
 

AUGUST 2010 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 19.00)  

MÅRSLET  FRIMÆRKE 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Første mødeaften  

tirsdag den 7 september   

kl. 19.30 



Bestyrelsen                

Formand:  

 Hans Rasmussen  

 Byagervej 148, 1. th.  

 8330 Beder,  

 Mobil 2980 7716 

hansli@youmail.dk 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 0676 

hfr56@mail.dk 

 

Kasserer:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 8629 9270 

bjorner@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

Hof-man@webspeed.dk 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

j.joensson@webspeed.dk 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 8629 6251 

       2926 7361 

prein@post.tele.dk  
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Formandens Højre Side 

 

I håbet om at alle har haft en 

god sommer – rykker vi nu 

indendørs igen. Nu skal fri-

mærkekataloget m.v. støves 

af så vi alle er klar til de kom-

mende mødeaftener. 

Der bliver jo nok at se til - da 

vi har, som forsøg - at afhol-

de møder hver tirsdage i ef-

teråret.  

Herudover vil der være flere 

spændende foredrag og må-

ske en tur til Hamburg,        

(er aflyst se side 4) hvis tilslut-

ningen er til det!  og selvføl-

gelig de sædvanlige faste 

punkter.  

Vi håber hermed - at vi alle 

må få en god og indholdsrig 

efterårssæson med vores 

hobby. 

VELMØDT 

Hans G. Rasmussen 

 

 

Konen - til manden: står klar 

med støvsugeren over bordet 

fyldt med frimærker ”får jeg 

så den pels – ja eller nej!” 

Støt vore annoncører 

de støtter os!! 
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Der indkaldes hermed til generalforsamling i 

Mårslet Frimærke- og Møntklub,  

tirsdag den 19. oktober 2010 kl. 19.30  

på Lokalcenter Kildevang, 8320 Mårslet. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 2009/2010 

4. Kontingent 

5.   Beretning fra funktionsformændene 

 Checksystemet 

 Biblioteket 

 Storauktioner 

 Byttedagene i de  

       Samarbejdende Frimærkeklubber 

6.     Indkomne forslag 

7.     Valg i henhold til vedtægterne 

 Valg af kasserer (Bjørn Eriksen afgår,  

        men genopstiller) 

 Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Jørn Hofman 

 og Henning Frommelt afgår, men genopstiller) 

 Valg af suppleant til bestyrelsen 

 Valg af revisor 

 Valg af revisorsuppleant 

 

8.     Eventuelt 

 

Bestyrelsen 

Hørt på posthuset i Mårslet 

Brevet er for tungt, der skal flere frimærker på.  

Nå, bliver det lettere af det ? 

Hamburgturen aflyst 

I foråret prøvede klubben at skabe tilslutning til en kombineret 

fodbold- og Frimærkedag i Hamburg. 

Efter diverse efterårsprogrammer er fastlagt, må vi desværre 

konstatere at en sådan kombination ikke bliver mulig i efteråret 

2010. Der er ganske vist nogle byttedage i Hamburg, men de er 

spredt over hele byen, og de oplysninger, der har kunnet frem-

skaffes tyder ikke på, at der er tale om store byttedage. 

I stedet holder vi øje med frimærkeaktiviteter i Slesvig-Holsten, 

hvor klubben før har deltaget med succes. 

Det kunne til gengæld være fornuftig at deltage i Trekantbytteda-

gen i Fredericia søndag den 26. september.  

Her er der tale om en af de helt store byttedage i landet, hvor 3 

frimærkeklubber i området samlet arrangerer denne byttedag. 

Vi vil på de første mødedage i efteråret lodde stemningen for at 

deltage her.   

Et egentligt klubarrangement bliver der dog ikke tale om.  

Men det kunne være hensigtsmæssig at lave noget fællesbefor-

dring, hvis der er tilslutning hertil.  

Nærmere fremkommer. 

 

Bjørn Eriksen 

 

Formand 

Hans Ras-

mussen i 

sin vante 

rolle som 

auktionari-

us på en 

mødeaften 
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Frimærkets fremtidsdrøm 
Det lille mærke i øverste højre hjørne er blevet en helt naturlig 

del af vores dagligdag. At frimærkets indførsel affødte en frem-

tidsvision om socialistiske samfundsomvæltninger vil derfor nok 

komme som en overraskelse for de fleste læsere. 

 

Rowland Hills reform 

Rowland Hills forslag fra 1837 om en reform 

af det engelske postvæsen betød ikke kun 

indførelsen af verdens 

første frimærke, men samtidig indførelsen 

af enhedsporto.  Frem for at betale porto 

efter hvor langt brevet skulle transporteres, 

skulle portoen være den samme, uanset 

hvor i landet brevet skulle hen.  

Dette var en både ny og radikal ide, der da 

også straks affødte kraftige reaktioner fra postens egne rækker. 

Fx mente afdelingschefen William Maberly: „Denne plan synes at 

være fuldkommen meningsløs, komplet uunderstøttet af fakta og 

kun hvilende på antagelser." Men dele af forretningslivet kunne 

se de åbenlyse økonomiske fordele, og efter stor opbakning 

derfra blev Hills frimærke indført i England i 1840. 

 

De første danske frimærker 

I Danmark blev der indført frimærker efter engelsk forbillede den 

1. april 1851, dog først efter en årelang debat om, hvorvidt det 

nye tiltag ville lønne sig. Begivenheden fejrede Chr. Frederik  

Lütken, en ung zoologistuderende, ved kun to dage senere at 

afsende et brev til sin far, som var professor ved Sorø Akademi. 

Dette brev er siden blevet berømt som socialistbrevet, skønt 

hverken far eller søn var socialister.  

 

Socialistbrevet 

Det 'socialistiske' kommer af Lütkens omtale af 

frimærkets indførsel som en forbedring af de fattiges vilkår.  

 

Ikke  mindst fordi en-

hedsportoen gjorde det 

betydeligt billigere at 

sende og modtage bre-

ve:  

 

„Hine Postmærker an-

seer jeg for en væsentlig 

Forbedring, navnlig til 

den almindelige Oplysnings Fremme. Communicationsmidlerne 

ere nu stegne ned til den Fattige, som kan meddele sine Venner 

Underretning om, hvorledes det gaar ham; - han vil lægge mere 

Vind paa at lære at skrive end før: derfor er denne Forbedring 

'socialistisk', ligesom det overhoved er interessant at see, hvor 

meget praktisk Socialisme, der indsniger sig hos os, uden Oprør 

og Agitation, men som ikke desto mindre vilde hørligen forarge 

det store fornævnte Publikum, hvis de fattede dennes Sammen-

hæng med de communistiske Ideer". 

 

Revolutionen udeblev dog. Alligevel fik Lütken ret, for så vidt at 

flere og flere danskere tog brevskrivningens svære kunst til sig, 

godt hjulpet på vej af frimærkets billiggørelse af forsendelsen. 

Udviklingen bekræftede en af antagelserne bag udkastet til den 

danske postreform. Her hedder det kort og godt: „Breve avle 

Breve."  

En socialistisk forbedring? 

Danmarks første frimærke 

Støt vore annoncører – de støtter os!! 

 

Socialistbrevet (forside m. frimærke)  

 

Falske mønter 

Foran Dem på bordet ligger 13 poser med mønter. Mønterne 

vejer nøjagtig 8,0 gram pr. stk. I en af poserne er der kun falske 

mønter, som hver vejer 2,0 gram mere end de øvrige. Hvordan 

kan man finde den pose, som indeholder de falske mønter, ved 

kun at bruge en vejning på en almindelig vægt?  
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Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Klubmesterskabet 2010 

Den 13. april afholdtes det traditionelle klubmesterskab i Mårslet 

Frimærke- og Møntklub. 

Temaet var denne gang Dansk Stålstik. 

For første gang i klubbens historie lykkedes det et medlem at 

score alle 13 spørgsmål helt korrekt. 

Kresten Iversen kunne sit speciale på fingrene, og han efterlod 

ingen tvivl om, hvor klubmesterskabet havnede i år.   

Kresten Iversen blev under klapsalver hædret med vandrepoka-

len (som han også tidligere har haft stående) og en flot æres-

præmie fra Post Danmark. 

På de følgende pladser kom 

Henning Frommelt, Årsmappe fra Post Danmark 

Torben Leth, Årsmappe fra Post Danmark 

Jørn Hofman, Souvenirmappe fra Post Danmark 

1. præmien Formand Hans Rasmussen (t.v.) overrækker 

pokalen til den suveræne klubmester Kresten Iversen 

 

 

Henning 

Frommelt 

modtager 

2.  

præmien 

 

 

3.  

præmien 

gik til  

Torben 

Leth 

 

 

Sidste 

præmie-

deltager 

Jørn 

Hofman 

modta-

ger sin 

gevinst 



 

 

FREDENSGADE 20  DK 8100 ÅRHUS C    

TELEFON:  8612 0755         

TELEFAX:  8612 6664 

INTERNET:  WWW.WEIBEL.NU 
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Til en motivsamling 

 

Søger jeg frimærker med  

opdagelsesrejsende  

f.eks. Columbus, Cook m.fl.  

Samt receptkuverter 

 

Kurt Petersen 

Tlf. 8672 5464  

 

 

Danmark og Cypern 

 

Hvorfor samle på alle de lette  

lande, prøv Cypern her mangler  

jeg mange 

 

Jørn Hofman 

Hof-man@webspeed.dk 

Århuspostkort  

og luxstemplede mærker søges.  

 

Gå ind på min hjem-

meside og se, hvad jeg mangler, 

og hvad jeg afhænder 

Alle er velkomne 

www.bjorneri.dk 

Bjørn Eriksen 

  MØNTER 

  FRA 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 

Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 

1 Poul E. Frandsen  DK,  USA,  Hong Kong 

2 Jørn M. Andersen  Mønter 

3 Lita Borg   DK, Norge, Australien, England, Sverige 

4 Ole Person   Mønter hele verden 

5 Bjørn Eriksen  Norge, Island, Tyskland, Postkort m.  

      Århus motiver, DK-LUX-stemplede  

7 Jan Andersen  DK,  Dansk Vestindien 

10 Henning Frommelt  DK, Tyskland, Holland, England,  

     Frankrig DVI, USA 

11 Peter Jensen   DK, Stjernestempler, Tyske Rige,  

     Grønland,  Færø 

12 Torben Leth   DK,   Tyskland,    England, Postkort 

13 Bjarke K. Danielsen  DK, Tyske Rige, Gl.England, Grønland,  

     Stjernestempler 

14 Mogens Eskildsen  DK, Norge, Island 

15 Jørgen Andersen  DK,  Grønland 

16 Jørn Jønsson  DK,  Norge,  Tyskland,  Sverige, Sport-OL 

18 Kresten Iversen  Århus Stemplede stålstikmærker, Fyrtårne, 

     Nordatlantisk fiskeri 

19 Erik Christensen  DK 

20 Erik Brædder  DK, DK-øvre marginalblokke, DK-frm.hæfter 

21 Orla Jensen   DK 

22 Frank Jensen  Rusland, Det Glüksborgerske Hus 

23 Jørn Hofman   DK, Grønland, stp.mrk. fra danske øer. 

24 Hans G. Rasmussen DK, Grønland, Åland, Rovfugle 

25 Steen B. Fogh  DK, Canada, New Zeeland, Australien 

27 Kurt Petersen  DK, Finland, Bhutan, Brune 

28 Preben Madsen  England fra 1952 til og med 2009 

29 John Grønbæk Jakobsen DK,    USA,  

31 John Frandsen  DK,  Grønland, Færø 

32 Jørgen Kristensen  Grønland 

33 Børge Frederiksen  DK, Grønland 

34 Jens Overgaard  DK 

36 Poul Nöthen   Tyskland, Østrig, mrk.m/Uniformer 

38 Kaj L. Henriksen  DK, øvrige Norden, Heste, Elefanter, Spejder 

39 Elmer Rasmussen  Berlin/stp 

41 Jørgen Arentoft  DK, Norge, Sverige 

Samlerområder: 

Støt vore annoncører – de støtter os!! 



07.09:  Sæson Start 

14.09:  Mødeaften 

21.09:  Foredrag v/ Eigil Madsen, Skanderborg 

   Emne: ”Opsætning der giver samlerglæde” 

28.09:  Mødeaften 

05.10:  Skrammel-Auktion 

   (Sidste frist for indlevering til storauktionen.) 

12.10:  Mødeaften 

19.10:  Generalforsamling 

24.10:  Byttedag – De Samarbejdende Frimærkeklubber. 

26.10:  Mødeaften 

02.11:  Stor-Auktion 

09.11:  Mødeaften 

16.11:  Foredrag v/ Thorvald Halkjær 

   Emne: ”Samlerglæde” 

23.11:  Mødeaften 

30.11:  Foredrag v/Jørn Hofman 

   Emne: ”Om at samle Cypern” 

07.12:  Mødeaften 

14.12:  JULEFROKOST 

kort, uformelt således alle tør stå 

frem. 

 At man sætter fokus på ”mit 

bedste frimærke” – flotteste, dy-

reste,  mest spændene 

      At medlemmet viser og for-

klare om sin samling ”Sådan 

samler jeg” område, posthistorie, 

motiv, stempler, breve, postkort 

mm. 

Disse møder vil i efterårspro-

grammet stå som ”Mødeaften”  

 

Der afholdes ikke lotterier eller 

auktioner på disse aftener. 

Det nye tiltag med at udvide mø-

deaftenerne til hver tirsdage i 2. 

halvår 2010, skal dette ses som et 

forsøg. 

Bestyrelsen ser det som en mulig-

hed for måske, at der netop på 

denne mødeaften vil blive mere 

tid til bl.a. 

 at bytte frimærker - udfra de 

samlerområde/-er man har gang 

i. 

 at udveksle tanker og ideer, 

som kan give inspiration for andre 

end en selv.  

 at  der afholdes mini-foredrag, 

Mødeaften                  (ny aktivitet)                  OBS!! Mødeaften 

Mødeprogram 2. halvår – 2010 
”alle møder starter kl. 19.00” 
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