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Frimærkeklubben Sydvest, Esbjerg  
Dff-nr. 144 og 149, stiftet 1963 
SKJERN BANK 
Reg. nr. 7780 - kontonr. 0001633627  
Swift adr.: SKJBDK22VAR  
IBAN nr.: DK47 77800001633627  
CVR nr.: 34401268 
Erhvervs & selskabsstyrelsen: Sydvest J.nr. 2012-156417 
Klublokale: Sædding Centret, mødestedet, lokale 3, Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V 
(Benyt indgangsdøren på bagsiden af centret nær kirken.) 
Hjemmeside: www.sydvest-esbjerg.dk 
Facebook: Frimærkeklubben Sydvest Esbjerg 
 
 

Bestyrelsens sammensætning: 
Formand:  
Frants J. Langhoff 
Mobil 24 77 38 10 
frants.langhoff@gmail.com  

Næstformand:  
John Christensen 
Mobil 23 46 70 53 
johnchristensen@esenet.dk 

Kasserer:  
Irene Henriksen 
Tlf. 75 25 87 68 - mobil 40 11 87 68 
ihen54@gmail.com 

Klubmester:  
Erik Henriksen 
Mobil 40 43 87 68 
stenhugger53@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:  
John Jørgensen 
Mobil 40 85 25 37 
brunhojnissen@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleanter:  
Bo Pallesen 
Lene Fabricius 

 
 

Klubbens ledelsesfunktioner: 
Redaktør af Orienteringen: 
Lene Fabricius - mobil 22 71 06 98 
lenefabricius1962@gmail.com 

Webmaster: 
Bo Pallesen 
Mobil 21 28 24 70 

Dubletleder: 
Frank Brodde 
brodde@esenet.dk - mobil 28 29 47 81 

Det momsfrie anvisningssalg:  
John Christensen 
Mobil 23 46 70 53 

Stempel-gruppen:  
Carsten Rathleff 
Mobil 21 46 05 25 

Postkort-gruppen:  
Allan Jacobsen 
Tlf. 75 15 04 19 
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Redaktøren har ordet 
 
Sommeren gled nærmest umærkeligt over i efteråret, og så blev det 
igen tid til at mødes i klubben.  

For mit vedkommende er der stort set intet sket på postkort-siden hen 
over sommeren. Jeg har været på mange loppemarkeder og selvfølge-
lig holdt øje med, om der skulle være fund der – jeg har fundet rigtig 
mange gode ting der, men ikke postkort desværre. Men jeg vil blive 
ved med at opsøge heldet. Et enkelt køb på nettet er det dog blevet til: 
et rigtig godt postkort af Hunderup Mølle og Købmandsgaard, hvor 
købmanden står udenfor - det er jeg meget glad for. Se foto side 5. 

I dette nummer vil I se, at flere medlemmer har taget imod opfordrin-
gen om at skrive et indlæg til bladet. Det er virkelig dejligt, og det er 
der kommet nogle spændende artikler ud af, som I godt kan glæde jer 
til. Jeg håber, at det vil inspirere andre til at skrive om småt eller stort 
til bladet, så vi kan få spændende læsning i de kommende blade også. 

Det er glædeligt at se, at Irene er ’på benene’ igen, og at det går frem-
ad, og at hun langsomt men sikkert overtager flere og flere opgaver. 

Sommerudflugten gik i år til SE’s nye domicil, hvor aftenen bød på 
spændende rundvisning i huset og til slut lidt foredrag om huset og SE’s 
historie, mens vi nød kaffe og lagkage. 

Igen i år har Dansk Postkortsamler Klub under DFF arrangeret Postkor-
tets dag senere i september, hvor programmet lyder på foredrag, byt-
teri, workshop og generalforsamling. Jeg og 37 andre er tilmeldt. Det 
glæder jeg mig meget til, og jeg vil fortælle mere herom næste gang. 

Lene Fabricius 
 
 
 

Næste nummer 
Deadline: 30. november 2015 - udsendelsesdato: 15. december 2015 
Ret til ændringer forbeholdes. 
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Formanden har ordet 
 
Af Formand Frants Langhoff 
 

Velkommen tilbage efter sommeren og at vi er kommet godt i gang 
med efterårets program. Husk der er et par datoændringer i forhold til 
først udsendte program.  
Som I ved, holder vi den 24. oktober et arrangement i Sædding Centret 
og regner med jeres deltagelse, enten som udstillere, hjælpere eller 
besøgende i byttelokalet. Der vil være gode muligheder for en handel, 
da der kommer handlende ude fra. Udstil dine frimærker, også selv om 
du ikke synes, at du har noget – det er vigtigt, at du bruger netop 
denne chance for at vise lidt frem. Der er ingen skrappe bedømmelser, 
men gode råd til hvordan du får mere glæde af dine frimærker. 
Adgang til Esbjerg-stemplet arbejder vi på, og der vil snart komme af-
klaringer. Frank har været forhindret nogle gange pga. arbejde, men 
som sagt snart vil der være en løsning, som gør det mere fleksibelt og 
brugbart for alle i klubben. 
”Mit” - dvs. Sydvests - Kina-projekt er ikke dødt ; )),  den kinesiske re-
præsentation beklager den besværlige opstart, men nu er der udpeget 
en officiel forbindelsesmand. Man skal lige være OBS på, at i Kina er 
man styret fra toppen, ingen gør noget uden godkendelse. Og så taler 
vi om en ikke statslig forening med 350 afdelinger (lokale klubber) med 
ca. 12.000 medlemmer og eget institut (Zodiac Stamp Collection Insti-
tute) og et museum.  Så vi skal nok ikke puste os op, men håbe på at vi 
kan få noget gensidigt bytteri og koordination i gang. Som en mus der 
leger med en elefant og som en gammel viking sagde: ”det mindste 
sværd er det skarpeste”. 
Samler du / vil du evt. til at samle Kina, må du gerne melde dig. Og 
pludselig samler jeg også Kina : )). Når jeg ved mere om, hvordan vi 
kommer videre, hører I. 
Jeg er glad for jeres store aktivitet til møderne, og at I/vi har taget godt 
imod nye medlemmer. Men vi kan gøre det bedre! Husk, et nyt ansigt i 
klubben er en ven, du ikke kender. 
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Lidt om mig …  
 
Af Irene Henriksen 
 

Som mange af jer ved, har jeg været syg siden 5. marts, og det har væ-
ret en hård tid for både min familie og mig selv. Jeg blev indlagt med 
dobbeltsidig lungebetændelse og måtte i kunstig koma for at undgå alt 
for store skader. Det skyldtes sandsynligvis svineinfluenza og blodfor-
giftning pga. mange infektioner, mens jeg lå i koma. Efter 28 dage i 
koma lå jeg yderligere 4 uger på intensiv efterfulgt af 2 uger på lunge-
medicinsk og 6 uger på genoptræningsafdeling i Varde. 
Jeg kom hjem den 23. juni, og hvor var det dejligt. Pga. det lange senge-
leje er musklerne svundet meget ind, og jeg sidder stadig i kørestol, kan 
dog gå rundt med en høj gangvogn. Så jeg er stadig forhindret i at leve 
som før, men det skal nok komme, jeg er dog trods alt nået langt fra ikke 
at kunne løfte en plastikgaffel, at trække vejret med respirator osv. Jeg 
har stadig behov for ilt en del af døgnet, men lungerne har det også 
bedre.  
STOR tak til Torben Niese, som overtog min post som kasserer og fær-
diggjorde regnskabet for 2014. Torben har desuden lovet at varetage 
posten, til jeg er klar til dette igen - det kniber stadig lidt med hukom-
melse og koncentration. 
Jeg glæder mig til at komme med i klubben igen, nu hvor jeg kan komme 
ind og ud af bilen, og Erik kan få kørestolen ind i bilen.  Vi ses  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Postkortet omtalt på side 3. 
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Mødeprogram forår 2015 
Møderne foregår i Mødestedet, Sædding Centret, Lokale 3, 

Fyrvej 34, 6710 Esbjerg V. kl. 19:00-21:30 
(Indgangsdøren på bagsiden af centret nær kirken) 

 

Mandag den 
17. august 

Opstart af ny sæson. 
Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri 

Mandag den 
31. august 

Forsikringsforhold samt kviksalg + lotteri og al-
men byt. 

Onsdag den 2. september Formiddagsklub, kl. 9-11 for alle ! 

Mandag den  
7. september 

Foredrag: SV og DFF’s bibliotek (informations-
søgning) + frimærkebyt. 

Mandag den  
21. september 

Almindelig bytteaften. Vi ”slagter” 2 kg samt 
auktionsmateriale til gennemsyn (lokale 2+3). 

Onsdag den 7. oktober Formiddagsklub, kl. 9-11 for alle! 

Mandag den  
12. oktober *** 

Anvisningssalg (lokale 2+3). 

Lørdag den 17. oktober + 
søndag den 18. oktober *** 

EFI hallen, Fugle på frimærker! 
Fugleforeningen arrangerer - Sydvest deltager. 

Mandag den 
19. oktober 

Temaaften: Østrig-Ungarn samt almindelig 
bytteaften. 

Lørdag den 24. oktober *** Udstilling og samlermesse i Sædding Centret. 

Mandag den  
2. november 

Foredrag: Nye danske varianter.          
Efterfulgt af frimærkebytteri. 

Onsdag den 4. november Formiddagsklub, kl. 9-11 for alle! 

Mandag den  
23. november *** 

Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri. 

Onsdag den 2. december Formiddagsklub, kl. 9-11 for alle! 

Mandag den  
7. december 

Julearrangement med banko. 
 

Mandag den  
14. december 

Jule-byt, en friaften med bytteri og snak. 
 

Onsdag den 2. september Oversø møde i Tarm. 

Onsdag den 11. november Naboklubtræf i Tarm. 
*** Ændret i forhold til tidligere udsendt. 
Ret til ændringer i program forbeholdes. 
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Esbjerg-stemplet 
 
Af Frank Brodde 
 

Post Danmark har som bekendt inddraget alle stempler fra frimærke-
salgsstederne.  
Men da Sydvest stadig synes, at medlemmerne skal kunne få afstem-
plet de danske nyudgivelser med et ægte Esbjerg-stempel har Dublet-
ringen indkøbt et stempel - der kan anvendes efter gan-
ske nøje bestemmelser.  
Fremover kan det så lade sig gøre at bestille de danske 
nyudgivelser hos Dubletleder Frank Brodde, der vil sørge 
for at have et lager af de nyeste danske frimærker.  
Bestilling af mærkerne sker på mail: brodde@esenet.dk og efter forud-
betaling af det samlede beløb samt kr. 10 til porto, på konto 1551-
1925016 - fremsendes frimærkerne til den ønskede adresse - det kan 
således også lade sig gøre at få tilsendt mærkerne til en samlerven i 
indland og udland (husk i så fald udlandsporto).  
Medmindre andet aftales afstemples frimærkerne med Esbjerg-stem-
plet på udgivelsesdagen for frimærkerne og bliver derved særligt 
unikke. Bemærk at enkeltmærker opklæbes på kuvert - men miniark og 
hæfter samt store mærker afstemples uden opklæbning.  
Der må forventes en vis ekspeditionstid - men det er dog en fantastisk 
god service netop for medlemmerne af Sydvest - en service, der kun er 
forundt ganske få klubbers medlemmer.  
Det første tilbud til medlemmerne kom i forbindelse med udgivelsen i 
foråret - mærkerne haves stadig på lager. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

PS. Man er naturligvis også velkommen til selv at medbringe danske 
nyudgivelser og selv afstemple dem med Esbjerg-stemplet på klub-
møderne. 

Mvh. Bestyrelsen 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Find pladefejl og gør din samling personlig 
 
Af Torben Niese-Petersen 

 
For tiden arbejder jeg på at tegne plancher til min samling ”Franske 
mærker i udgivelsesorden frem til 1960”. Til hver planche gennemgår 
jeg alle mine mærker mht. typer, takninger m.v. som angivet i de kata-
loger og den litteratur, jeg nu engang har til rådighed. En aften jeg blev 
træt af at tegne, kikkede jeg lidt nærmere på nedenstående frimærke. 

AFA nr. 233 Tour de Triomphe 
 
Frimærket (AFA nr. 233) med ”ARC de Triomphe” er designet af Fer-
nand Bivel og graveret af Antonin Delzers. Mærket er trykt i ark af 25 
mærker i 6 mio. eksemplarer, udgivet 29. august 1931 og trukket til-
bage fra salget den 14. februar 1934. Den valgte farve var svær at 
styre, hvilket betyder, at mærket varierer mellem lysere til mørkere 
rødbrun. Takningen er 13 – 13½. Mærket er det sidste i en serie på 5 vi-
sende markante seværdigheder i Frankrig. 
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Ved nærmere gennemsyn af nogle eksemplarer af mærket, faldt jeg 
over en række abnormiteter, som vakte min nysgerrighed. Ved en gen-
nemgang af ca. 100 eksemplarer fandt jeg en række fejl, hvor flere af 
disse var mere eller mindre ens.  Ca. 35 % af mærkerne bar en eller 
flere pladefejl. Nedenfor vises tre eksempler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Eks. 1        Eks. 2         Eks. 3 
 

I eksempel 1 ses en kraftig streg mellem den ydre tykke og den indre 
tynde ramme. Denne pladefejl er fundet i flere eksemplarer, men knap 
så tydeligt som det viste. Om det er en pladefejl, som har udviklet sig, 
er sygnet hen eller om det forefindes i flere positioner i arket, vides 
ikke med sikkerhed. 

På andet billede ses en ”ufo” på himlen i det fjerne. Denne pladefejl er 
kun fundet i ét eksemplar. 

Det sidste eksempel på en pladefejl er dobbeltpræg i nedre højre 
hjørne. Der er fundet flere mærker med dobbeltpræg i såvel nedre 
højre hjørne som i hele højre side, men ikke så tydelig som dette. 

For en nærmere pladning kræves naturligvis et (eller flere) helark, ark-
rester med rammestykker, parstykker, blokke eller striber, hvilket blot 
gør ”jagten” mere intens og spændende. Jeg har nogle parstykker, men 
desværre uden ovennævnte pladefejl. 

Min pointe med denne miniartikel er, at man med selv små midler kan 
gå fra en samling, som ”alle” har, til en samling, som er ens egen – en 
samling som er personlig og karakteristisk for den enkelte samler. I 
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ovennævnte indeholder samlingen pludselig 4 eksemplarer af et givent 
mærke, hvor det i en normal landesamling kun ville have siddet ét. 

Den opmærksomme læser vil af fakta ovenfor også se, at der måske 
findes flere mærker med forskellige takninger, hvilket også vil udvide 
samlingen og gøre den mere ”spændende”. 

Ved nærmere gennemgang af specielt de ældre mærker i et givent land 
eller en given samling vil man opdage, at de færreste mærker er 
unikke. Der findes i flere tilfælde ikke et ”rent” mærke.  

God jagt !!!  
 

 

Efterlysning: For at forny os, har vi stadig brug for nye foredrags-
holdere. Kontakt formanden, hvis du kan holde et lille foredrag. 
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PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet 
af sjov information eller materialer til samlingen. 
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Dannevirke – New Zealand 
 
Af Carsten Rathleff 

 

For nogle måneder siden fandt jeg det løse 
mærke fra New Zealand på QXL.  

Ingen var interesseret i at købe, så jeg fik det for 
20 kr. Det undrede mig, hvorfor der var en by på 
New Zealand med et så dansk navn som 
Dannevirke. 

Det store internet gav mig svaret som følger: Byen blev bygget i 1872 af 
danske og norske familier, som ankom til området som nybyggere. De 
kom med de to skibe Ballarat og Hovding. En storbrand i 1917 

ødelagde mange bygninger, 
men de blev hurtigt 
genopbygget. I dag bor cirka 
4.400 mennesker i 
Dannevirke og yderligere 
5.800 i oplandet. Byen er 
præget af den lange 
hovedgade (High Street), hvor 
de fleste af byens 
forretninger findes.I byens 
nordlige udkant ligger den 20 
hektar store naturpark 
Dannevirke Domain. I 

nærheden af parken ligger byens gamle kirkegård. Området omkring 
byen er præget af mælke- og uldproduktion. 

Jeg købte senere en stak breve fra en familiekorrespondance gennem 
ca. 30 år. I stakken var der også breve fra udlandet. Normalt har det 
ikke min store interesse. Men rent tilfældigt kom jeg til at se på 

http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
http://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
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poststemplet på et af dem. Der stod Dannevirke. 

 

Brevet er sendt fra fru (vistnok) Pamperin. Adresse Piri Piri pr. 
Dannevirke. Jeg kunne tro, at det måske var en gård i nærheden af 
Dannevirke. Brevet er afgangsstemplet i Napier P.O. 

 

Noget er så sket med brevet, da det kom til Danmark. Det skulle sendes 
til godsejer Fabricius, Lyngbygaard pr. Slagelse, men er videresendt til 
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løjtnant P. Chr. Fabricius. (Løjtnant endda skrevet på engelsk 
Lieutenant, hvorfor mon? 

Selvom jeg ikke samler New Zealand, blev jeg alligevel glad for fundet. 
Det var en bekræftelse af, at historien var sand og ikke bare et ” fup”-
stempel. 

__________________________________________________________ 

Opdatering af mærkedage i 2015 
 

Hermed en opdateret liste, og igen skal lyde et stort tillykke til de, der i 

2015 har jubilæum som medlem i klubben eller rund/halvrund fødsels-

dag. (Oplysningerne stammer fra klubbens arkiv, og skulle der være 

fejl, beklager vi dette.) Alle mærkedage bliver markeret på klubbens 

generalforsamling. 
 

2015 

Bakken Keld 10 år medl. 01-01-2005    149283 

Jessen Peter R. 10 år medl. 01-02-2005 149235 

Hansen Otto Erik 15 år medl. 28-09-2000 149209 

Jensen Henning 15 år medl. 08-03-2000 149208 

Petersen Kurt 15 år medl. 07-02-2000 149206 

Lund Kaj Aage 25 år medl. 01-07-1990 149114 

Nielsen Knud 30 år medl. 01-01-1985 149013 

Pedersen Leif 40 år medl. 20-02-1975 144320 

Schjerning Viggo 40 år medl. 01-01-1975 144314 

Balsby Thue 70 år 27-05-1945 144037 

Hansen Leif W. 70 år 01-02-1945 149068 

Jørgensen Iver 70 år 14-02-1945 144440 

Schjerning Viggo 70 år 05-09-1945 144314 

Christensen Lillian 80 år 17-01-1935 144266 

Jessen Britta 80 år 02-12-1935 149248 

Kjeldsen Frands 80 år 08-01-1935 149226 

Lund Kaj Aage 80 år 02-06-1935 149114 

Nielsen Knud 85 år 14-06-1930 149013 
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Haydnsvej 2.4 – DK 2450 København SV 
Tlf.: (+ 45) 36 16 00 84–Fax: (+ 45) 36 30 96 66 
auktion@vf-auktion.dk – www.vf-auktion.dk 
 
 
Salg på auktion 
Vi formidler over 10.000 lot hver måned på henholdsvis en 
månedsauktion og to ugeauktioner. 
 
Vi modtager gerne egnet materiale: 
 

Månedsauktion 
 Her modtages alle typer lot. 

 En indlevering skal have samlet opråb på min. 1.500,- DKK, mindst et 
gennemsnitligt opråb på min. 350,- DKK og min. 100,- DKK i opråb pr. 
lot. 
 

Ugeauktion 
 Da lottene kun kan ses på internettet, skal de være opsat direkte til 

skanning på max. en A4 planche sort. 

 En indlevering skal have et samlet opråb på mindst 1.000,- DKK, 
mindst et gennemsnitligt opråb min. 150,- DKK og min. 50,- DKK i 
opråb pr. lot. 

 

Vi beregner os et salær på 15 %. 
 
 
Anbefales af frimærkeklubben Sydvest Esbjerg. 
Kontakt evt. bestyrelsen. 

mailto:auktion@vf-auktion.dk
http://www.vf-auktion.dk/
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DVD Esbjerg-postkort 1899 og frem til i dag 
 
Også med områder som Andrup – Allerup – Bryndum – Darum – Guld-
ager – Hjerting – Korskro – Sneum – Tjæreborg – Vester Nebel – Tarp – 
Bramming togulykke 1913. Også lidt Fanø kort, men ikke mange. 

Over 5.500 scannede postkort er blevet sorteret og lagt i mapper. 

Jan Winther fra Esbjerg Filatelistklub startede for mere end 10 år siden 
med at indsamle de scannede postkort fra flere forskellige samlere i 
håb om, at der en dag ville blive lavet en samlet database om Esbjerg-
postkort.  

Axel Lauritzen fortalte mig om postkortene, og jeg var ”solgt”. Jeg har 
gennem de sidste 3 år arbejdet med at lave databasen. Den er nu på 
ca. 3.900 kort, som er lagt i ca. 100 mapper med gadenavne eller om-
råde. Mange motiver er udgivet af forskellige forlag, men jeg har valgt - 
så vidt muligt - kun at tage et motiv i sort/hvid og et i koloreret. Bagsi-
derne på postkortene er desværre ikke scannet. 

 
Esbjerg Banegaard med områder: 175 kort 

Hilsen fra Esbjerg: 101 kort 

Hjerting: 185 kort 

Jul/nytår: 145 kort 

Kongensgade/Torvet: 500 kort 

  
Der kommer hele tiden nye ”gamle kort”, og jeg vil forsøge at opdatere 
databasen fremover. 

Næste opgave er at få scannet alle de farverige kort, som er udgivet ef-
ter 1950 og derefter få oprettet en hjemmeside om Esbjerg-postkort. 

Du kan se nogle af kortene på Sydvests hjemmeside og på Facebook 
under Esbjerg Samlerhus. 
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DVD’en kan bestilles ved Esbjerg Samlerhus v/Axel Lauritzen til 60 kr. + 
forsendelse: lau-int@microway.dk 
 

Venligst og i samarbejde med Sydvest/Esbjerg Filatelistklub 
Allan Jacobsen  
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Efterlysninger 
 

Nyere postfrisk Island byttes med stemplede mærker fra Island, Grønland, 
Færøerne, Danmark og evt. Schweiz. 
Kurt Petersen, 23 23 16 77, b.k.lucianus@gmail.com 

 

Søges: Alt vedr. Næsbjerg, Skonager og Gjellerup (v/Varde) 
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com 

 

Søges: 
Julekort med nisser. Postkort og breve fra Oksbøl, Billum og Janderup. 
Sælges/byttes: Har en del postkort fra Danmark, hvad samler du på? 
Henvendelse: Bo Pallesen, 21 28 24 70 el. pallesen@pc.dk 

 

TJEK dine danske byttematerialer for stemplet KØLBY eller LUNDBY eller 
VILSTED eller VINDBLÆS sammen med teksten ”PR Løgstør” og stemplet, 
hvor LUNDBY eller VILSTED står i parentes ( ). Jeg mangler dem til lokalhi-
storisk samling, både på brev/kort/enkelt mærke. 
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com 

 

Søger mærkater / dokumenter fra 2. VK fra de politiske partier som DNSAP 
og NSU og LAT. Kendetegn: På enkelte af dem indgår svastika/hagekors, da 
de er udgivet af tyske sympatisører. 
Frants Langhoff, 24 77 38 10, frants.langhoff@gmail.com 

 

Til min temasamling om landbrug søger jeg breve med firmafrankeringer 
med landbrugsmotiver, f.eks.: 
Malkemaskiner, traktorer, tærskeværker, slåmaskiner, plove, mejetær-
skere o.lign. Peder Ringgaard Jessen, mail: prj@os.dk 

 

Frankrig (eksklusiv kolonier) 
Frimærker, forsendelser m.m. i god kvalitet frem til 1960 har interesse. Det 
gælder alt fra enkeltmærker, striber, blokke, helark, breve, præfilateli, fri-
mærker med klare læselige nummerstempler og andre filatelistiske kuriosi-
teter. Også litteratur, artikler eller lign. omkring det postale i og omkring 
Frankrig for nævnte periode har interesse. 
Henvendelse til Torben Niese-Petersen, mail tnp@nsh.dk, 25 11 88 78 

mailto:pallesen@pc.dk
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Balsby Frimærker og Mønter 
 

Hvor prisen er lavest, kvaliteten højest 
& 

udvalget størst i Esbjerg 
 

Enkeltmærker, partier, kilovarer, lande- og motivpakker, 
samt album: 

Stender, Leuchtturm, Schaubeck, Lindner, Safe og Redus m.m. 
 

Besøg os i butikken: 
Skolegade 99, 6700 Esbjerg 

 

eller på: 
www.balsby.dk – e-mail: info@balsby-esbjerg.dk 

Tlf.: 75 12 16 12 

 


