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”Siden sidst” - orientering fra Bestyrelsen!
Vel mødt kære medlemmer til en ny sæson!
Vi må desværre meddele, at 3 af vore trofaste medlemmer er afgået ved
døden: John Bøhm, Bente Jensen og Réne Edelberg
De vil blive husket og savnet, ære være deres minde!
Vi håber alle der har mulighed for det, møder op til vore klubaftener og
byttedagen, lad os sammen gøre alle træf spændende og inspirerende, og
sprede samler gejst!
2 store oplevelser i marts og april, forløb til alles tilfredshed, vores, endnu
engang, velbesøgte Byttedag, se billeder på side 12 & 13, samt ekstra
arrangementet med turen til det nye Julemærkehjem i Roskilde på side 4
& 5.
Det blev foreslået, som indslag til mødeaftnerne, at medlemmer tager
noget med fra deres samlinger, og fortæller om det, og måske lidt om,
hvordan man fik startet med at samle på julemærker. Der var også ønske
om at få vist mulighed for at samle ud over det almindelige mærke og
ikke mindst opsætning. Vi opfordrer jer til at tage lidt med, og vise,
hvordan I samler og sætter op. Bare et par blade eller årgange er fint!
Så har vi den glæde, at vort medlem i Sverige, Bent Nørremølle, har
skrevet et fint indlæg om danske foreningers udgivelser i udlandet. Se og
læs siderne 6 til 9. Bliver du inspireret, så kan det at samle sådanne
områder stadig gøres for små penge for de fleste.
Et andet område kan også være Ejnar Holbøll og andre kendte danskere på
udenlandske udgiveres julemærker, det kan vi vende tilbage til!

Vigtige datoer for julemærkesamlere!
Se mødeprogrammet for Caritas side 10 & 11!
Den store byttedag : Lørdag d. 21. marts 2020
På gensyn - Bestyrelsen
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Vores tur til Julemærkehjemmet ”Liljeborg” 11. april 2019!
Det ligger i al sin pragt og skuer ud over Roskilde Fjord!
Der var tilmeldt 15 deltagere. Nogle ankom med lidt forsinkelse p.gr.af
kraftig sne- og haglvejr (julevejr) over Fyn. Vi fik en dejlig frokostplatte
med ene godbidder, som ”Caritas” sponserede, dertil øl, vand el. vin,
efterfulgt af kaffe og dejlig hjemmebagt kage.
Medens vi spiste holdt forstander Henrik Hougaard en meget spændende
og positiv beretning om Julemærkehjemmets arbejde, vilkår og
fremtidsplaner. Vi hørt om børnenes vilkår/trivsel og muligheder før,
under og efter opholdet.
Århus og Omegns Bankocenter havde igen, fra deres Julebankospil,
doneret hele overskuddet til Julemærkehjemmet formidlet af bestyrelsen i
Århus Julemærkesamler Forening ”Caritas”. Dette beløb på kr.20.000,overbragte bestyrelsen, dertil en sæk med 50 bamser eller dyr, de var alle
hjemmehæklet af Sigrid Kastrup (tv.)! Disse kunne børnene få med sig
hjem som minde fra opholdet. Det var en berørt forstander der tog imod!
Herefter var der rundvisning i de smukke bygninger til de mange
aktivitetsmuligheder. Opdelt i 4 hold, blev vi vist rundt af 2 elever, som
med stor stolthed (fornemmede vi), fortalte og svarede på spørgsmål. Vi
så deres værelser, skolestuer, fitness- og musikrum.
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En imponerende plakat
som fyldte en væg!
Med gode huskeråd
at efterleve også tiden
efter opholdet!
Den afspejler meget godt
hele ånden på Hjemmet!
Efter besøget tog de fleste af os en tur i Roskilde Domkirke, et stykke
danmarkshistorie, spændende! Alle tilkendegav, at det havde været en
dejlig dag - meget stor oplevelse, og et godt initiativ og aktivitet i vor
forening.
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Det kan vi også samle på v. Bent Nørremølle!
Skandinaviske emigranter tar gerne vare på fædrelandets traditioner,
så også i Nordamerika, når det gælder jule- og velgørenhedsmærker.
Både USA og Canada var tidligt fremme med mærker til støtte for
tuberkuloseramte.
De nordiske indvandreres julemærker havde til formål at skaffe
alderdomshjem og sygehjælp til de ældre samt til kulturelle
aktiviteter.
Her er nogle af de vigtigste udgivere i Nordamerika:
Danish Home in Brooklyn
Foreningen blev grundlagt i 1906 og havde da til huse i Brooklyn;
men flyttede i 1954 til en 16 hektar stor park i Croton og skiftede
samtidig navn til Danish Home in Croton. Her i Croton byggede
man et nyt hus med plads til 21 ældre personer.
Foreningen udgav julemærker fra Broolyn under åren 1951 til 1954
og fra fra Croton i 1955(udgiver stadigvæk).

En anden stor udgiver er
Danish Home for Aged i Metuchen.
I New Jersey grundlagde man 1914 i Metuchen et alderdomhjem for
Danish Brotherhood og Danish Sisterhood i østre USA. Bygningen
var en del af en større gård med kreaturer og marker. I 1949 byggede
man en ny og større bygning midt imod den gamle. Idag anvendes
bygningen mest til kulturelle arrangementer.
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Foreningen udgav julemærker fra 1934 til 1969. I mange år tegnet af
foreningens president Johannes Jensen som altid så til at Dannebrog
var med ,enten på mærket eller som en del af hele arket.
Danish Home i Seattle.
I nordvest var det Danish Brotherhood og Danish Sisterhood som i
1924 grundlagde bygning af et alderdomshjem, det blev umoderne
og nedrevet i 1970. En ny bygning blev opført og fungerede som
plejehjem til 1989 hvor plejedelen solgtes fra og bygningen nu
fungerer som kulturcenter for danskere i Portland, Oregon og
Washington.
Foreningen udgav Julemærker omkring 1970.
Aldersly San Rafael, Calefornia.
Etableredes i 1921 med alderdomshjem. Er idag en stor institution
med flere anlægninger.
Udgav mærke med Danmarks og USA´s flag samt kongens initianler
C X.

Dania i Burnaby.
I Vancouver (British Colunbia) blev der i 1941 dannet en forening
for hjælp til bolig og pleje af ældre Dansk-Canadier.
Foreningen udgav julemærker fra 1960 til 1983.
Andre foreninger var rene hjælpeorganisationer.
Danish American Women´s Ass. udgav en serie med H.C.Andersen
motiver i 1955.
Danish Ladies Relief Soc. udgav i 1925 og 26 mærker med skibe på
havet.
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Børnehjem i Perth Amboy NJ, udgav i 1912 mærke med det danske
flag og grantræer
National American Denmark Ass. udgav i 1940 et mærke med kort
over Danmark, og i 1942 et mærke med det danske og det
amerikanske flag.
Tilsvarende de danske foreninger udgav også svenske udvandrere og
én islandsk sine mærker.
Swedish Home St.Island
Foreningen startede i 1932 med at udgive julemærker, en tradition
som varede til 1978.
I 1910 startede en svensk læge Nils Johansson et hopital i Denver
Colorado Swedish Medical Center. De begyndte med julemærker i
1945 og holdt på til 1975.

Swedish Rest Home i Vancouver udgav mærker fra 1946 til 1956.
Motivet var alderdomshjemmet men i forskellige farver år for år.
Swedish Canadian Rest Home blev grundlagt i 1945 af fru Thora
Johnson i Burnaby, en forstad til Vancouver . De udgav julemærker
fra 1947 til 1980.
Swedish old Peoples Home Newton MA udgav et fåtal mærker fra
1937.
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Andre svenske foreninger som har udsendt mærker er: Svithiod
Nursing Home i Chigago, Viking Home i Gurnee Illinois, Viking
Scholarship, Vasa Order of America m.fl.

De norske udvandreres foreninger som udgav mærker er:
Normanna Rest Home fra 1961 til midten af halvfjerdserne.
Andre norske foreninger som har udsendt mærker er: Norwegian
Relief och American Friends of Norway.
De islandske udvandrere i Gimli, nær Winnipeg, Canada
I 1918 blev udgivet et julemærke til støtte alderdomshjemmet for
pensionerede islandske udvandrere. Et spændende ark med tekst og
motiver fra Island på øverste halvdel og nederste halvdel med tekst
og motiver fra Canada. Det er sjældent og findes i flere farver,
hvoraf flere er særdeles sjældne!
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”

Efterårs sæson 2019
Onsdag d. 4. september 2019
Vel mødt til alle! Som velkomst til ny sæson bydes på gratis kaffebord.
Vi hygger os og hører om sommerens fund. Auktion, lotteri, kaffebord.
BEMÆRK: Hvor ikke andet nævnes koster kaffe/the & brød på alle mødeaftener
kun kr. 10,- pr. person. Der udtrækkes mødepræmie hver mødeaften!

Husk på alle mødeaftener at tage mancoliste og byttemateriale med!
Onsdag d. 2. oktober 2019
Aftenens indslag: Torben Ringtved fra Bruun-Rasmussen Auktion
viser ”Finurligheder” på forsendelser og fra auktioner. Mød op det bliver
spændende!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 6. november 2019
Aftenens indslag: Peder Korshøj, Rødkærsbro er en anerkendt
foredragsholder! Han vil tage os med, i ord og billeder, en tur med Den
Transsibiriske jernbane, det lyder da spændende!
Vi vil prøve at finde og udstille lidt mærker/mærkater fra området..
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 4. december 2019
Juleafslutning: Traditionernes aften med det sædvanlige program!
Tag endelig familien med – store som små! Vi håber vore 2 spillemænd
igen i år bidrager til stemningen. Vi snakker, synger og spiller banko.
Hver deltager bedes medbringe en lille ”julegave” til bankospillet,
værdi kr.25,-. Der sælges lotteri med fine præmier!
Der bliver mulighed for at se eller købe de nye julemærker 2019.
Æbleskiver og godter serveres til kaffen - gratis denne aften –
Foreningen er vært!

Mødetid: Alle aftener startes kl. 19 og slutter kl. 23
Mødested: Lokalcenterets lokaler 1.sal ,
Kongsgårdsvej 6, Viby - der er elevator Ved ”Caritas” skilt ring 2 gange på klokken, så åbner vi.
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Møder og aktiviteter i
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Forårs sæson 2020
Onsdag d. 8. januar 2020
Vi ønsker hinanden GODT NYTÅR! Vi ser på de nye julemærker fra
de Skandinaviske udgivere 2019. Af 20 udvalgte ark fra Skandinavien,
hvis der stadig udgives så mange, stemmer vi om ”Årets mest specielle
eller juleagtige ark/motiv 2019” – der er 1., 2. og 3. præmier. Er der
spændende opdagelser i din julepost eller har du opdaget nye mærker der
ikke er i kataloget, ser og hører vi gerne om det!
Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 5. februar 2020
Aftenens indslag: Peder Korshøj, Rødkærsbro vil fortælle og vise
film om ”Mit liv i Forsvaret”. Der bliver en lille udstilling af relaterede
mærker/mærkater!Auktion, lotteri og kaffebord.
Onsdag d. 4. marts 2020
Generalforsamling: Mød op, så mange som muligt, kom med ønsker og
gode ideer til fremtidige aktiviteter i sæson 2020-2021. Efter
generalforsamlingen årets 2. bankospil. Hver deltager medbringer en
lille pakke til præmie, værdi ca. kr. 25,-.
Lotteri. Kaffebordet er gratis – foreningen er vært denne aften!
Onsdag d. 1. april 2020
Aftenens program ”Medlemmerne rydder op” En god aktivitet, hvor
flere og flere møder op med indtil 5 pakker/lots pr. medlem til en værdi
af kr. 25,-. Kan indleveres indtil kl. 19,15.! Lad os se tilbage på en god
sæson og ønske hinanden en GOD SOMMER!
Lille alm. auktion, lotteri og kaffebord.
Store Byttedag - Lørdag d. 21. marts 2020
Vores store JULEMÆRKE BYTTEMØDE på Viby Bibliotek,
Skanderborgvej 170, (nær Viby Torv). Alle interesserede i jule- og
velgørenhedsmærker inviteres fra ind- og udland. Bestyrelsen arbejder på at give
alle en spændende dag med en interessant udstilling, storauktion, lotteri,
mulighed for køb/salg/bytte og ikke mindst tid til et træf og få en snak med
samlervenner fra ind- og udland!

Nærmere program udsendes senere – noter allerede nu:
Lørdag d. 21. marts 2020
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Stemningsbilleder fra Byttedagen 2019

De 224 lots studeres nøje!
Heraf blev 140 lots solgt
for i alt kr. 14.264,00
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Udstillingen Byttedagen 2019

En samling fine og sjældne
”Marselisborg” kort

Aalborg Alm. Understøttelse
Store sjældenheder!

Opsat samling ”Japan”

Interessant og smukt,
med private tegninger!
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Generalforsamling og Formandsberetning marts 2019
Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Formandsberetning
onsdag den 6. marts 2019
I årets løb har vi haft gode foredragsholder, Kaj Linno, fortalte i februar måned om
finske julemærker og sine relationer til Finland og igen november måned fortalte Kaj om
kinesiske julemærker og om de kontakter og sine relationer til Kina. Spændende foredrag
af Kaj Linno.
Peter Fisker fortalte om sin tur til Mozambique, Swaziland, Lesotho i Afrika under
temaet ”Det blå vand”, hvor der blev vist billeder fra Afrika rejsen. Peter er en rigtig god
og spændende foredragsholder.
Til julemødet havde Torben og Peter, igen taget deres instrumenter, guitar og harmonika
med, en rigtig hyggelig aften, hvor vi var samlet 30 personer til julehygge.
Per 31.12.2018 har Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas 72 medlemmer, næsten
status quo. Til alle mødeaftner var i alt mødt 160 personer eller 20 personer i gennemsnit
per aften.
Julemærkebyttedagen på Viby Bibliotek, var igen pænt besøgt og vel omkring ved 100
interesserede julemærkesamler i dagsløb. Flot udstilling, som sædvanligt. Storauktion
forløb fint og der blev solgt pænt.
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle medlemmer, musikanter udstillere og
foredragsholder og alle der er med til at gøre Aarhus Julemærkesamler Forening Caritas
til det, foreningen er i dag. Vi håber på nyt ”blod” i bestyrelsen løbende. Tusind tak til jer
alle.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Aarhus den 6.3.2019. Peter Flemming Nissen.
Ad. pkt.2: Formandens beretning blev godkendt!
Ad. pkt.3: Kassereren fremlægger det reviderede årsregnskab
Regnskabet blev godkendt!
Ad.pkt.4: Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsens forslag til kontingent for år 2020 uændret)
A-medlemmer kr.70,00
B-medlemmer kr.30,00
Godkendt uændret!
Ad. pkt.5: Valg af bestyrelse og suppleant
På valg er:
1. Næstformand: Erna Jacobsen - blev genvalgt!
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2. Kasserer: Sigrid Kastrup - blev genvalgt!
3. Bestyrelsesmedlem: Erik Simonsen - blev genvalgt!
4. Bestyrelsesmedlem: Alice Bisgaard - blev genvalgt!
Ad. pkt.6: Valg af revisor og suppleant:
På valg er: 2. revisor
Leif Nielsen - blev genvalg!
Ad. pkt.7: Eventuelt: Det blev foreslået, som indslag til mødeaftnerne, at medlemmer
tager noget med fra deres samlinger, og fortæller om det, og måske lidt om, hvordan man
fik startet med at samle på julemærker. Fortælling om Holbøll og hele hans ide. At vise
mulighederne i de enkelte årgange, og ikke mindst opsætning. Bestyrelsen vil arbejde
videre med ideerne!

Regnskab for Aarhus Julemærkesamler Forening ”Caritas”
Resultatopgørelse for Året 2018
2018

Indgået kontingenter
Lotteri Møder / præmier m.v.
- kaffe, brød m.v.
Byttedag: Lotteri m.v.
Kaffe. Brød m.v.
Ialt indgået
Kontorartikler
Porto m.v. byttedag
Gaver
Trykning Bladet
Porto Bladet m.v.
Kørsel foredragsholder
Diverse
I alt udgået
Renter Bank
Resultat
Balance pr.
Aktiver
Kassebeholdning
Nordea, Vesterbro afd.:
Konto nr. 959-02-29511
Aktiver i alt
Passiver
Forudbetalte kontingenter
Egenkapital pr. 01.01.2018
Årets resultat
Passiver i alt

4.563
-3,715
2.571
-1.595

2017

4.870

4.710

848

924

976
6.694

351
5.985
-208

-400
-778
-981
-1.310
-2.016
0
-411
-5.896
798
31.12.

16.161
798
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2019

-500
-1.188
-1.808
-549
-974
-5.706
0
279
2018

3.922

1.404

14.807
18.729

17.117
18.521

1.770

2.360

16.959
18.729

16.161
18.521

Danmarks Julemærkesamler Forening
afholder byttedag søndag den
10. november 2019

i I.P. Schmidtgården, Vendersgade 4, 7000
Fredericia.

Vi afholder den årlige byttedag søndag den 10.
november 2019 i Fredericia.
Dørene åbnes klokken 10.00,
hvor der er kaffe og rundstykker til de fremmødte.
Efter frokosten er der et anvisningssalg.
Byttedagen lukker kl. 15.00.
Medlemmer af Aarhus Julemærkesamler Forening
Caritas er meget velkomne i Fredericia, hvor vi som
sædvanligt håber på en hyggelig byttedag.

Jørn Walther Pedersen
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JulemærkeSamleren Stiftet den 4. september 2001
Formand: Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby. Tlf. 24 971197,
mail:piapoul@post.tele.dk.
Kontaktperson: Poul Høj, Ved Lindelund 287, 2605 Brøndby. Tlf. 24
971197, mail:piapoul@post.tele.dk.
Klubmøder:Der afholdes 8 klubmøder pr. sæson, på den første onsdag i
hver måned fra september til april. Mødested:Satelitten, Bymidten 46, 1.,
3500 Værløse. Satelitten ligger ved siden af biblioteketet og tæt på
Værløse station. Mødet startes kl. 19.00 og slutter kl. 21.30.
Hjemmeside:www.julemærkeportalen.dk
Efteråret 2019
04.09:Sæsonstart, sommerens fund – medbring materiale, tema er år 1937
og 1938, auktion.
02.10:Nye medlemmer viser deres samling, tema er år 1939 og 1940,
auktion.
06.11:Årets julemærke, tema er år 1941 og 1942, auktion.
04.12:Julehygge – tilmelding nødvendig.
Foråret 2020
08.01:Bemærk dato – rykket 1 uge. Vis din øvrige samling, tema er år
1943 og 1944, auktion.
05.02:Vis din øvrige samling, tema er år 1945 og 1946, auktion.
04.03:Generalforsamling.
01.04:Sæsonafslutning med hygge, tema er år 1947 og 1948 og auktion.
Hvis du spænding og glæde mangler – bliv julemærkesamler..
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Annonce

Tømrermester, Klaus Nissen, Aabyhøj.
Jeg tager mig af alt tømrer- og snedkerarbejde og alt malerarbejde i Århus og omegn.

Mit speciale: Totalrenovering af lejligheder, byejendomme og villaer. Derudover
ombygning, tilbygning, nyt køkken, nye gulve, små og store reparationer samt nye døre og
vinduer.
Tag mig med på råd, når I står overfor et nyt projekt. Jeg stiller gerne min ekspertise til
rådighed og vejleder med alt fra materialevalg til vedligehold og økonomi.
Jeg leverer individuelle løsninger skræddersyet til jeres behov.
Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.

Tømrermester Klaus Nissen, Oehlenschlægersvej 34, 8230 Åbyhøj
Tlf. 61 707 606 – Mail: kn@3dz.dk

OBS! Efterlysning! OBS!
Vi søger én som vil tage sig af opsætning og udsendelse af vort
medlemsblad 2 gange om året - august og januar!
Hjælp i starten kan påregnes!
Vær med i arbejdet for et spændende og aktivt foreningsliv!
Forhør nærmere hos Peter Nissen!
Annonce

Jesper Nissen Tømrermester & Bygningskonstruktør, Randers.
Nissen Tømrer & Konstruktør er et forholdsvist nyt firma, men arbejdet bliver udført med
erfaring, interesse og en stor faglig stolthed. Både ved store som små opgaver. Jeg har i løbet
af de sidste ti år oparbejdet en god erfaring inden for tømrerfaget, samt bygningskonstruktør
disciplinen igennem, renovering, indbrudsskader, tilbygninger og nybyggeri. Både bag ved
skivebordet som projekterende rådgiver, i felten, som tømrer, samt som tømrerfaglærer for
næste generation af tømrere på Tradium i Randers.
Vores produkter.
Projektering af dine drømme, lige fra det nye gulv til det nye hus.
Nye gulve, paneler og lister. Nyt køkken, vinduer el. døre. Reparationer, stort som småt.
I bund og grund alt i tømrerarbejde samt bygningskonstruktør arbejde.
Ønsker I et uforpligtende tilbud/overslag eller bare har et spørgsmål, så ring eller skriv endelig.

Nissen Tømrer & Konstruktør, Kåtrupvej 34, 8990 Fårup.
Tlf. 61 33 72 25 og mail. Jn@ntok.dk
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Bemærk!
Auktion: Indlevering til Mødeaften auktionerne kan ske på mødeaften
senest kl.19.15. Husk de skal afleveres med udfyldte omslag og
indleveringsliste, som kan købes hos Peter Nissen – 50 øre pr. stk.
Kontingent:Årskontingentet for A-medlem kr. 70,- / B-medlem kr. 30,-.
Tilbud til nye medlemmer: Kontingent for 2. halvår gratis!

Medlemsannoncer - KØB – SALG – BYTTE
Alle medlemmer kan indsende annoncer som
medtages gratis i 1. kommende blad - prøv næste gang!

ng! – Island, også lokale mærker. Fra
Søges: Julemærker fra Norge – Sverige
danske byer har jeg en del byttemateriale.
Erik Simonsen tlf. 20 21 34 30 E-mail: besim@webspeed.dk
Søges: Danmark julemærke i udkast, perfin, prøvetryk, varianter og
fejltryk. Dampskibsmærker og jernbanemærkesamling inkl. helark og
forsendelser. Gerne bytte! Peter Flemming Nissen tlf. Mobil 28 58 67 98
E-mail: peter-nissen@jernbanemaerker.dk Hjemmeside:
www.jernbanemaerker.dk

Søges: Kort / breve / andet med julemærker, samt julemærker
stemplet med tydeligt bynavn og dato. Alle årgange har interesse!
Materiale stemplet 24.12. fra 1903 og tidligere søges, også her har
alle årgange interesse! Jørgen Andresen tlf. 20946343
Søges: Danske Helark 1904 til 1919 købes – gerne hel samling! God
pris efter kvalitet! Sverige National helark 1915, 1945, 1952 foldet
el. 100% pf. og 1963 med sort tekst kun 100% pf.!
Sarah Petersson tlf. 98 14 19 86
E-mail:christmas.seal@mail.dk Hjemmeside:www.christmasseal.dk

OBS!

Gratis for medlemmer!

OBS!

Her var der plads til din købs- & salgsannonce! Prøv næste
gang! Man ved aldrig om én eller anden vil sælge eller købe
lige det du har i tankerne!
Send annoncen til Formanden, så kommer det i næste blad!
19

Christmas Seal Carrier
”Julemærkepostbudet”
v. Sarah Petersson
Eneste specialforretning i Europa med Jule- & velgørenhedsmærker!
Speciale: Skandinavien & Dansk Vestindien Agentur:
Virgin Islands Children´s Seal Fund, Inc.
Da jeg rydder op og sælger ud, gives god rabat på enkeltmærker, 4blokke og ark, takket såvel som utakket, også fra udenlandske
områder! Mange prøve- og skalatryk, fejltryk og andre sjove ting til
samlingen haves.
Kom og tag et kig, træffes altid efter aftale tlf. 98 14 19 86!
Skovlykke 13, 9210 Aalborg SØ – Mail: christmas.seal@mail.dk

Et lille udpluk af mit store og spændende udvalg!
KØBES! DK-helark 1904 til 1925! Enkeltmærker: Af prøvetryk, udkast,
fejltryk, fejlperforeret og lignende har alle årgange interesse!
God pris for sjældenheder og god kvalitet!
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