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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Adresser, mail adr.  tlf. nr.  

samt andre oplysninger,  

i det her blad 

gælder nødvendigvis ikke i dag. 

 

For at være helt sikker på at i får 

det rigtige gå derfor ind på 

 

www.maarfrim.dk 

 

Og find det sidste nye blad  

DECEMBER        2015 
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MÅRSLET  FRIMÆRKE- 

OG 

MØNTKLUB 
STIFTET DEN 20. MAJ 1974 

Mårslet Frimærke- og Møntklubs mødelokale  

 

 

Lokalcenter, Kildevang,  

Langballevej 3, 8320 Mårslet  

(dørene åbnes kl. 18.45)  

 

Mønter fra Schweiz  

Posthusene i Danmark 

 

Kontingent  for 2016 

Mødeprogram 
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Vi ser på  
din økonomi  
med friske  

øjne 

...den lokale bank 

Skift til... 

Tranbjerg Hovedgade 1 • 8310 Tranbjerg • 8630 3700 • tranbjerg@djurslandsbank.dk 

Bestyrelsen                

Formand:  

 Jørn Hofman 

 Hørretløkken 279  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 8629 4946 

 Hof-man@webspeed.dk 

 

Næstformand:  

 Henning Frommelt,  

 Frøkjærparken 56,  

 8320 Mårslet,  

 Tlf. 2383 9486 

 hfr56@mail.dk 

 

Kasserer: 

 Torben Leth 

 Gyldenkronesvej 4 

 8320  Mårslet 

 Tlf. 8629 2503 

 tleth@outlook.com.dk 

Best: medlem:  

 Torben Johnsen  

 Nørrevænget  95  

 8310  Tranbjerg J  

 Tlf. 8614 4465 

 

Best: medlem: 

 Jørgen Andersen  

 Mølleparken 10  

 8320  Mårslet  

 Tlf. 86 29 37 99 

 Jp.andersen@mail.dk 

 

 

Blad  redaktion: 

 Preben Madsen 

 Tlf. 2926 7361 

 

www.maarfrim.dk 

mail: maarfrim@gmail.com 

Kontingent 2016 

Kontingentet for medlemskab  

i 2016 udgør 100,- kr.  

Beløbet kan betales på to måder: 

Betaling på en mødeaften  

direkte til kassereren. 

Betaling til klubbens konto  

Djursland Bank,  

kontonummer 7266-1016807  

Kontingentet må være betalt  

Inden udgangen af  

februar måned 2016. 

Se mere på   

www.maarfrim.dk 

Alle medlemmer,  

annoncører,  og deres  

familie ønskes en rigtig  

god jul samt et godt og  

lykkebringende nytår 

Med kærlig hilsen  

Bestyrelsen    
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Normalt tænker vi på høje 

bjerge, dyre leveomkostnin-

ger,  

Davos konferencen (økonomi 

for statsledere) og skiferie når 

det handler om Schweiz! 

Når det drejer sig om mønter 

er der nok en del vi ikke tæn-

ker på: 

Schweiz har stået fadder til 

det moderne møntsystem i 

Europa. Det todelte decimal-

system, hvor der er små enhe-

der (kaldet: Rappen) og store 

enheder (kaldet: Franken 

(Franc)). 

Franken er 

værdisat 

efter et be-

stemt for-

hold mellem 

mønterne 

ud fra en 

værdi i guld og sølv. 

Schweiz har siden 1850 haft 

det samme møntsystem og 

møntværdier. Det er der ingen 

andre i Europa der har.  

2 Rappene udgik i 1974,  

og 1 Rappen udgik i 2006. 

Cirkulationsmønterne i 

Schweiz er alle årgangene 

stadigvæk gyldige siden 

1850.  

De store møntværdiger: ½, 1, 

2 og 5 Franken var frem til 

1967 præget i sølv (Ag 800 til 

Ag 900) og derfor svære at 

finde i cirkulation i dag. 

Jeg har familie i Schweiz hvor-

for det har min særlige inte-

resse. Jeg har flere gange få-

et mønter 

tilbage i 

butikkerne, 

der var om-

kring 100 år 

gamle – de 

passer på 

deres ting. 

 

Lidt statistik og historie: 

Schweiz er det eneste land i 

Europa der nu har Franc 

(Franken). 

Det er Schweiz der i 1865 

skabte den ”Latinske Mønt-

union” ved at inviterer  

Mønt 

Mål 

mm 

Årgan-

ge 

Varian-

ter 

1 Rp. Ø16 133 4 

2 Rp. Ø20 68 4 

5 Rp. Ø17 127 9 

10 Rp. Ø19 150 6 

20 Rp. Ø21 134 3 

½ Fr. Ø18 129 3 

1 Fr. Ø23 131 3 

2 Fr. Ø27 130 4 

5 Fr. Ø31 125 7 

Mønter fra Schweiz 
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Det kaldes ”Bimetallisme” og 

kræver et fast bytteforhold 

mellem guld og sølv, hvilket 

viste sig at være stort set 

umuligt. 

Den Latinske Møntunion blev 

opløst sidst i 1920-erne, men 

opløste i praksis ved første  

verdenskrigs udbrud i 1914. 

Med tiden er der, som i de 

fleste lande, udgivet erin-

dringsmønter i meget forskel-

lige værdier og metaller.  

Det seneste er nok de såkald-

te Børnesæt som af mange 

bruges ved et barns fødsel/

dåb. Selvfølgelig med en me-

dalje til 

indgrave-

ring. 

Det var 

den korte 

version – 

v.h. Jan. 

Frankrig, Belgien og Italien 

med i en union, og Græken-

land kom med i unionen i 

1868 Hvor  hovedmønterne 

var baseret på både guld og 

sølv. 

Mødepræmierne forår 2016  

Se dem på www.maarfrim.dk 
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Gamle postkort 

 

Fra Brabrand, Viby, Mårslet, 

samt helle Århus og Randers 

søges  

 

Jørgen Andersen 

Jp.andersen@mail.dk 

 IN-PO Frimærker & Mønter 

  

Vi fører alt i frimærke & mønt  

tilbehør/litteratur, der kan skaffes. 

 Vi har åbent efter telefonisk aftale.  

 

4021 3565 - 2449 5420 

Sydtoften 25   8260 Viby J                       

www.in-po.dk 

 e-mail in-po@tdcadsl.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 

 
Jeg søger frimærker  

fra Cypern og Malta. 

Postkort med motiver fra  

Skovbådene der sejlede langs  

sydkysten ved Aarhus. 

Småskibsfarten på Aarhusbugten. 

Postkort med motiver fra  

restaurationer og traktørsteder  

omkring Aarhus. 

hof-man@webspeed.dk 
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Super Brugsen  Mårslet 

Støtter 

 frimærke-

klubben  

tak fordi du 

handler  

lokalt 

Nu er det jo ikke mere en 

hemmelighed, at der ikke fin-

des posthuse her til lands! Var 

det en rigtig beslutning at 

nedlægge vore elskede post-

huse? Svaret må blive et run-

gende nej! Alle de mange for-

dele, som man kan læse om i 

pressen, findes ikke i virkelig-

hedens verden.  

For mange mennesker er det 

blevet en meget længere og 

mere besværlig rejse.  

Angående åbningstider, som 

er blevet udskreget til at være 

mere kundevenlige, kan jeg 

kun svare nej til! Det kan godt 

være tiden er blevet 

udvidet; men jeg 

kan f. eks ikke få 

sendt et anbefalet 

brev efter efter kl 17. 

Ejheller kan jeg hen-

te samme forsendel-

se efter kl 17, da postbo-

gen er indlåst i postafd.  

Det sted, hvor jeg bliver post-

ekspederet, er der  lukket om 

lørdagen! I dag må man også 

se på, at mange af  vores 

dygtige postdamer fra post-

husene skal optræde ano-

nymt i diverse supermarke-

ders tøj og mere sjældent får 

lov til at udføre det arbejde, 

som  de har været gode til.  

Frimærkesortimentet er også 

blevet indskrænket, og i bed-

ste fald kan vi være heldige at 

finde nogle af de mange fri-

mærker, vi ønsker at købe, på 

nettet.  

Det kan kun gå en vej, bun-

den er nået. Desværre 

kan vel forvente mere  

elendighed fra vore ven-

ner i post-menageriet. 

 

Hilsen  kaj 

 

 

 

Mårslet Frimærke- og Møntklub’s      

Hjemmeside     www.maarfrim.dk 

Har i gode idéer til noget der kan laves om. 

Send  en  e-mail:  maarfrim@gmail.com   

 

 
Støt vore annoncører – de støtter os!! 

Posthusene i Danmark 



HJÆLP til selvhjælp i form af døråbner i tidsrummet 18.30 - 19.20,  

husk at sidst ankomne  venter med at gå ind til næste kommer 

Mårslet Frimærke- og Møntklub 

Mødested: Lokalcenter Kildevang, 8320  Mårslet 

Dørene åbnes hver mødeaften kl. 18.30.  

Ændringer i det ovenstående program kan forekomme.   

www.maarfrim.dk   er altid opdateret. 

    Mødeprogram    forår 2016 

5. januar Åbningsaften. 

12. januar Medlemsaften. 

19. januar Skrammelauktion. 

26. januar Almindelig møde. 

2. februar Bytteaften. 

9. februar Almindelig møde. 

16. februar Medlemsaften. 

23. februar Møntaften. 

1. marts Almindelig møde. 

8. marts Postkortaften. 

15. marts Bytteaften. 

22. marts Kim Hansen holder foredrag.  

Om verdens første frimærke  one penny black. 

29. marts Tipskupon. 

5. april Medlemsaften. 

12. april Skrammelauktion. 

19. april Medlemsaften. 

26. april Klubmesterskab. 

3. maj Afslutning. 

  Sommerpause  


