
 

DECEMBER 2007 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale 

Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 19.00) 

Bestyrelsen ønsker 

alle medlemmer, annoncører og  

deres familie, et rigtigt  
GODT NYTÅR 2008 

MÅRSLET  FRIMÆRKE 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 



Bestyrelsen                

Formand:  

 Hans Rasmussen  

 Åparken 15, 1  

 8300  Odder,  

 Tlf. 8693 0429 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 0676 

 

Kasserer:  

 Bjørn Eriksen,  

 Frøkærparken 16,  

 8320 Mårslet,   

 Tlf. 8629 9270 

Best. medlem:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 

Best. medlem:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 Tlf. 8628 1232 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 8629 6251  

IN-PO  

FRIMÆRKER &  MØNTARTIKLER 

 

Alt i tilbehør til konkurrencedygtige priser. 

 

Vi har meget på lager, resten skaffer vi hjem efter bestilling. 

 

Åben alle ugens dage, også aften samt lørdag søndag, hvis vi 

er hjemme  - ring og hør. 

 

Ingen ekspeditions  gebyr 

 

IN-PO FRIMÆRKER 

V/Inge og Poul Enevoldsen                 Tlf.  8629 3675 

Sydtoften  25            e-mail: in-po@tdcadsl.dk 

8260  Viby J.                      www.in-po.dk 
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Ryd lige    

bordet       

Preben - jeg  

lukker lige op for 

din søde  

tante Olga 
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Kontingent 2008 

 

Kontingentet for medlemskab i 2008 udgør 100,- kr. 

Beløbet kan betales på to måder: 

 1.    Betaling på en mødeaften direkte til kassereren. 

 2.    Betaling til klubbens konto i Djursland Bank,  

        kontonummer 7266 – 1016807 

Kontingentet må være betalt inden udgangen af februar  

måned 2008 

 

Bemærk: Der kan ikke betales via girokort 

Kontingent 2008 

Hvad er det ? 

Har det her mærke noget med postvæsenet 

at gøre eller er det et fra ????.  

Er der nogen der ved noget ? .  

Mærket til venstre ejes af  

Hans G. Rasmussen  

 

Det er ikke en ukendt ting, at man har brugt  

postembedsmænd og andet, som motiv på 

et ”Frimærke” i en eller  anden anledning. 

 Der findes en bog med titlen ”Det Kgl. Dan-

ske Postvæsen” fra 1904, som beskriver en 

del af disse mærker, men jeg kan ikke finde 

den nogen steder.  

Hvis i ved hvad mærkerne her har været an-

vendt til, eller ved i noget om lignende mær-

ker, så vil jeg meget gerne høre om det.   

             

             Preben Madsen 

 

 



4 

På generalforsamlingen i okto-

ber måned 2007 blev det be-

sluttet af lave en kampagne 

for medlemshvervning.  

Især fordi der er flyttet mange 

nye mennesker til både Mår-

slet og nabobyerne Tranbjerg, 

Beder og Malling.  

Målet er at skaffe 5-10 med-

lemmer mere fra Mårslet og 

opland.  

Kampagnen løber af stablen i 

januar måned 2008, og der er 

reserveret en mødeaften, hvis 

hovedtema skal være vel-

komst og orientering af inte-

resserede. (Den 5. februar 

2008) 

 

Der blev efterlyst mere synlig-

hed om biblioteket.  

Alle medlemmer har fuld ad-

gang til at besigtige klubbens 

inventar og beholdning, lige-

som bøger, kataloger og 

vandmærkesøger kan lånes 

med hjem fra mødeaften til 

næste mødeaften. 

 

Klubbens egenkapital udgør 

12.787,05 kr. 

 

Der blev efterlyst ekstraordi-

nære aktiviteter, f.eks. en tur til 

Sønderjylland eller Nordtysk-

land.  

Det blev nævnt,  at klubben i 

første omgang vil satse på 

Fredericia, hvis der bliver en 

ny dag a la Frimærker i Fo-

rum.  

Det plejer at være i marts. 

Men det kan komme på tale at 

arrangere en tur til enten 

Flensburg eller Kiel. 

 

Fremtidig vil præmier i klub-

konkurrencen blive på 300,- 

kr.,  200,- kr. og 100,- kr. 

 

Formanden Jørn Jønsson 

havde ønsket at fratræde for-

mandsposten. I stedet blev 

Hans G. Rasmussen valgt til 

nye formand for en 2-årig peri-

ode. Jørn Jønsson blev i ste-

det genvalgt til bestyrelsen. 

 

G e n e r a l f o r s a m l i n g e n  2 0 0 7  

    Manden  

          ved  

kassen 
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Om at samle ENGLAND 
”The story of Wedgwood”.  

Udgivet 24 maj 1972  

Jesiah wedgwood (1730-95) grund-

lagde 1759 sin endnu eksisterende 

fabrik for stengods i Burslem,  

England,     

 

3. Et mærke med 1 fos-

forbånd i centrum, som er 4 

mm. Bred, er kun udgivet i 

hæfter og ruller 

 

4. Og endelig findes mærket og-

så med fosfor papir, som er tykt i ark, 

og ruller, rullen består af, et stk. ½P 

og tre stk. 4P. 

Udgivet  den 30 december 1981, og 

fremstillet på Harrison trykkeriet. 

 

Alle mærker findes fejlagtigt uden 

fosforstriber. 

 

De afbillede mærker og hæfter er ik-

ke i rette stør-

relsesforhold. 

 

Det var orde-

ne som jeg 

har læst og 

samlet mig til. 

Er der nogen 

som ved no-

get der ikke er 

skrevet her, 

så hører jeg 

gerne om det 

½p turkis-blå  

findes i mange  

varianter                          

1. Et mærke, med 2 fos-

forbånd som findes i 2  

bredder  på 9½  og 8 mm 

som kan ses ved at måle afstanden 

mellem de to bånd, eller på et 

parstykke  

og to forskellige verdityper   

 

 

 

 

Type 2 er udgivet i 2 fors. frimærke-

hæfter, (det ene ses herunder), og i 

rulle som består af et stk. 6P, 2P, 1P 

og to stk. ½P  

det viste hæftet er et, af en serie på 

6, med tegninger af Farm Buildings  

 

 

 

 

 

 

2. Et mærke med fosfor-

bånd i venstre side, men det 

er ikke så ofte man løber 

over sådan et, det findes kun i et 

prestigehæfte   

           ses til højre 

TYPE 1 TYPE 2 

Det kan være svært at se forskel 

på type 1 og 2  

V. Preben 

 



 

FREDENSGADE 20  DK 8100 ÅRHUS C   DANMARK 
TELEFON:  8612 0755             TELEFAX:  8612 6664 
INTERNET:  WWW.WEIBEL.NU 

  MØNTER 

  Fra 

  HELE 

  VERDEN 

 

  Forlang gratis  

     prisliste 

Jørgen F. Clauson-kaas 

Volbyvej 87,  8464 Galten 

Tlf. 8695 4322  efter kl. 18 
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Frimærkekonkurrencen 2007/2008 

 

Følgende har meldt sig til frimærkekonkurrencen 2007/2008: 

 

 

 

Der har været frit slag indenfor AFA Skandinavien-katalogets 

rammer. 

 

Deltagerne vil undervejs på mødeaftenerne give en kort oriente-

ring om deres emne. 

 

På forårets sidste mødeaften, tirsdag den 29. april 2008 vil de 

forskellige områder blive præsenteret, hvorefter medlemmerne 

afgør den endelige placering. Der er præmier til de 3 samlinger, 

der opnår højeste pointtal. 

Lita Borg Dronning Margrethe 1941 – 1992 

Jørn Hofman Danske Miniark i 25 år 

Henning Frommelt Dansk Vestindien 

Hans G. Rasmussen Landsdelsserien 

John Grønbeck Jakobsen Danmark AFA 489 

Bjørn Eriksen Danmark Postfærge 

Undertiden benytter man to kli-

cheer til et frimærke. f.eks. fordi 

man ønsker, at mærket skal ha-

ve to farver, fordi man vil bruge 

sådan brug af to klicheer. Som 

da dronning Victoria på nogle af 

Indiens første frimærker kom til 

at »vende bunden i vejret« 

 De berømteste og dyreste 

eksempler på frimærker, hvis 

ene kliche står på hovedet, er 24

-cents mærket fra USA.s første 

luftpostserie, værdierne 15, 24 

og 30 cents fra USA.s dagligse-

rie 1869 og 3-pence mærket fra 

Vestaustraliens første serie 

(1854), hvor landets stolthed, 

den sorte svane, svømmer lige 

så akrobatisk. 

 Den sorte svanes ryg-

svømning har nu en lidt anden 

forklaring end brugen af to kli-

cheer.  

 Man ville udgive en serie 

på fem værdier, 1, 2, 4 og 6 

pence samt 1 shilling, og de 

skulle alle have den prægtige 

fugl som motiv.  

 1-penny mærket blev der-

på fremstillet i dybtryk. De øvrige 

værdier skulle fremstilles i sten-

tryk.  

forskellige motiver til 

samme ramme, eller 

fordi man finder det praktisk at 

indsætte mærkets pålydende 

værdi som en særlig kliche.  

 Men det kan gå galt med 

 Af l-penny mærkets tryk-

plade lavede man derfor et aftryk 

med litografisk farve i flere ek-

semplarer.  

 Man klippede motivbille-

det, svanen, ud af hvert af disse 

aftryk og klæbede udklippene op 

på karton.  

 Til værdien 4 pence tegne-

des dernæst på en litografisk 

stenplade en ottekantet ramme, 

og af den tog man det fornødne 

antal aftryk på overføringspapir. 

 Disse rammeaftryk blev 

ligeledes klippet ud og anbragt 

omkring svanebilledet.  

 Ved et uheld blev imidlertid 

en enkelt af rammerne klæbet 

omvendt på (faktisk er det den, 

der står på hovedet - det kan 

konstateres, når mærket indgår i 

en blok eller en stribe). Uheldet 

blev ikke opdaget i tide, karto-

nens overføringsbilleder blev an-

bragt på trykstenen, og resultatet 

blev et fejltryk, som i dag er et af 

verdens dyreste mærker. 

Svaner kan også rygsvømning 



Mødeplan for  2008 

 

Forår 2008 

 

  8.  januar  2008.  Sæsonstart. Peter Jensen fortæller om krigsfangepost 

22.  januar  2008.  Hemmeligt møde 

  5.  februar  2008.  Åbenthus-arrangement for interesserede. Almindeligt 

   møde 

19.  februar  2008.  Skrammelauktion. Sidste indlevering til storauktion 

  4.  marts  2008.  Posemarked. Medbring poser til værdi 10,- 20,- 30,- 40,- 

   og 50,- 

18.  marts  2008.  Byttedag. Vi forsøger igen med opfordring til at tage  

   dublet materiale med 

  1.  april  2008.  Storauktion 

15.  april  2008.  Klubmesterskabet 2008 

29.  april  2008.  Klubkonkurrencen afvikles 

   Sommerferie 

 

Efterår 2008 

2. september 2008. 1. møde efter sommerferien 

 

Ta´ bussen når du skal ud  

 

Der kører altid busser i nærheden af, 

hvor arrangementet afholdes 

 
Med venlig hilsen Århus Sporveje  


