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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 
Gartnervænget 36, 6855 Outrup 
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 
 
Vi har taget hul på forårsmånederne og dermed et nyt mødeprogram 
med megen aktivitet. Her kan nævnes Bos spændende foredrag om bu-
reaustempler fortalt på en letforståelig måde samt det veloverståede 
formidlingssalg. 

Også på byttedags-siden har der været nok at se til siden sidst. Jeg har 
besøgt byttedagene i Bolbro, Sønderborg og Vejen samt været til Vest-
jysk Samlerforenings byttemøde i Sædding Centret uden dog at finde 
det helt store nogen af stederne, men jeg nyder altid turene ud blandt 
andre samlere. 

I sidste nummer lovede jeg jer, at der i dette nummer ville blive bragt 
en artikel om katapultpost. I må bevare spændingen til et senere num-
mer (nu tør jeg jo ikke love noget præcist) – for jeg blev ramt af det 
særdeles positive ’problem’, at jeg havde for meget stof (men lad en-
delig ikke det bremse jer). 

Til slut skal lyde en stor tak til bladets fantastiske læsere, som (næsten 
uopfordret) skriver om stort og småt inden for deres samlerområde, og 
som er i stand til at tage en tråd op og fortælle videre. Jeg - og helt sik-
kert også andre medlemmer - kan sagtens tåle mere af den slags … så 
kom endelig med mere af den slags  

Lene Fabricius 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Næste nummer 
Deadline: 31. august 2016 – udsendelsesdato: 15. september 2016 
Ret til ændringer forbeholdes. 
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Formanden har ordet 
 
Af Formand Frants Langhoff 

 
Så er vi godt på den anden siden af julen, og vi er mange, som har haft 
et par aktive frimærkemåneder. 

Her i foråret har vi en del møder og spændende indlæg for ikke at 
nævne to omgange af Quiz !! Der er til hver aften et gavekort på 200 
kr.!!  Beklageligvis var der computerproblemer den 1. februar, så den 
Quiz flyttes til den 8. marts. 

Allerede nu vil jeg nævne Frimærkets Dag den 2. april (hvor vi har af-
ventet Esbjerg Filatelistklubbens udmeldelse af aktivitet). Der er sat en 
forberedelse i gang med et Sydvest-arrangement, ellers løber tiden fra 
os. Indkaldelse til generalforsamling den 4. april skal også lige nævnes. 

Esbjerg Filatelistklub ved genvalgte formand Benny efterlyser, at Syd-
vest-medlemmer besøger dem i Kirkegade. Men samtidig kan jeg 
melde, at vi har valgt at øge antallet af mødeaftener til forårsprogram-
met. 

Jeg ønsker jer et godt forår - og sæt endelig fuld fart på samleriet. I 
2016 vil mange regioner sætte fokus på hobbyaktiviteter, og underteg-
nede blev derfor interviewet til en artikel, som bliver bragt i Jydske-
Vestkysten i påsken). 

 

 

 

 

 

PS. – vi mangler din artikel til bladet, om hvad du måske har fundet 
af sjov information eller materialer til samlingen. 
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Rettelse … 
til artiklen Postforbindelse til Nord- og Sydamerika 
bragt i Orienteringen december 2015 
 

Sydamerikafarten omfattede i 1933 ni ture – og ikke som nævnt otte. 

Derudover kan følgende oplyses: 

1931: 3 flyvninger 
1932: 9 flyvninger 
1933: 9 flyvninger 
1934: 12 flyvninger 
1935: 17 flyvninger 
1936: 19 flyvninger 
1937: 4 flyvninger 

Tak til Jan Winther for præcisering af detaljerne omkring Zeppelin. 
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Foreløbigt mødeprogram efterår 2016 
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 
15. august 

Opstart af ny sæson. Almindelig bytteaften samt 
kviksalg + lotteri 

Mandag den 
29. august 

Almindelig bytteaften  

Mandag den  
5. september 

Foredrag: Østrig & Ungarn ved Poul Andersen, 
Vejle 

Mandag den  
19. september 

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

Mandag den  
3. oktober   

Anvisningssalg (lokale 2+3) 

Mandag den 
17. oktober 

Foredrag: Leif Ørndorf: Som danskerne morede 
sig. 

Lørdag den 
22. oktober 

Sædding Centret, udstilling og salgsboder 

Mandag den  
7. november 

Quiz med morale - efterfulgt af bytteri 

Mandag den  
21. november    

Almindelig bytteaften samt kviksalg + lotteri 
 

Mandag den  
5. december 

Julearrangement med banko. HUSK tilmelding !! 
 

Mandag den  
12. december 

Jule-byt, en friaften med bytteri og snak 
 

  

Onsdag den   ?.9 Oversø møde i Tarm, Seniorgården 

Onsdag den  ?.11 Naboklubtræf i Tarm, Seniorgården 
Ret til ændringer i program forbeholdes. 
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling 
Sted: Mødestedet, Sædding Centret 

 

Mandag, den 4. april 2016, kl. 19:00 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formand og funktionsledere 

a. Formanden 
b. Dubletlederen 
c. Anvisningssalget 

3. Økonomi: 
a. Aflæggelse af klubbens regnskab  
b. Fastsættelse af klubbens kontingent 

Indstilling fra bestyrelse: uændret. A: 455 kr., C: 215 kr. 
4. Indkomne forslag: 

Forslag skal ske skriftligt til formanden senest 18. marts 2016. 
5. Valg af bestyrelse 

På valg er:  
Formand Frants Langhoff 
John Christensen 
Øvrige bestyrelse: 
Irene Henriksen (kasserer) 
Erik Henriksen 
John Jørgensen 
2 suppleanter: Bo Pallesen, Lene Fabricius 
Valg af 2 revisorer - Orla Albrektsen og Keld Bakken 
Valg af revisorsuppleant: Erik Lykkebo 

6. Eventuelt 
 
Klubben er vært ved kaffe og brød. 
 
NB: klubbens A- og C-medlemmer har stemmeret, hvis kontingent for 2016 

er betalt. 
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Frimærkets Dag 
 
Af Irene Henriksen 

 
Igen i år markeres Frimærkets Dag rundt i hele Danmark i et samar-
bejde med mange andre frimærkeklubber og PostNord den 2. april 
2016. Oprindelig havde vi talt med Esbjerg Filatelistklub om at arran-
gere noget på skift hvert andet år. Men det er ikke lykkedes dem at ar-
rangere noget i år, og vi har derfor besluttet at markere dagen. I Varde 
står vi i Varde Centret, Hjertingvej 17, 6800 Varde (kl. 9,30-13 ?) og i Es-
bjerg i Føtex, Kronprinsensgade 3, 6700 Esbjerg (kl. 10-14?). Vi har ind-
købt et lille parti frimærker til salg, som kan stemples med Esbjerg-
stemplet det ene sted. Ved at promovere klubben håber vi at få nogle 
nye medlemmer. Vi håber også at se jer, nærmere oplysninger følger.  
 
__________________________________________________________ 
 
 

Runde fødselsdage 
 
Af Irene Henriksen 

 
Vi har tradition for at nævne de medlemmer, der 
i indeværende år passerer en rund fødselsdag. 
Jeg mangler dog oplysning om fødselsdato og år 
på en del medlemmer, så kontakt mig gerne, så 
jeg kan få kartoteket opdateret.  
 
 
 

 

Efterlysning: For at forny os, har vi stadig brug for nye foredrags-
holdere. Kontakt formanden, hvis du kan holde et lille foredrag. 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimyPqXj5vLAhVqM5oKHQDqBTEQjRwIBw&url=https://www.123rf.com/stock-photo/smiley_face.html&psig=AFQjCNGfVJc3cPMeeU8DWHVj5i6K7TcLDA&ust=1456771536124054
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Mærkedage i 2016 

 

Stort tillykke til de, der i 2016 har jubilæum som 

medlem i klubben eller rund/halvrund fødselsdag. 

Alle mærkedage bliver markeret på klubbens gene-

ralforsamling. 

 

Navn   Dato Medl.nr. 

Jens J. Svarrer 10 år medl. 01-07-2006 149238 

Torben Niese Petersen 20 år medl. 01-07-1996 149186 

Erik Henriksen 25 år medl. 01-07-1991 149138 

Ulrik Petersen 25 år medl. 08-08-1991 149137 

Niels Hansen 30 år medl. 01-07-1986 149045 

John Jørgensen 30 år medl. 01-07-1986 149048 

Ole Hansen 35 år medl. 24-04-1981 144449 

Iver Jørgensen 35 år medl. 26-01-1981 144440 

Alf H. Petersen 45 år medl. 04-01-1971 144218 

        

Bo Pallesen 50 år 06-06-1966 149251 

Orla Albrektsen 70 år 08-08-1946 149243 

Kirsten Mullberg 70 år 04-10-1946 149211 

Preben Spangsberg 70 år 09-06-1946 144170 

Otto E. Hansen 75 år 02-01-1941 149209 

Leon Larsen 80 år 17-04-1936 144001 

Dirk L. Van Ralen 80 år 13-03-1936 149218 

Theo Würsching 80 år 03-07-1936 144168 

Frederik Olesen 85 år 07-01-1931 149231 

Arne Toft 85 år 02-09-1931 149253 

Hans J. Vestergaard 95 år 27-07-1921 149197 
(Oplysningerne stammer fra klubbens arkiv, og skulle der være fejl, beklager vi dette.) 
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OBS !!! NY AKTIVITET 
 
Vi vil to gange i foråret afholde Sydvest QUIZ samt kåring af afte-
nens samler med den bedste viden. 
 
Gevinsten er hver gang et Esbjerg City gavekort på 200 kr.  
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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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Uforglemmelige øjeblikke 
Gode minder fra min tid som frimærkesamler 
 
Af Carsten Rathleff 

 
Som en 10-årig knægt var jeg en dag på besøg hos en nabosøn. Han 
viste mig en tobaksdåse med nok 12 stk. af samme mærke. Mange 
kender det sikkert. Det orange 1 Pts mærke fra Spanien med et billede 

af Franco sandsynligvis produceret i mange millioner 
eksemplarer. Noget fangede mig den dag. Jeg fornemmede et 
pust fra den store verden. Jeg havde aldrig været uden for 

landets grænser, så verden for mig var noget, vi hørte om i skolen. 
 
Jeg forstår nu mange år efter, at denne dag var dagen, hvor min 
frimærke-interesse blev vakt. Fra den dag begyndte jeg at rive 
frimærker af breve og girokort - vaske dem af og komme dem i 
tobaksdåser og cigaræsker. 
 
En dag fik jeg besøg af en nabodatter, som var hjemme fra sit au-pair 
job i England. Hun havde hørt, at jeg samlede på frimærker og spurgte, 
om jeg kunne undvære nogle til sønnen i den familie, hun arbejdede 
for. Hun fik lidt forskelligt med til ham - man har vel altid noget, man 
kan forære væk. 
 
Jeg samlede i et par år, men så fik jeg andre interesser, og samleriet gik 
i glemmebogen. En del år efter finder jeg ud af, at man kunne købe et 
fortryksalbum fra Stenders. Jeg huskede da, at jeg havde nogle mærker 
til at ligge et eller andet sted. Jeg fik bestilt et album og købte klem-
lommer. Jeg måtte dog hurtigt konstatere, at de mærker jeg havde, var 
mere end ganske almindelige. En kammerat, som også samlede, gjorde 
mig opmærksom på, at en af hans kollegaer havde fået til opgave at 
sælge en del danske mærker af bedre værdi for en handler, der var 
blevet næsten blind. Jeg tog med på et besøg og købte for 500 kr. Det 
var mange penge i 1977 - men så havde min lille samling da lidt værdi. 



13 
 

Efter købet forsvandt samlelysten igen. Først flere år efter hvor jeg 
flyttede til Esbjerg, startede jeg igen. Jeg fandt hurtigt ud af, at der var 
to handlere i byen: Balsby og Ejgil/Ejvind i Nørregade ved biblioteket. 
Jeg husker ikke hans korrekte navn, men en mand man kunne gøre 
gode handler med. 
 

Jeg havde af og til købt noget afklip og var begyndt at samle bro-
stempler, og det som jeg mente kunne være en variant blev samlet fra. 
Så fik jeg også mere ud af materialet, og det var jo ikke så ringe, når 
man nu ikke var millionær.  Jeg havde købt mig et katalog, som 
handlede om Pr. og Parentesstempler for ligesom at have en 
fornemmelse af, hvad mit materiale kunne være værd, hvordan jeg 
kunne samle, og hvad jeg manglede. Et godt værktøj skulle det vise sig 
at være. En dag jeg var på ”rov” hos Eigil/Ejvind, fandt jeg i en kasse 
dette postkort. Nu har jeg aldrig samlet på kort - kun bagsiderne. Da jeg 
så vender kortet om, ser jeg viste stempel. Stemplet huskede jeg, stod 
til en ”L” pris = Liebhaverpris = en rigtig god pris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

På spørgsmålet: ”hvad skal du have for den her,” svarede Eigil/ 
Ejvind, ”Der står 5 kr. pr. kort på kassen, så det er prisen.” Jeg må 
indrømme, at mit hjerte slog ekstra slag. Jeg kunne nu forstå, at købet 
af kataloget havde været en god investering. 
 

Historien fortsætter …..ca. 20 år efter købte jeg en postforseglet DK 
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kilovare hos Balsby. Min erfaring med disse er: de er hundedyre, og 
værdien af kassen svarer aldrig til det, du gav. 
 

Da jeg manglede 3-4 klip fra kassen, hvad dukker så op? Det viste klip - 
man hoppede næsten af glæde. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at 
både kort og klip var stemplet samme dag. Til interesserede var 
stemplet kun i brug ca. 1 måned. Prisen er ikke væsentlig, da det drejer 
sig om oplevelser – men jeg er meget tilfreds med handlen. 

 

Som frimærkesamler har jeg som andre prøvet at købe på auktioner. 
Jeg husker stadig, da jeg købte et dansk lot hos firmaet Götz i Tyskland. 
Da jeg hentede det på posthuset, gjorde damen mig opmærksom på, at 
brevet havde et lille hul i et hjørne - stort nok til at et mærke kunne 
komme ud. Hun spurgte, om jeg ville modtage brevet i denne tilstand. 
Jeg stolede på, at intet var sket med indholdet og fik den udleveret. Da 
jeg hjemme lukker brevet op og ser en plastlomme fyldt med dyre 
danske mærker, bliver jeg glad. Føler jeg har gjort en god handel. Da jeg 
så begynder at undersøge kvaliteten, mangler alle få eller flere takker - 
der røg den gode handel. Jeg tjekker alle mærker, og med et finder jeg 
noget, som jeg aldrig havde forestillet mig at finde. 
 

Dette mere eller mindre mangelfulde mærke: 3 
skilling med omvendt ramme til en meget høj 
katalogpris. Det er et mærke, som jeg aldrig ville 
købe i perfekt stand - der må være grænser for 
investeringer - jeg valgte selvfølgelig at beholde 
det - kan godt leve med manglerne. 
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Efterhånden som årene er gået, og min filatelistiske indsigt er blevet 
større, bl.a. fordi jeg har valgt områder, der interesserer mig meget, 
forstår jeg, at viden er godt at have. 
 

Stemplet BOLLE type II A er fundet i et bundt. Da jeg 
finder det, er det bare et stempel, som jeg endnu ikke 
har i samlingen. Flere år senere i Varde Frimærkeklub 
har vi besøg og foredrag af Claus Hjelt (leder af stem-
pelbytteringen Broen, som desværre ikke eksisterer 
mere). Claus fortæller bl.a. om sjældne stempler. En 

af dem han nævner er BOLLE type II A. Så blev Åge igen klogere :-) 
 

Når man samler Brotype-stempler, er det godt at have litteratur, som 
kan gøre din samling overskuelig. Du kan se, hvad du mangler, hvad der 
er sjældent m.m. Hvis du er medlem hos KPK i København, kan du 
downloade alle danske byers forskellige stempler som aftryk. Et uund-
værligt værktøj. Afdøde Vagn Jensen er mester for registreringerne, 
som han udgav på en cd. Disse er nu stillet til rådighed for KPK. 
 

Egtved-stemplet her type II C-3 findes ikke brugt 
iflg. Vagn Jensen (medstifter af JKE gruppen, 
som har udført et kæmpe arbejde med at 
registrere danske stempler). 
 
 

 

Esbjerg-stemplet til højre type II C er heller ikke 
registreret brugt. Jeg har nu fundet 4 stk., alle 
stemplet i 1939. Endnu et bevis på, at ved du noget, 
kan du finde ”Guldklumper”. 
 

Sluttelig vil jeg blot opfordre andre til at fortælle om deres filatelistiske 
højdepunkter. Dit samleområde er ligeså værdifuldt som andres. 
 

HUSK: ingen oplevelse er ubetydelig – del den derfor gerne med 
andre !!!!!!!!!! God jagt og masser af fornøjelige timer. 
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Mere om manden, N. J. Fjord. 
 
Af Peder Ringgaard Jessen, Løgumkloster 

 
Niels Johannes Fjord blev født den 27. april 1825 på Holmsland Klit. 
Forældrene drev et lille landbrug. Faderen var tillige skolelærer og kir-
kesanger. Som 14-årig begyndte Niels Johannes Fjord sin lærergerning 
som huslærer på Stadilø. I 1845 afsluttede han læreruddannelsen på 
Lyngby Seminarium ved Grenå. Derefter blev han lærer i Varde. I 1848- 
49 deltog han i 1. Slesvigske Krig. Efter hjemsendelse blev han lærer 
ved en friskole i Århus.  

N. J. Fjord var meget optaget af naturvidenskab. I 1856 blev han opta-
get på Polyteknisk Læreanstalt i København. Derfra blev han, i 1858, 
hentet til en stilling som docent i fysik ved den nyoprettede, Den Kon-
gelige Veterinær- og Landbohøjskole. Se de danske frimærker, AFA 
372, 1958, og AFA 544, 1973. 
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N. J. Fjord iværksatte banebrydende forsøg med fodring af kvæg og 
svin, behandling af mælk og smør, syrning, fedtbestemmelse og kvali-
tetsstyring. Mange forsøg blev gennemført på større gårde og på fæl-
lesmejerier rundt omkring i Danmark. Det var før elektriciteten. Man 
kølede mælk og smør med is, som man hentede på oversvømmede 
marker om vinteren. Isen blev opbevaret i ishuse, som var isoleret med 
tørvesmuld. Et herregårdsmejeri eller et fællesmejeri havde ofte plads 
til mere end 100 kubikmeter is.    

Det mest kendte forsøgssted i Sydjylland var Ladelundgård ved Brørup. 
Ladelund Landbrugsskole blev oprettet i 1879. I 1887 begyndte skolen 
også at uddanne mejerister.   

I 1883 fik N. J. Fjord oprettet Forsøgslaboratoriet i forbindelse med 
Landbohøjskolen. Senere kom forsøgsvirksomheden også til at omfatte 
Statens Husdyrbrugsforsøg. Statens Husdyrbrugsforsøg eksisterer 
endnu i form af Forsøgscenter Foulum ved Viborg. Det hører nu under 
Århus Universitet.          

De omfattende forsøg med fodring, mælk, smør, køling og kvalitetssty-
ring fik afgørende betydning for udviklingen af mejeribruget i Danmark. 
Niels Johannes Fjord døde den 4. januar 1891, 65 år gammel. For at 
ære hans minde valgte D.F.D.S. i 1896 at navngive et nyt dampskib, ”N. 
J. Fjord”, efter ham. 

Kilde: Danske Mejerier, IV bind, 1918. 

Se også artikel af Ronald Kristensen i Orienteringen fra december, 
2015. 
 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

  
AFA 372, 1958 (Red.) AFA 544, 1973 (Red.)  
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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 


