARK), hvilket det ikke skal være i 1904-overtrykket, 
AFA 40, pos. 13 med vandmærke krone III, men i AFA 40B med vandmærke 
krone II, pos. 13 i 1912-overtrykket. 
 
Denne opdagelse forøgede katalogværdien til langt over 3.000 kr. + tillæg for 
blok, rand og andre sjove ting. Bagefter kunne jeg selvfølgelig godt se, at 
farverne lignede mere AFA 40B end AFA 40, men det var ikke dét, jeg havde 
fokus på, da jeg i første omgang, ledte efter overtryksfejlen i blokkens fjerde 
mærke. 

7 



Foruden en del enkeltmærker, har jeg kun to parstykker i 40B, men det hæn-
der, at der udbydes nogle fireblokke på nettet, men til fantasipriser jeg ikke vil 
betale. At jeg nu er den lykkelige ejer af en postfrisk otteblok til godt ti kr. pr. 
mærke, kan selv den værste sommerregn ikke ødelægge, det skulle da lige 
være, hvis blokken blev oversvømmet. 
 
Sidste auktionskøb jeg vil nævne, er en postfrisk 3 øre, femstribe, AFA 22C. 
den handel havde et lidt anderledes forløb, idet det udbudte lot fra Auktions-
huset var beskrevet som tryk 28, hvilket jeg dog ikke var interesseret i, men 
da skanningen på nettet var i en meget høj opløsning, og jeg sad og dovnede 
den af, kunne jeg ikke dy mig for at "kontrollere" Auktionshusets påstand. 
Pladningen viste, med flere kendetegn, at striben slet ikke var tryk 28, men 
tryk 24, pos. 31-35, hvilket mere end fordoblede katalogværdien, idet tryk 24 
har et oplag der kun er halvt så stort som tryk 28. Så nu sidder denne 3 øres 
femstribe fremdeles i mine 3 øres trykopstillinger, hvor de tofarvede frimær-
ker kun får adgang, hvis de kan dokumenteres gennem positionsbestemmel-
sen eller andre unikke kendetegn. 

 
Sidstnævnte køb er ikke den store sensation, men sammen med de tre andre 
eksempler, viser det, sikkert også indenfor mange andre samleområder, at 
det kan betale sig at kigge grundigt på de auktioner der bliver udbudt på net-
tet, og sidst men ikke mindst, skal man slet ikke stole på beskrivelsen, heller 
ikke i de fineste auktionshuse, og skulle man blive "snydt", kan man jo altid 
gøre indsigelse mod beskrivelserne, og sende varerne retur, og i stedet støt-
te Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at købe sprit for pengene. 
 
På et forhåbentlig snarligt gensyn i Lunden. 
 
 
 
PS: Pas på! 
Mange trykopstillinger der udbydes til salg på nettet, er de rene fantasiopstil-
linger, uden nogen som helst form for dokumentation som f.eks. positionsbe-
stemmelse eller anden unik identifikation. 
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Silkeborgsamlingen - Stempelmaskinen 
 
 

De sidste par år, har vi arbejdet med 1982, og også fundet sjove ting fra året. 
 
Er det nedenfor viste brev snyd, som er lykkedes, eller er det dårligt 
arbejde ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Brev af første vægtklasse op til 20 gram. 
  Takst: 2 kroner i perioden 17.5.1982 til 4.4.1983. 

 
 

Kuverten er frankeret med et ustemplet afklip (AFA 
685) fra en anden forsendelse.  
Stemplingsmaskinen har afgivet et mangelfuldt 
aftryk. Noget af datoklichèen og hele 
bølgelinieklichèn mangler. 
Vi har på nuværende tidspunkt konstateret, at 
bølgelinieklichèen anvendes fra d. 5. oktober 1982. 
 
Afstemplingen har fundet sted d. 14.oktober kl. 
23.00. Grundet det sene tidspunkt har operatøren 
sandsynligvis lagt brevet til side til kontrol dagen 
efter. Brevet bliver godkendt og stemplet d. 15. 

oktober kl. 20.00. med håndrullestempel. 
 
Har afsenderen genbrugt et ustempet frimærke, eller har han brugt et mærke 
fra en kuvert, som ikke bliver sendt alligevel ?   Døm selv. 
 

Peter Jørgensen 
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Rebus 
 
Hej til alle. Vi har lavet 3 små opgaver i form af en rebus. 
De skal afleveres i klubben henholdsvis den 28. sep. 26. okt. og 23. nov. Der 
trækkes lod om en lille ting blandt de rigtige løsninger. 
Opgaven består af 2 svar. Man skal oplyse hvad for et mærke der er tale om, 
og om påstanden er sand eller falsk. 
God fornøjelse med denne lille udfordring. 
 
 
 

100     + -T     B -S+,     -

T+R            +ERK +DT    AFA    +JL    
 

Sand eller falsk 
 

Alleveres i klubben den 28. September 2020 
 

 ____________________________________________________ 
 
 
 

JU +MÆRK -N    -Ø+A    1904    ER    -

GA+ -JO+ -E     F +R -E + -LT     JU

+MÆR -S         
 

Sand eller falsk 
 

Afleveres i klubben den 26. oktober 2020 



Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 
 

Vi skulle have haft en ekstraordinær generalforsamling mandag d. 11 maj 
2019 kl. 19.00 , men den blev som bekendt aflyst pga. Corona krisen. 

Derfor indkalder vi til en ny  
 

Mandag d. 14. september kl. 19.00  
i Lunden, Vestergade 74, Silkeborg 

 
Eneste punkt på dagsordenen er ændringer af vore vedtægter, 

 
Ændringerne er tidligere sendt til jer, så derfor er de ikke vedlagt bladet.  
Hvis nogle ikke har dem mere, kan man rette henvendelse til formanden. 

 
 
 

_________________________________________________________ 
 
 
 
 

-NO+ -O    8    K -SE+ -G+R -

E     MÆR -S    M -F    H + -E +

LT+R -N    PÅ -E +K -T+V -N    ER    UDG

-R+T    M -F    +MÆR -S        
 

Sand eller falsk 
 

Afleveres i klubben den 23. november 2020 
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Mødearrangementer Sommer / efterår 2020 
 

Mandag d. 17. august 
Almindelig mødeaften med auktion. 

 
Mandag d. 31. august 

Medlemsauktion 
 

Mandag d. 14. september 
Ekstraordinær generalforsamling, ang. vedtægter. + auktion   

 
Mandag d. 28. september 

Foredrag om Danske Postkortkunstnere  
Afholdes af Per Sørensen. 

Bagefter auktion med postkort. 
 

12. oktober 
Medlemsauktion 

 
Søndag d. 25. oktober 

Frimærke-  og postkortmarked 
Tidsrum kl. 09.00 - kl. 14.00 i Lunden 

 
Mandag d. 26. oktober 

Alm. mødeaften med auktion 
 

Mandag d. 9. november 
Generalforsamling (kommer senere) 

Bagefter auktion 
 

23. november 
Foredrag om Danmarks jernbanemærker fra 1865 til 1990 

omhandlende DSB og 99 privatbaner 
Foredraget afholdes af Freddy Rasch 

HUSK at medbringe jeres jernbanemærker 
Bagefter auktion 

 
Mandag d. 7. december 

Juleafslutning 
 

Husk der er gratis kaffe og kage  
på mødeaftenerne  

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


