
 

 

MÅRSLET  FRIMÆRKE 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

AUGUST 2007 

Første mødeaften  

tirsdag den 4 september   

kl. 19.30 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale 

Lokalcenter, Kildevang, Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 19.00) 

Bestyrelsen                

Formand:  

 Jørn Jønsson,  

 Pilegårdsvej 99,  

 8361 Hasselager  

 tlf: 8628 1232 

 

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:  

 Hans Rasmussen  

 Åparken 15, 1  

 8300  Odder,  

 tlf: 8693 0429 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

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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Godt du  

ikke er  

pukkelrygget 

min ven, så var 

det hele blevet 

til  

kaffemærker 
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Generalforsamling  

i Mårslet Frimærke- og Møntklub 

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Mårslet Frimær-

ke- og Møntklub til afholdelse tirsdag den 30. oktober 2007 kl. 19.30 

på Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

 

Dagsorden: 

 

1.  Valg af dirigent 

2.  Formandens beretning 

3.  Regnskab 2006/2007 

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 formand 

  Valg af et bestyrelsesmedlem 

  Valg af suppleant til bestyrelsen 

  Valg af revisor 

  Valg af revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

 

Bestyrelsen 

Generalforsamling 

Sommeren er den årstid, hvor det er for varmt til at få gjort de ting , 

det var for koldt til at gøre om vinteren. 

Så kom til vores møder det er ren hygge, og det koster gratis.   
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Indtægter   Udgifter  

     

Kontingent 2700,00  Husleje 96,20 

Annoncer 300,00  Blad 763,00 

Provision salg 1716,00  Præmier 2168,00 

Lotteri 870,00  Arrangementer 1307,75 

Renter 94,46  Mødeudgifter 691,00 

Salg af varer 345,00  Julefrokost 1409,85 

   Diverse 651,55 

     

Overskud/underskud 1061,89  Overskud/underskud 0,00 

I alt 7087,89  I alt 7087,35 

     

     

     

Aktiver   Passiver  

Kassebeholdning 685,61  Egenkapital 2005 13848,94 

Bankbeholdning 12101,44  Årets resultat ÷1061,94 

Balance 12787,05  Ny egenkapital 12787,05 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Regnskab      8320 Mårslet 

Sammendrag af årsregnskabet 1.9.2006 - 31-8-2007 

Status pr. 31.8.2007 

Ovenstående regnskab er revideret, og bilagene er fundet 

 i overensstemmelse hermed. 

Bank- og Kassebeholdningen er kontrolleret og tilstede 

 

Jørgen Andersen (sign.)    Bjørn Eriksen (sign.) 

Revisor      Kasserer 
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    I 1943 var Grønland ved at lø-

be tør for frimærker. Landsfoge-

den sendte et telegram til New 

York, hvor den danske gesandt   

sad og bestyrede Grønland, 

imens Danmark var besat.  

Landsfogeden bad om nye fri-

mærker, og havde forslag til bå-

de motivet og værdierne. 

Mærkerne blev trykt på 100.000 

ark med ni frimærker på hver. De 

havde en værdi fra 1 Øre til 5 

kroner. De første 70.000 ark med 

hundeslædemotiv blev sendt 

ud i Grønland. 

Ved befrielsen i 1945 gjorde 

man meget ud af at vise sin 

begejstring.  

Og hvorfor ikke på frimærker? 

Det blev besluttet, at overtryk-

ke de sidste 30.000 ark med 

teksten »Danmark befriet 5. 

maj 1945«. 

Det var der sådan set ikke no-

get mærkeligt i. Det mærkelige 

bestod i, at man lod frimærke-

handleren Julius Stolow i New 

York få eneforhandlingen af sal-

get til frimærkesamlere. Noget 

der aldrig var sket før. 

 

Vendt på hovedet 

Julius Stolow købte 20.000 ark til 

den pålydende værdi af 8,68 kr. 

pr. stk. Nu kunne han selv be-

stemme prisen når han solgte 

dem. 

Stolow lod sig ikke 

nøje med den ind-

tægt han ville få ved salget.  

Den amerikanske nationalbanks 

trykkeri, der normalt stod for tryk-

ningen af frimærker, havde ikke 

tid. Derfor blev overtrykningen af 

de grønlandske frimærker foreta-

get på et privat trykkeri. 

Det var her Julius Stolow så sin 

chance. Han gik sammen med 

sin bror ind på trykkeriet efter luk-

ketid. 

De vender 36 ark om, sådan at 

overtrykket kommer til at stå på 

hovedet. Samtidig tager de 300 

ark og trykker dem med den for-

kerte farve. De »fejltrykte« ark 

kommer aldrig til, at indgå i det 

officielle regnskab. Stolow tager 

dem med hjem. . 

En tur til Grønland 
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Mistanke om svindel 

Efter krigen går det hurtigt op for 

de danske frimærkesamlere, at 

der er noget galt.  

Nogen begynder at få mistanke 

om svindel.  

Der var rigtig mange frimærke-

samlere i 1946.  

Det lykkes dem ligefrem, at få fo-

retræde for den danske statsmi-

nister, uden at der dog kommer 

noget ud af det.  

Samlerne må affinde sig med 

det, og de grønlandske frimær-

ker stiger stille og roligt i værdi. 

Julius Stolow er ikke dum.  

Han sælger ikke alle frimærkerne 

på en gang, men lader dem sive 

langsomt ud på markedet. Især 

»fejltrykkene« giver han langsomt 

slip på, og det giver gevinst. 

 

Nu er de ægte 

Et 30 Øres frimærke handles i 

dag til flere tusinde kr.  

Stolow havde kun givet den påly-

dende værdi på 30 øre.  

Det er en fortjeneste, der er til at 

forstå. 

Julius Stolow går, kort før sin 

død, til bekendelse overfor en 

ven. 

Det er derfor vi i dag ved, at det 

hele var svindel.  

Nu skulle man så tro, at fejltryk-

kene lige pludselig ikke er noget 

værd mere.  

Men sådan er det ikke.  

Når først frimærkesamlere har 

givet formuer for deres sjældne 

frimærker er de ikke interessere-

de i, at mærkerne ikke er ægte 

mere. 

Frimærkehandlerne har det på 

nøjagtig samme måde. Og så-

dan kan grønlandske frimærker, 

der startede som forfalskninger, 

ende med at være ægte. 

Er det her også en 

forfalskning ? 

Det er stemplet 

den 13.13.01 

Eller er det bare 

noget der er lavet 

hvem ved 



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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Klubkonkurrencen 2006/2007 

 

 På forårets sidste mødedag blev klubkonkurrencen afgjort.  

 Der var 5 udstillere. 

 

1. præmien på 500 kr. gik til Jørn Hofman (Rigsvåben) 

2. præmien på 300 kr. gik til  Hans G. Rasmussen (Portomærker) 

3. præmien på 200 kr. gik til  Henning Frommelt  

 (Sønderjyske stempler) 

 

       Vi ønsker vinderne til lykke. 

Mere Grønland.  

 

Er der nogen 

der ved noget 

om det her mi-

niark, jeg har 

købt det som 

det ses på bille-

det med takker 

nederst, er der 

andre der har et 

magen til eller 

ved hvordan det 

er blevet så-

dan ?  

Mødeplan for  2007 

 

Efterår 2007 

04.09.07 Sæsonen starter.  Der præsenteres ny klubkonkurrence 

18.09.07 Byttemøde.  Medlemmer tager materiale med til bytning. 

  Sidste frist for indlevering til storauktion 

02.10.07 Posemarked. Eftersyn til storauktion 

16.10.07 Storauktion. 

21.10.07 Byttedag i De Samarbejdende Frimærkeklubber i Århus. 

30.10.07 Generalforsamling. 

13.11.07 Skrammelauktion. 

27.11.07 Hemmeligt Møde 

11.12.07 Julefrokost. Egenbetaling er 30 kr.  

  En julegave til max 30 kr. medbringes 

 

Forår 2008 

08-01-08 Forårssæsonen starter 

 

Ta´ bussen når du skal ud  

 

Der kører altid busser i nærheden af, 

hvor arrangementet afholdes 

 
Med venlig hilsen Århus Sporveje  


