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INFORMATION TILL SKRIFTLIGA BUDGIVARE

Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud, bjuder vi
näst högsta bud + höjningen för den person som avgivit högsta budet. Ex. Utrop 250:-, bud 300:-
och 375:-. Budgivningen börjar då på 325:-. Skulle i det angivna exemplet endast ett bud på 375:-
föreligga, börjar budgivningen på 250:-. Skulle någon i salen sedan bjuda, så bjuder vi med höj-
ningen 25:- upp till högst 375:- för den skriftliga budgivaren. Ovanstående förfaringssätt medför att
Ni som högsta budgivare alltid erhåller objekt till förmånligaste pris.

Katalog - Numrering och värdering
All numrering med nyanser på Skilling banco, Vapen, Ringtyp, Tjänste och Lösen enligt Facit.

AUKTIONSVILLKOR
1. Auktionen är frivillig och sker för inlämnares räkning.
2. Angivna priser är minimipriser och kan ej underskridas.
3. Avgivet bud är bindande och innebär godkännande av auktionsvillkoren.

Äganderätten till inropat objekt övergår till köparen först när full likvid
erlagts. Likvid skall erläggas inom 10 dagar efter avisering. Vid förse-
nad betalning debiteras ränta med 2% per påbörjad månad på faktura-
beloppet, samt kravavgift 25:-

4. Vid två lika eller fler lika bud tillfaller objektet det först inkomna budet.
5. Fel som uppstår p.g.a. otydligt skrivna auktionsuppdrag svarar uppdrags-

givaren för. Om uppdraget ej utförts eller inkommer för sent äger upp-
dragsgivaren ej någon rätt till ersättning.

6. Minsta höjningar: 5000:- - 10000:- med lägst 200:-
under 500:- med 25:- 10000:- - 25000:- med 500:-

500:- - 1000:- med 50:- 25000:- - 100000:- med 1000:-
1000:- - 5000:- med 100:- över 100000:- med 5000:-

7. Auktionären äger rätt att avböja bud utan att ange skäl härför samt för-
behåller sig även rätten att vid missförstånd eller meningsskiljak-tig-
heter utlysa ny budgivning.

8. Vid auktionsuppdrag kan reservobjekt medtagas.
9. På försäljningspriset uttages 22% (vilket inkluderar lagstadgad mer-

värdesskatt) i förmedlingsprovision av köparen. Kostnader för porto
och försäkring vid postbefordran tillkommer.
Köpareprovision 17,6% gäller endast i följande fall:
a) Vid export till länder utom EU.
b) Vid försäljning till momsregistrerade handlare inom EU

men utom Sverige, som uppger sina momsregistrerings-
nummer i god tid innan auktionen.

10. Om betalning inte erhållits inom 30 dagar kan objekten utan ytterligare
meddelande säljas på köparens bekostnad. Eventuell förlust står köpa-
ren för.

11. Ev. reklamationer skall göras inom 6 dagar efter det att objekten motta-
gits eller aviserats av posten.

12. För avbildat objekt godtas inte reklamationer p.g.a. fel som fram-
går av bilden. Beteckningen Prakt och Lyx i omdömet av
singleexemplar är vår bedömning och utgör icke reklamationsgrund
vad gäller stämpel och centrering i vad mån det framgår av bild.

13. Objekt innehållande fler än 3 märken kan ej returneras p.g.a. smärre
defekter på enstaka märken.

14. Vid tvist gäller svensk lag. Tvister enligt ovanstående villkor skall avgö-
ras vid Stockholms Tingsrätt.

15. Vid postbefodran av inköpta objekt kan dessa ompackas för att säker
paketering skall ske.

CONDITIONS OF SALE
1. The auction is voluntary and lots are sold on behalf of the vendors.
2. Prices in catalogue are lowest accepted. Underbids are not accepted.
3. Bids submitted are binding and means that the bidder has accepted

conditions of sale. The ownership of the lots remain with the vendor
until the full invoice has been paid. All foreign customers will receive a
proforma invoice. If payment is not received 10 days from the invoice
date, 2% interest per month is charged together with a fee of 25:-. No
personal- or EUROcheques are accepted.

4 In the event of two or more identical bids, priority is given to the first
bid received.

5. Mail bids must be clear and the auctioneer has no responsibility if the
bids are unclear or late.

6. Advances: 5000:- - 10000:- minimum 200:-
- 500:- with 25:- 10000:- - 25000:- with 500:-

500:- - 1000:- with 50:- 25000:- - 100000:- with 1000:-
1000:- - 5000:- with 100:- 100000:- - with 5000:-

7. The auctioneer has the right to refuse any bid. Whilst every care and
attention is taken in executing bids and written instructions, the
auctioneer cannot accept responsibility for any errors. In case of
misunderstanding the auctioneer has the right to restart the bidding.

8. The mail bidder can write alternative bids and/or indicate a total maxi-
mum purchase limit.

9. All bids must be submitted in Swedish crowns to which is added
22% commission incl. Swedish VAT. Postage, insurance and bank
charges are extra.
Exception: Only 17,6% commission excl. VAT only for,
a) Export to countries outside of EU
b) VAT registered dealers inside of EU, but outside of

Sweden, who forward their VAT registration numbers in
good time before the auction.

10. If payment has not been received 30 days after the invoice date the
lots can, without further notification, be re-auctioned at the expense of
the buyer.

11. Reclamations must be made at the latest 6 days after the receipt of
the lots or advised by the Post office.

12. Stamps with visible defects on photo can not be claimed.
13. Lots of more than 3 stamps can not be claimed if one of the stamps

has a minor defect.
14. The auction is held under Swedish law.
15. In order to save on volume and weight, shipped lots will be packed

and sometimes reorganised at the auctioneers discrection.
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Utställningssamlingens ingressblad

Vi är stolta att ha fått förtroendet att försälja Leon Nordins prisbelönta utställningssamling omfattande
svensk posthistoria. Samlingen har under årens lopp omstrukturerats och förbättrats och omfattar idag
viktiga filatelistiska objekt från tiden för Postverkets grundande 1636 och fram till 1894.
Vi har valt att presentera den i kronologisk ordning vilket innebär att objekten sätts in i sina tidsmäs-
siga sammanhang och belyser olika handhavande av såväl inrikes som utrikes försändelser. Dessutom
omfattar samlingen försändelser som befordrats på andra sätt än via Postverket såsom klockarpost,
soldatpost och ångbåtspost.
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1 Axel Oxenstierna, 1583-1654, svensk rikskansler. Mycket vackert omslag till kurirbrev sänt till
den svenske agenten i Cassel med långt bevarat innehåll på tyska daterat Stralsund 18 maj 1636.
Egenhändigt undertecknat och försett med stort sigill i blindtryck. Sällsynt objekt. 3.000

2 Mycket vackert och tidigt brevomslag med stor dekorativ sirat sänt till riksrådet Claes Christersson
Horn (1587-1651, friherre till Åminne) med ankomstdatering ”inlefwereradt uthi Krigzretten den
26 Augusti 1636". Trevligt objekt från Postverkets första verksamhetsår. 1.000
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3 Synnerligen fräscht, karterat brevomslag till Hans Wachtmeister i Karlskrona med rättvänt avtryck
av den sällsynta stämpeln ”F” typ 1 använd endast 1686. Vackert och klart avtryck av denna mycket
ovanliga stämpeltyp. 5.000

År 1685 beställdes Sveriges 2 första poststämplar. De bestod av bokstaven ”B” för betalda brev
eller ”F” för fribrev och hade dessutom en kunglig krona inom oval ram. Dessa stämplar är endast
kända från år 1686 och förslets snabbt och ersattes i slutet av året med runda stämplar av järn.

4 B-stämpel typ 1 i mycket vackert och rättvänt avtryck på fräscht, karterat brevomslag
till Hans Wachtmeister, amiral och landshövding i Kalmar, Öland och Blekinge.
Enligt uppgift daterat till april 1686. Sällsynt i denna höga kvalitet. 6.000
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5 Mycket intressant och tidigt brevomslag befordrat med klockare 1688 till olika pastorat i Skåne.
Adresserat till mest ärevördige pastorer i Lunds stift med befordringsföreskrift ”Efter Ärevördige
Consistori, skriftl. befallning skall under Embets förtappelse klockarna i Heglinge, Fulltofta,
Gudmuntorp och Gårstånga, widh dagh och natt detta fortskaffa, afgick ifrån Medhelby widh
middagstidh d 24 Nov 88". 5.000

Klockarposten stadgades i 1686 års kyrkolag och upphörde först 1888. Den innebar att
det ålog klockarna att befordra post med kyrkliga ärenden mellan de olika pastoraten
och vi känner endast till ett fåtal brev från 1600-talet.
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6 B-stämpel typ 6. Prakt-Lyxavtryck av en sällsynt stämpel använd 1696-97, troligen som
reservstämpel, på fräscht, karterat brevomslag till Riksänkedrottningens ståthållare på
Vadstena Slott. Blyertsdaterat 1697. 4.000

7 Mycket vackert brevomslag med REVAL bandeaustämpel och karteringssiffra,
sänt till Amiralitetskollegiet i Karlskrona. Mycket ovanlig stämpel och ett vackert
UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 40.000

I början av 1700-talet fick Stockholm den första stämpeln av bandeautyp utvisande
avsändningsorten 1707 beställdes liknande stämplar för Reval, Riga, Pernau och Göteborg.
De äldsta kända avtrycken är dock från 1708. De baltiska postkontoren erövrades under
perioden 1708-10 av Ryssland och är därför stora sällsyntheter.
Göteborgs bandeaustämpel är ej känd.
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9 STOCKHOLM skrivstilsstämpel typ 1 på mycket fräscht, karterat och omkarterat brevomslag
sänt till Åmål och Forsbacka bruk. Ovanlig stämpel känd i ett 10-tal exemplar på privat hand. 2.000

8 PERNAU bandeaustämpel i rättvänt och vackert avtryck på brevomslag till Riga
(på insidan kyrillisk stämpel 1888).  Intyg HOW ”mycket hög kvalitet”. Sällsynt objekt. 75.000



10

11 STOCKHOLM skrivstilsstämpel typ 3 på ovanligt vackert brev med innehåll daterat 2 augusti
1722, vilket innebär senast kända användning av denna sällsynta stämpel. 4.000

10 STOCKHOLM skrivstilsstämpel typ 2 i pregnant avtryck på fräscht, karterat brev med innehåll
daterat 30 januari 1721 vilket gör det till det äldsta kända avtrycket av denna sällsynta stämpel,
känd i ett fåtal exemplar. Intressant innehåll om rekrytering av båtsmän ställt till Landssekreteraren
i Gävle. 4.000
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13 Omslag till soldatpostbrev (stor del av baksidan saknas) blyertsdaterat 1729 med ett klart och
pregnant avtryck av den mycket sällsynta kompanistämpeln ”ifrån Istrum”. 2.500

12 Brevomslag blyertsdaterat 1725 med en synnerligen vacker kronoslinga på baksidan. 400
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15 STOCKHOLM bandeaustämpel typ 9 i Lyxavtryck på vackert brev med innehåll 1747.
Ovanligt objekt. 1.500

14 Intressant brev blyertsdaterat 1740 med på baksidan 3 öppna kronor. 600
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17 Stockholm enradsstämpel typ 1 i Praktkvalitet på brev med innehåll 1752.
Mycket sällsynt objekt med en stämpel känd i ett fåtal exemplar. 2.000

16 Mycket vackert fribrevsomslag till landshövdingen i Kristianstad Christian Barnekow (1694-1762)
med superbt avtryck av kronostämpel av Kristianstadstyp med initialerna BH. 400
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19 Mycket vackert soldatpostbrev inom Västgöta Kavalleriregemente blyertsdaterat 1765 med den
sällsynta kompanistämpeln KÅDKINS COMP: med notering ”från Capitainen”.
Bilden beskuren i överkant. 3.000

18 Stockholm enradsstämpel typ 3 på intressant brev till Pernau med kronoslinga samt vacker notering
”frco Abborfors”. På brevets flikar daterat Stockholm 1755 samt uträkning av portot. 2.500

Efter freden i Åbo 1743 med landavträdelser till Ryssland upprättades en ny utväxlingspoststation
vid nuvarande Kotka och benämndes Lilla Abborfors. Poststationen var i drift ända till 1808.
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21 NORRKÖPING rakstämpel typ 1 1769 i 2 svaga men tydliga avtryck ”NORRK - -” respektive
”- ING” på brev till Skåne med innehåll angående skulder och intryck från riksdagens tillfälliga
sammanträdesort. Vackert och sällsynt objekt. Intyg HOW. 4.000

Då man förväntade sig oroligheter i Stockholm inför 1770 års riksdag förlades den redan 1769
till Norrköping. Vid denna riksdag, såväl som vid riksdagen år 1800, framställdes rakstämplar
liknande de i Stockholm använda. Ett liknande förfarande användes även vid riksdagen i Gävle 1792.

20 Karterat fribrevsomslag med den mycket sällsynta tvåringade stämpeln ”FORT UTAN HINDER”
med kungligt namnchiffer och krona i nedre bandet, sänt till kornetten Westerlind på Hunnebo
i Bohuslän. Mycket vackert och intressant objekt, delvis gulnat i nederkant,
ankomstdaterat 13 juni 1768. Intyg HOW. 6.000

Denna typ av kronostämpel känner vi endast till i 3 exemplar och i 2 olika typer, dels den i Postal
avbildade unika stämpeln med grevlig krona och dels med sluten kunglig krona som ovan, känd i
endast 2 exemplar. Antagligen har stämpeln använts för att märka ”expressförsändelser”.
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23 STOCKHOLM rakstämpel typ 9:1 i något suddigt med ändå tydligt avtryck på brev med
innehåll 1788 till Finland. Mycket sällsynt objekt med en stämpel känd i ett fåtal exemplar. 1.000

22 Intressant brev med rakstämpel STOCKHOLM, till Mecklenburg (innehåll daterat 1772)
med ett flertal karteringar och lösenbelopp i rödkrita, överstrukna och ackumulerade
vartefter brevet passerat olika postförvaltningar. 1.000
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25 Intressant, till Antwerpen betalt brev från Göteborg till Lissabon 1803. Brevet har trots
krigsaktiviteter befordrats landvägen via Hamburg, stämpel SUEDE, till Thurn & Taxis
kontor där det stämplats OLANDA och R4 för att underlätta portoberäkningen.
Detta är det nästa äldsta brevet till Portugal vi känner till. 2.000

24 STOCKHOLM rakstämpel typ 8 i rättvänt avtryck på brev 1791 till Skara.
Mycket sällsynt objekt. 1.200
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27 Genomskuret och desinficerat brev från Cadiz i Spanien till Göteborg 1813 med fullständig
text från en skeppare ”här är mycket sjukt”. Sällsynt med epidemibrev före 1830-talets
koleraepidemier. 2.000

26 Vackert och intressant militärt ”stafettbrev” med notering ”afgår med Brefordonnance
från Landscrona, 1809 d 18 april och fortskaffas af Brevposteringarna i Saxtorp,
Löddeköpinge och Lomma i Skridt till Malmö”. Ovanligt objekt där alla ordonnanser
kvitterat brevet på baksidan. 1.500



19

29 Vackert brevomslag från svenska konsulatet i Valencia med lösennoteringar och den ovanliga
transitstämpeln ”K.S.N.P.C. i. Stralsund d. 5 MAI”, använd 1824-26. 800

28 Fräscht fribrevsomslag sänt till Jönköping med den mycket sällsynta stämpeln STOCKHOLM
FR BR inom ram, typ 2, använd i slutet av 1822. Intyg HOW ”Stämpelavtryck av hög kvalitet”. 8.000
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31 Otroligt dekorativt fjäderbrev med lång slinga, 3 hela fjädrar i olika färger samt anteckning ”FORT
FORT” för att understryka nödvändigheten av snabb befordran. Brevet med fullständigt innehåll
om delgivning för 3 personer och har befordringsföreskrift för kronolänsman Bergman i Wret
”FORTställes utan minuts försummelse vid Sex Rdr 32 Sk bco vite…10 april 1829”. 4.000

De bevarade fjäderbreven ur denna korrespondens med 5-6 brev tillhör de vackraste exemplaren
av dessa dekorativa objekt. Ett av breven är avbildat på frimärke inför utställningen Stockholmia-86.

30 Vackert brevomslag med rakstämpel UPSALA och transitstämplar ”frco Stralsund” samt
GREIFSWALD 7 MAI. Brevet är troligen sänt 1827 då posten lades om till Greifswald då kanalen
in till Stralsund var för grund för de nya ångfartygen. Stralsundstämpeln fortsatte användas trots att
posten nu gick över Greifswald. 600
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33 Vackert, genomstunget och rökt epidemibrev från Köpenhamn till Göteborg 1831. Då koleran
1831 svepte genom Europa från öst till väst var desinficering av inkommande post nödvändig.
Dessa brev blev genomstugna och rökta. Åtgärderna lyckades hålla koleran borta ända till 1834. 1.000

32 Vackert och ovanligt brevomslag från Italien till Stockholm, 1820-tal, med rakstämpel ROMA,
transitstämpel HAMBURG P.TH.u.T. O.P.A. 21 JUL och röd kritnotering 25 för portot till
Hamburg vilket tillsammans med portot till Sverige noterats till lösennotering ”2 Rd 2 sk”. 1.500
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35 Mycket vackert, genomstunget och desinficerat brevomslag med sanitetsstämpel ”SAN.St”,
KÖNIGSBERG 13 OCT och som transit en Praktstämpel K.S.N.P.C. i Greifswald d 21 OCT.
Ovanligt objekt. 1.500

34 Vackert brevomslag till Frankrike med den ovanliga bågstämpeln CHRISTIANSTAD 9.9.33 typ 2
och transitstämplar ”frco Stralsund”, GREIFSWALD 10 SEPT och röd PRUSSE PAR FORBACH. 1.500
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37 Stockholms bågstämpel typ 9, 2.4.38 i röd färg i Praktavtryck, samt ett svagare, på fräscht brev
till Arboga med intressant notering ”Med snällposten”. Sällsynt objekt. 2.000

För brådskande brev infördes tjänsten att mot en högre avgift sända dem med ”express”.
Under åren 1835-38 särskiljdes dessa brev från andra med ett rött stämpelavtryck, under
1838 sällsynt av ovanstående typ 9.

36 Mycket dekorativt fjäderbrev med stor brun fjäder med befordringsföreskrift ”FORTställes af
Vederbörande kronoBrefbärare” 1836. 1.500

Bilden beskuren
i överkant
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39 Intressant brev befordrat 1838 till Falkenberg med sällsynt notering ”från Halmstad, obetalt
pr Diligensen”. 1.000

38 Intressant brev, med till stor del bevarat innehåll, stämplat HERNÖSAND 3.5.38, befordrat
som lösbrev till Östersund. Texten handlar om ett gräl i Härnösand angående brevs uppförande
på kartor, brevporton och om brev ska gå löst eller i paket mm. Förslutet med Hernösands
postkontors sigill. 1.000
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41 Tilltalande brevomslag stämplat ELBING 6 SEPT med påteckning och stämpel ”fco Ystad”
samt röd lösennotering ”24 S”. 1.000

40 LANDSKRONA fyrkantstämpel typ 1 i röd färg. Fräscht brevomslag med Lyxavtryck av denna
sällsynta röda stämpel, sannolikt det vackraste av de fåtaliga kända breven. Denna stämpel till-
sammans med den röda stämpeln HUDIKSVALL tillhör rariteterna på denna stämpeltyp. 12.000
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43 Intressant brev till England 1843 med ovanliga transitstämplar ”frco Stralsund”,
K.S.N.P.C. i Stralsund 30 SEPT (typ 2) samt röd ”T/3 OCT”, indikerande att det
högre transitbeloppet skulle användas. 1.000

42 STOCKHOLM 3.9.43. Fyrkantstämpel i röd färg använd som ankomststämpel på Praktfullt brev
från Lübeck med notering ”pr Dampschiff Svithiod” och med lösennotering ”40 S”. 500
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45 Vackert brev till Spanien med fyrkantstämpel CARLSHAMN 29.11.50, transitstämplar
HELSINGÖR och PRUSSE VALENCIENNES. Portot till spanska gränsen betalt och
brevet har stämplats PD, men är lösenbelagt till Malaga med röd lösenstämpel ”10 R”. 800

44 Mycket vackert och intressant brev till länsmannen i Wreta med notering ”Skallbud”
angående vargjakt på Olovsbyle skog i Husby socken med rekvisition av 100 man
från Semminghundra härad, troligen 1840-tal. Mycket sällsynt objekt. 3.000

Skallbud omtalas i 1647 års förordning och omfattade allmogens skyldighet att ställa upp på
skallfogdens begäran för skyddsjakt. Av dessa sällsynta försändelser känner vi endast till
3 exemplar varav 2 från Uppland.
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47 Vackert brevomslag från Gävle makulerat med blå ankomststämpel STOCKHOLM 21 JUL 52
och notering "ifrån Gefle". 500

46 Intressant brev till Danmark med Lyxstämplar UDDEVALLA 11.3.51 samt Franco för att utvisa
att brevet var kontant betalt. 1.000
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49 Vackert brevomslag med notering ”5 Sk” och ”Obetaldt från Söderköping med ångfartyg” samt
rättvänd blå ankomstämpel STOCKHOLM 1 AUG 52. Dekorativt objekt. 600

48 Vackert och ovanligt brev från Stockholm 1852 till kungariket ”De båda Sicilierna”, fullt betalt
enligt stämpel FRANCO och sänt via Tyskland och Kyrkostaten där den ovanliga stämpeln
”Transito per lo Stato Pontificio” slagits på brevets baksida. Vi känner endast till 5 brev med
detta adressland. 2.000
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50  Klockarpostbrev 1853 med intressant förklaring angående utebliven högmässa med notering
”Embetsbref, som fortställes af Klockaren Sjögren d 27 mars 1853” från Ullstorp via Tomelilla. 2.000

51 Obetalt ångbåtsbrev från Marstrand till Uddevalla i god kvalitet med Lyxstämpel MED ÅNGBÅT
UDDEVALLA 7/6 1853 LÖSEN 4 Sk: Bo, typ 3 IB, där datum och månad fyllts i för hand. 2.000

Åren 1850-60 befordrades med ångfartygen Thorild och Uddevalla ofrankerade brev som lades
i brevlåda på fartygen på sträckan Göteborg-Uddevalla. Breven fick sedan lösas i Uddevalla
och makulerades då med denna vackra stämpel.



31

53 ∆ Vacker och mycket intressant brevframsida med blå ankomststämpel STOCKHOLM 7 SEP 53
och med ytterligt sällsynt tilläggsstämpel i skrivstil ”Norrkpg”.
Stämpelraritet känd i ett ytterst fåtal exemplar. 5.000

Vid mitten av 1850-talet användes vid ankomsten till Stockholm av obetalda båtbrev skrivstils-
stämplar för att utvisa vilka orter dessa brev kom från. Alla dessa stämplar är mycket sällsynta.

52 Obetalt ångbåtsbrev från Marstrand till Uddevalla med en fantastiskt vacker lösenstämpel
MED ÅNGBÅT UDDEVALLA 3.7.1853 LÖSEN 4 Sk: Bo, typ 3 IA. 1.500
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55 2 a, 4 a 4 skilling banco och par 8 skilling banco i felfria exemplar på inrikes brev med 5-dubbelt porto,
makulerade med Lyxstämplar CARLSKRONA 9.8.55. Mycket fräscht och sällsynt objekt (del av
baksidan saknas) med en portokombination känd i endast 2 exemplar. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 15.000

54 Obetalt båtbrev med ankomststämpel STOCKHOLM 23 APR 55 och med välplacerat Lyxavtryck
av den sällsynta skrivstilsstämpeln UPSALA, använd för att utvisa avsändningsort på till Stockholm
ankommande obetalda båtbrev. Brevpapperet förstärkt på insidan. Alla kända avtryck av denna rara
stämpel är i blå färg utom detta unika avtryck som är i svart färg.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT I HÖGSTA KLASS. 10.000
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57 5 a 24 skilling banco på Praktfullt assurerat brev med dubbelt porto (del av baksidan saknas) med
Praktstämpel JÖNKÖPING 29.1.56. Noteringar ”Rek in specie” och ”2 Rd Bko o 1 revers”.
Mycket sällsynt objekt. Ex Ivarsson. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 20.000

56 Mycket vackert brevomslag med tidigt Praktavtryck av Stockholms första lösenstämpel
”STCKHLM 4 SK 5.9.55", känd i ett fåtal exemplar. 3.000
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59 6 a1 1 skilling banco svart Lokal, tunt papper i 2 exemplar på enastående vackert och ytterst sällsynt
lokalbrev med förutbetald brevbäringsavgift. Märkena makulerade med stjärnstämplar i Prakt-
Lyxkvalitet och på baksidan LOKALBREF 1sta Tn 8.8.56. Intyg HOW ”Praktobjekt”.
Ett alldeles underbart UTSTÄLLNINGSOBJEKT i utsökt kvalitet. 10.000

58 5 a ∆ Vacker brevframsida till England med dubbelt porto frankerat med 3 exemplar 24 skilling banco
(lodrätt veck över vänster märke och bruten hörntand på höger märke). Sällsynt objekt
stämplat STOCKHOLM 28.2.56. Endast 3 brev kända med denna frankering.
Intyg HOW ”Gott objekt”. 25.000
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61 Västerås lösenstämpel typ 1 ”Lösen 4 sk” i Praktavtryck på ovanligt fräscht
ångbåtsbrev från Stockholm daterat 16 juni 1857 till Västerås.
Ett ytterst fåtal exemplar kända av denna stämpelraritet. 10.000

60 Lösenstämpel ”1 Rdr 20 Sk” på mycket vackert och sällsynt brev från svenska konsulatet
på Malta 23.3.57. Transitstämplar från Marseille, Paris och Hamburg. Portot för detta brev
på 1 lod skulle vara 2 gånger 34 skilling vilket gör 1 riksdaler 20 skilling.
Endast ett 10-tal försändelser kända. 4.000
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62 2 f Underbart  vackert brev till Finland frankerat med 5 exemplar 4 skilling banco,
1 ex med liten skada helt utan betydelse, stämplade med den lilla stämpeln
LUND 16.8.57. Synnerligen sällsynt objekt, endast känt i 2 exemplar med denna
kombination. Ex Josefsson. Intyg Sjöman och HOW ”mycket gott objekt”. 90.000

63 2 l, 3 a1 Fräscht brev till Ryssland betalt till gränsen och frankerat med 4 (kt) och
6 skilling banco makulerade med Praktstämplar STOCKHOLM 15.12.57.
Vackert och ovanligt objekt med färgfriska märken. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 40.000
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65 2 k3 4 skilling banco, ljust gråblå, turkosgruppen. Ett helt felfritt exemplar av detta sällsynta märke
på vackert, bläckmakulerat brev till Nora daterat ÖREBRO 26 feb 1858.
Mycket ovanligt objekt med intyg Åkerstedt (1971) och HOW ”Mycket gott objekt”. 10.000

64 2 j1 4 skilling banco, matt ultramarin, skiffergruppen. Felfritt exemplar av denna ovanliga nyans på
fräscht brev med Praktstämpel NORRKÖPING 7.2.58. Detta är ett av de vackraste breven med
denna nyans vi känner till. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 8.000
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66 1 b, 2 m, Fantastisk brevframsida till Berlin med oerhört dekorativ 4-färgsfrankering
3 b, 4 h ∆∆∆∆∆ bestående av 3, 4, 6 och 8 skilling banco utgörande 21 skillings porto.

Alla märken med Prakt-Lyxstämplar CARLSKRONA 26.2.58, dock
arkivveck över 3-skillingen vilket förstärkts på baksidan, alla övriga
märken helt felfria. Denna internationella raritet har tidigare tillhört
såväl Lagerlöf som president Roosevelt.
Avbildat i Bjäringer-Douglas "Sweden Number One" sid 159.
Intyg Sjöman, Frans Obermüller samt HOW.
RARITET OCH ETT FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 200.000
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67 ∆ Västerås lösenstämpel ”4 sk”, typ 2, i inte mindre än 3 avtryck på ofrankerad framsida (reva)
sänt från Stockholm till Västerås ankomststämplat WESTERÅS 11.6.58. På brevet notering
”med ångbåt” och ”3” för 3-dubbelt porto vilket markerats med 3 stämpelavtryck. Nedtill
även notering ”=37 öre” vilket motsvarar 12 skilling banco då 1 skilling banco var värd något
mer än 3 öre. Ett mycket vackert och UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT, därtill tidigast kända
användning av dessa primitiva och intressanta stämplar. 15.000

68 Lösenstämpel ”29 Sk” på vackert brev från kungariket Sardinien stämplat GENOVA 16 SET 58
till Stockholm med ett flertal transitstämplar. Ytterst få försändelser med denna stämpel kända. 2.000

Då Sverige bytte myntfot 1 juli 1858 borde också denna lösenstämpel bytts mot 87 öre, men
stämpeln användes i över ett år in på öresperioden. Dock har det verkliga beloppet ”87 öre”
påtecknats brevet.
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69 Lösenstämpel ”34 Sk” på mycket vackert, obetalt brev från svenska konsulatet i Palermo.
På framsidan blåaktig fartygsstämpel D SICILES E MARSEILLE 8 DEC 58 och på baksidan
röd PALERMO samt transitstämplar i Frankrike och Tyskland. Alla 10 kända breven med denna
lösenstämpel är avsända från Sicilien. 3.000

70 Mycket vackert brev från Göteborg 1858 till Uddevalla med Prakt-Lyxstämpel MED ÅNGBÅT
LÖSEN 4 Sk: Bo, typ 3 II. 1.000
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72 2 intressanta brev ur samma korrespondens från Hamburg där båda har lösenstämpel ”45 öre”.
Det ena med den sällsynta stämpeln K.S.P.A.D. 30/1. 1860. (sista användningsdag) och
det andra stämplat HAMBURG K.S.P.A.(D.) 22/2 1860. 1.000

När det svenska postkontoret i Hamburg i januari 1860 erhöll nya fyrkantsstämplar riktades kritik
mot att den inte innehöll ortsnamnet. En ny stämpel med HAMBURG beställdes och levererades
i februari. Detta innebar att den ortlösa stämpeln endast kom att begagnas under januari månad.

71 Lösenstämpel med text ”12 öre” som troligen användes på obetalda ångbåtsbrev från Stockholm
till Norrköping 1859 i Praktavtryck på mycket vackert brevomslag. På baksidan ankomststämpel
NORRKÖPING 21.6.59. Endast ett ytterst fåtal brev kända med denna stämpel, varav detta är det
vackraste. Intyg HOW ”Mycket hög kvalitet”. 15.000
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73 7 b1, 8 b, Fantastiskt brev till Madeira om 2 lod frankerat med 5, 9 och 30 öre samt
11 b, 12 b inte mindre än 6 exemplar av 50 öre, tillsammans utgörande 344 öres porto

via Ostende och England. Märkena (smärre def.)  makulerade med rättvända
stämplar STOCKHOLM 14.5.60 och på framsidan FRANCO, ”Aus Schweden”,
röd ”P” samt ett flertal noteringar. Gripande innehåll från en kvinna som
söker hjälp av svensk-norska konsuln att få sin förrymda man att godkänna
skilsmässa. Posthistoriskt mycket intressant objekt, unikt och med den högsta
frankeringen till Afrika. Intyg HOW ”Gott objekt”.
ETT FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 100.000
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75 9 d1 12 öre på brev från Kungälv 22 september 1860 till Uddevalla makulerat med den på frimärkta
försändelser sällsynta stämpeln MED ÅNGBÅT LÖSEN i sista fasen. Sällsynt objekt. 2.000

74 Fribrev med rakstämpel BREFB SK OBET och på baksidan LOKALBREF 3dje Tn 21.5.60. 800
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77 9 i, 12 c Intressant och ovanligt brev till USA frankerat med 12 öre och 3 exemplar 50 öre
som 162 öres porto, alla stämplade STOCKHOLM 14.5.61. Trots kvalitetsanmärk-
ningar ett posthistoriskt viktigt objekt, sänt via Tyskland och till USA i försluten
postsäck, ankomststämplat NEW YORK JUN 5 PAID, känt i ett fåtal exemplar.
Intyg HOW ”gott objekt”. 20.000

76 8 a, 10 d1, 9, 24 och 30 öre i felfria och fräscha exemplar på underbart vackert brev till Tyskland
11 b stämplat STOCKHOLM 5.2.61. På framsidan FRANCO och ”Aus Schweden” inom ram.

Högkvalitativt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 10.000
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78 13 a, 8 b 3 öre brun Lokal och 9 öre Vapen i felfria exemplar som 12 öres porto på vackert
brev till Orust makulerat med rättvända stämplar UDDEVALLA 25.4.62.
Ytterst ovanlig portokombination och ett förnämligt objekt.
Intyg Harbrecht ”Mycket gott till Praktobjekt” och signerat Sjöman. 20.000

Dessa provisoriska ”lokalmärken” framställdes till årsskiftet 1862 med tryckplåtar för det svarta
lokalmärket då beslutet att ge ut 3-öresmärken togs med kort varsel och nya plåtar ej hann tillverkas
utan först kunde levereras i december 1862. Från 1862 existerar ett mindre antal försändelser med
olika kombinationer av 3 öre brunt ”lokalmärke”.

79 13 b, 6 a3 3 öre olivaktigt gulbrun i par samt 3 öre svart i par (ft) på utomordentligt vackert
lokalbrev där båda paren makulerats med varsin centralt placerad Prakt-Lyxstämpel
STOCKHOLM 4 TUR 27.5 (1862). Detta är ett av de allra vackraste lokalbreven,
därtill med förutbetald utbärningsavgift, vi känner till och ett verkligt förnämligt
objekt av stort posthistoriskt intresse.  Intyg Svensson och HOW ”Prakt-objekt”. 50.000

Lokalposten i Stockholm var en fortsättning av den Mallénska ”Gång-Posten” och erhöll den 1 juli
1856 speciella lokalfrimärken. Enhetsportot var 1 skilling banco att betala vid inlämnandet och
1 skilling banco till brevbäraren vid utlämnandet, dessutom kunde även utbärningsavgift erläggas
med 2 märken vid inlämnandet. 1 januari 1862 utgavs det bruna lokalmärket som även gällde som
3 öres frankering på andra försändelser än bara lokala. I enlighet med Kongl Majt skrivelse den 9
november 1861 skulle de svarta märkena då bytas mot bruna och begärdes av Poststyrelsen i retur.
Detta uppfattades som att svarta lokalmärken var ogiltiga och försändelser frankerade med dessa
kompletterades med bruna märken. Därför existerar ett fåtal brev med både svarta och bruna märken.
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81 Lösenstämpel ”24 öre” i Prakt-Lyxkvalitet på obetalt brev från Norge stämplat
NAMSOS 27.8.62, transitstämpel TRONDHJEM 29.8.62, rakstämpel OBETALDT
samt utbärningsstämpel STOCKHOLM 7.9. 2 TUR. Ett fantastiskt objekt i
mycket hög kvalitet (dock förstärkt på baksidan), och endast känd i 2 ex på privat hand.

20.000

Lösenstämpeln ”24 öre” användes i Stockholm på obetalda brev från Norge 1860-62 och upptäcktes
först i modern tid. Av stämpeln känner vi, förutom denna och 1 brev från Stavanger, endast till
Postmuseums exemplar. Som lösennotering på brev känner vi till 1 brev från Farsund 1863.

80 9 h1 12 öre ultramarin i felfritt exemplar på ångbåtsbrev till Norrköping stämplat STOCKHOLM 24.7.62
samt blå stämpel i ram ”Pr Ångbåt”. Sällsynt objekt. 3.000
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83 Mycket vackert, kontant betalt brev med stämpel GÖTHEBORG 25.2.63 och
Göteborgs registreringsstämpel REGISTR:, typ 1. Ovanligt objekt. 1.000

82 12 c, 10 d1 50 öre i par och single (kt) samt 24 öre på mycket intressant brev (del av baksidan saknas)
till Lombardiet i Italien stämplat STOCKHOLM 9.9.62, frankerat med färgstarka märken.
Endast 2 brev kända med dubbelt porto 174 öre. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 15.000
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85 8 d, 14B c1 9 öre blåviolett och 3 öre Lejon typ II som ovanlig kombination av 12 öres porto på brev med en
rättvänd stämpel NORRKÖPING 21.9.65. Intyg Sjöman ”gott objekt”. 2.000

84 Intressant affärsbrev (arkivveck) från Göteborg till Helsingör med transitstämpel
HELSINGBORG 22.8.63 och den mycket ovanliga ”ANK: MED POST-DILIGENCE”
samt dansk lösenanteckning. 3.000
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86 8 d, 9 c2, Rekommenderat brev (renoverat) med 3-dubbelt porto frankerat med 9, 12 och 50 öre för korrekt
12 f1 porto 71 öre, märkena med varsin stämpel STOCKHOLM 21.6.65.

Mycket vackert och sällsynt objekt, känt i endast 2 exemplar. 3.000

87 Lösenstämpel ”54” och rakstämpel OBETALDT på obetalt Praktbrev från Stettin 5/11 65.
Stämpeln är känd på försändelser från Tyskland samt Finland/Ryssland. 500
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89 7 b1 5 öre i 2 par (1 något särat) som sällsynt kombination av 20 öres porto till Norge
stämplat STRÖMSTAD 21.10.65, första månaden för detta porto. Ex Benzinger.
Signerat Sjöman och intyg HOW ”Praktobjekt”. 12.000

88 9 c2 12 öre med skruvavtryck (obet rostfläck) på synnerligen vackert, registrerat brev från MALMÖ
20.10.65 med Lyxavtryck av den mycket sällsynta stämpeln ”Registrs” inom ram, här i violett färg.
Ytterst sällsynt objekt. 3.000
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91 Mycket fräscht brev från Köpenhamn 12 juli 1866 till Lidköping med den sällsynta stämpeln
”Från Danmark” i violett färg och med ram. Brevet är transitstämplat MALMÖ 13.7.66 på
baksidan (med omvänt spegelavtryck på framsidan) där det ofrankerade brevet även påförts
lösenbeloppet ”25” i blått. 1.000

Dessa ”Från…”-stämplar användes från 1860-talet ändra fram till 1970-tal men detta är den
första kända typen och känd i ett fåtal avtryck under perioden 1865-68.

90 Lösenstämpel ”25” i liten grov stil på mycket intressant, obetalt brev från Helsingör till Jacobstad
i Finland med transitstämplar HELSINGBORG 22.11.65 och STOCKHOLM 24 NOV 65 samt
notering om lösenbelopp i finsk valuta. Lösenstämpeln är känd i endast 4 exemplar varav 2 på
transitbrev till Finland. Tillsammans med några brev med lösenstämpel ”36 öre”, alla stämplade
i Helsingborg, är dessa lösenstämplade brev de enda vi känner till som inte har Sverige som
adressland. Mycket sällsynt objekt. 3.000



52

93 Lösenstämpel ”34” på vackert obetalt båtbrev från Lübeck med rakstämpel OBETALDT
och ankomststämpel STOCKHOLMS KK 21.10.67. Lösenavgiften 34 öre gällde endast
obetalda brev från Lübeck, direkt eller via Danmark. Av denna stämpel känner vi endast till
7 exemplar. 1.500

92 Fräscht ofrankerat brev sänt från utrikesdepartementet till svenske envoyén Palmstierna i
Konstantinopel. Intressant och mycket sällsynt objekt stämplat STOCKHOLM FR BR
1.5.67, FRANCO och som sig bör ”frb Cab”. Mycket ovanligt adressland. 1.000
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94 8 d, 12 g1 9 öre i 2 exemplar samt 50 öre i 4 exemplar på betalt brev till svensk sjöman
på skeppet Augusta, adresserat till svensk-norska konsulatet i Callao i Peru.
Alla märken, i stort felfria, makulerade med varsin på brevet rättvänd mycket
vacker Praktstämpel BURGSVIK 6.12.67. På brevet noteringar ”Franco”,
”via Danmark och England”, transitstämplar LONDON och PANAMA JA 7 68.
Portot 218 öre är bland de högsta kända till Sydamerika och detta är det
enda kända brevet till Peru under Vapenperioden och avbildat i
Billgren-Bjäringer-Stone ”Swedish letter rates to foreign destinations”.
Intyg Sjöman ”mycket gott till Prakt” och HOW ”Praktobjekt”.

Fantastiskt objekt och ett UTSTÄLLNINGSOBJEKT I
INTERNATIONELLT HÖGSTA KLASS. 150.000
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95 9 c3 12 öre på mycket vackert registrerat brev stämplat STOCKHOLM 26.10.67 samt sidostämpel
REGISTR: inom ram. Ovanligt objekt. 1.500

96 Lösenstämpel ”20 öre” på brev med innehåll från CHRISTIANIA 4.1.68 till Sverige med
transitstämpel CHARLOTTENBERG 6.1.68 där även lösenstämpeln slagits. Lösenbeloppet
är detsamma som portosatsen då ingen lösenavgift användes under perioden för obetalda brev
från Norge. Enda kända försändelse med denna stämpel. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 30.000

Lösenstämpeln ”20 öre” var tidigare okänd då detta brev hittades i ett sterbhus 1997.
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98 7 b2 Mycket vackert brev till Slesvig via Danmark frankerat med 5 exemplar 5 öre
(1 ex veck, smärre tandskador), samtliga Praktstämplade KALMAR 28.4.68 och
på baksidan ett flertal transitstämplar.
Ytterst sällsynt objekt. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 30.000

97 Fribrev i Lyxkvalitet stämplat ESLÖF 17.3.68 och rättvänd sidostämpel 2 TÅG. 500
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99 7 b2, 11 e2, 5 och 30 öre Vapen samt 3 öre Lejon typ II på synnerligen vackert brev till Ryssland via Finland.
14 Be Trots vågrätt veck över Vapenmärkena ett dekorativt och tilltalande objekt med distinkta stämplar

WREDSTORP 22.7.68. 8.000

100 9 c3, 11 d2 12 öre (vht) och 30 öre som 42 öres porto till Algeriet stämplat WAXHOLM 29.9.68, korrekt
porto via Frankrike i säck. Brevet ingår i en korrespondens till en svensk löjtnant Gyllenram,
attaché vid 27:e regementet i Oran. Mycket vackert objekt till ett sällsynt adressland.
Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 10.000
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102 Lösenstämpel ”25 öre” i stor upprättstående stil på obetalt brev från Köpenhamn till Oskarshamn.
På baksidan transitstämpel PKXP Nr 2 18.9.69. Vackert avtryck av en stämpel vi känner i ett fåtal
exemplar. 3.000

101 Lösenstämpel ”35” på fräscht brev från Finland ankomststämplat STOCKHOLMS KK 31.8.69
och rakstämpel OBETALDT. Blå kritnotering med det normala portot ”28” och lösenbeloppet.
Lösenavgiften 35 öre gällde endast obetalda brev från Finland 1868-73. Sällsynt objekt. 3.000
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103 Mycket intressant och vackert obetalt brev i andra viktklassen avsänt från svenska och norska
generalkonsulatet i Le Havre till Göteborg stämplat LE HAVRE 23 SEPT 69, transitstämplat
PAR ETRANGER 24 SEPT 69 och PKXP N:r 2 26.9.69, försett med såväl den ovanliga
lösenstämpeln ”112” (öre) samt den mycket sällsynta statistikstämpeln ”Fr.p.s.”.
Mycket ovanlig försändelse i hög kvalitet och ett förnämligt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 6.000

Den stora lösenstämpeln ”112” användes vid Paris-Quiévrain 1868-75 för ofrankerade brev
med dubbelt porto och utgjordes av portot 84 öre och strafflösen 28 öre. Statistikstämpeln
”Fr.p.s.”, Frankrike per säck, användes under de 2 veckor under åren 1868-75 som postflödena
av försändelser befordrade i sluten postsäck mellan Sverige och Frankrike kontrollerades.
Normalt skedde detta 1-15 oktober varför detta brev torde tillhöra en av de första säckarna
som kontrollerades 1869.

104 14 Bd 3 öre orangebrun typ II i vågrätt 3-strip som vackert och mycket intressant trycksaksporto till
Tyskland stämplat HELSINGBORG 21.5.69 och med tyska transitstämplar. Utlåtande Obermüller.
STOR RARITET och ett UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12.000
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106 10 d2, Intressant assurerat brev med 7-dubbelt porto frankerat med 24 öre, par 30 öre och 50 öre som
11 e2, 12 b porto 84 öre samt assuransavgift 50 öre. Dekorativ frankering stämplad SUNDSVALL 17.10.70.

Mycket vackert objekt med till stor del bevarade snören samt brevinnehåll. Endast 2 brev kända
med detta porto, och bara detta med denna portokombination. 8.000

105 9 c3, 14 Bd Fascinerande brev till England via Danmark med 2 exemplar 12 öre Vapen och inte mindre
än 7 exemplar 3 öre Lejon typ II. Trots tanddef och 1 def 3 öre ett tilltalande och vackert objekt,
känt i endast 2 exemplar, med rättvända stämplar KRISTIANSTAD 12.11.69 och
ankomststämpel LONDON NO 17 69. 8.000
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107 9 c3 12 öre i felfritt exemplar på brevomslag makulerat med rättvänd Praktstämpel
DALSLANDS KANAL 29.10.70. Brevet har sidostämpel från den överordnade
postanstalten WENERSBORG 30.10.70 och har sedan befordrats till Uddevalla.
Avbildat på sid 65 i Gunnar Lithén "Ångbåtspostexpedition på Dalslands kanal".
Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 15.000
Den sällsynta stämpeln DALSLANDS KANAL är endast känd på 16 försändelser
varav endast 3 till andra adressater än Adolf Ahlin i Upperud. Det är Sveriges
första egentliga ångbåtsexpeditionsstämpel och användes åren 1869-70 på brev
som postades på ångfartyget Laxen.
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108 10 d2, 17 öre grå samt 24 öre Vapen som 41 öres porto till Italien via N Tyskland.
15 c Vackra och felfria, fräscha märken stämplade KARLSHAMN 23.2.71,

PD inom ram, transitstämpel PKXP Nr 2 25.2.71 och tysk järnvägsstämpel
FLENSBURG ALTONA 27.2 samt ankomststämpel LIVORNO.
Underbart vackert och sällsynt objekt där märkena makulerats med
en gemensam Praktstämpel, därtill en på brev synnerligen ovanlig nyans.
Intyg Sjöman ”mycket gott till Praktobjekt”. 100.000
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110 9 c3 v5, 12 öre Vapen och par 3 öre Lejon typ II (1 ex skadat men med sällsynt variant "mörk fläck på S")
14 Bd på ytterst ovanligt och synnerligen intressant ofrankerat brev, som lagts i brevlåda,

där Vapen/Lejonmärkena använts som lösen. Lösenbeloppet består av 12 öre i felande
porto samt 6 öre i straffavgift. Märkena med något otydliga stämplar GÖTEBORG 14.1.72
samt på brevet STOCKHOLM 9.1.72. Sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 10.000

109 7 c2, 16 d 5 öre Vapen och 2 exemplar 20 öre Lejon som 45 öres porto till Riga via Nordtyskland.
Vackert objekt stämplat STOCKHOLM 27.9.71 med 2 olika Franco-stämplar. 3.000
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111 Mycket vackert ofrankerat brev från Brasilien till Stjärnhov med transitstämplar RIO DE JANEIRO
20.3.72, PKXP N:o 2 4.5.72 och den mycket ovanliga STOCKHOLM N:r 7 6.5.72. På framsidan
lösennotering ”124 öre”. 500
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112 7 f, 16 g Gul postanvisningsblankett använd utrikes till Danmark frankerad
med 5 öre Vapen (veck, runt hörn) och 20 öre Lejon stämplade
SÄFSJÖ 17.10.72. Signerat Sjöman.
Ett vackert och ytterst sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 30.000
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114 7 f, 16 g, 5 öre Vapen, 2 exemplar 20 öre Lejon och 12 öre Ringtyp på mycket vackert
21 h paketadressbrev stämplat MALMÖ 16.1.73 och avsänt till Helsingborg med

transitstämpel PKXP Nr 11 UPP 17.1.73. Endast 4 frankerade paketadressbrev
från perioden är kända. UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 50.000

Paketet vägde upp till 19 skålpund och portot 3 öre per skålpund vilket utgör 57 öre.

113 12 g2, 21 e Mycket vackert, assurerat brev (rengjort) med 50 öre Vapen i blandfrankerat tillsammans
med 12 öre Ringtyp stämplat CIMBRISHAMN 20.10.72. Ovanligt objekt. 6.000
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116 25 e 30 öre som lösen på ofrankerat brev med dubbelt porto. Brevet är avgångsstämplat KARLSKRONA
22.6.73. Påteckning ”Obet: Lösen 18 öre” har ändrats till ”30 öre”. Lösen utgörs av 24 öres porto
samt 6 öre aviseringsavgift. Ett fåtal brev kända med Ringtyp använda som lösen. Mycket vackert
och sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 20.000

115 11 h, 17 c, 30 öre Vapen i blandfrankering med 3 och 12 öre Ringtyp i en unik kombination av
21 h 45 öres porto till Spanien på något åldersanlupet brev stämplat GÖTEBORG 18.1.73.

Mycket gott objekt med intyg HOW. 6.000
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118 17 e, 3 öre och 12 öre i par och singlar utgörande 45 öres porto i en unik kombination på
21 l Praktfullt brev till Spanien, makulerat med rättvända stämplar PKXP Nr 1B UPP 8.12.73

med sidostämplar GÖTEBORG 8.12.73 och på baksidan ankomststämpel
JEREZ CADIZ 16 DEC. Portokombinationen ej nämnd i Postal.
Mycket vackert Praktobjekt med intyg HOW. 15.000

117 Synnerligen vackert ofrankerat brev från Tromsö till Karlskrona med lösenstämpel ”25 öre” i rak,
tunn stil. Brevet är transitstämplat TRONDHJEM 14.8.73 och PKXP Nr 7 NED. Mycket fräscht
objekt med den minsta lösenstämpeln, endast känd i ett par exemplar. 3.000
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120 24 d 24 öre i 3 exemplar som 72 öres porto till USA stämplade UDDEVALLA 12.1.74 med
Praktavtryck av den sällsynta dirigeringsstämpeln VIA G&E. (Via Göteborg och England).
Trots att frankeringen har skador (skuret vid öppnandet) ett synnerligen sällsynt och
vackert objekt, känt i endast 2 exemplar. 6.000

119 Da 20, 22 Underbart fräscht brevomslag till Landskrona frankerat med 2 skilling och 4 skilling (fht) enbart
makulerade med en Praktstämpel ”ÅNGB BREF FR DANMARK” och på sidoflik transitstämpel
HELSINGBORG 8.1.74. 3.000
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122 21 m 12 öre. Vackert exemplar på telegramkuvert stämplat OSKARSHAMN 3.4.74. 1.000

121 21 m 12 öre på mycket ovanligt brev stämplat ESLÖF 21.3.74 och med sidostämpel 4 TÅG. 1.000
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123 L 1, L 2 a, Underbart vackert underfrankerat emigrantbrev (uppskuret) löst med fullt porto 72 öre erlagt
L 6 c, L 7 a med en läcker 4-färgsfrankering i valörerna 1, 3, 20 och par 24 öre rödviolett (1 ex med riss).

Brevet stämplat TITUSVILLE i USA och lösenmärkena makulerade ÖDESHÖG 19.8.74. 5.000

Postkonventionen mellan Sverige och USA innebar att alla underfrankerade brev lösenbelades
med fullt porto.
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125 17 g, 20 g, 3, 6 och 50 öre samt 5 exemplar 12 öre som dubbelt rekporto till Frankrike på renoverat brev
21 m, 26 b stämplat STOCKHOLM 3.10.74. Några märken med defekter till trots ett mycket intressant

objekt med en unik portokombination. Intyg HOW ”Gott objekt”. 8.000

124 17 e, Fk 3 öre single som förutbetald utbärningsavgift på 12 öre frankokuvert stämplat STOCKHOLM 2.8.74.
Stor raritet då endast 2 brev är kända med i förväg betald avgift under Ringtypsperioden. Mycket
intressant postal dokumentation. 6.000

Under tidig frimärkstid fick adressaten själv hämta breven på postkontoren. Om den skulle bäras ut
tillkom 1 skilling banco eller 3 öre, den så kallade brevbärarskillingen. Denna ersättning till brev-
bäraren kvarstod till 1883.
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126 26 d 50 öre single på postförskottsbrev för småpaket med rättvänd stämpel
NORRKÖPING 8.1.75. Portot för paketet (upp till 2 skålpund) frimärktes
på omslaget. Posthistoriskt mycket intressant objekt, enligt Postal känt i
endast 1 exemplar. Kuvertet  (små revor upptill) från Lithografiska Aktie
Bolaget Norrköping. 20.000
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127 L 1, L 2 a, Lösenstämpel ”40 öre” i rättvänt, vackert avtryck på obetalt brev från USA
L 5 a, L 7 c stämplad RED WING MINN SEP 11, transitstämpel CHICAGO ILL GER TRANS,

T-stämpel och PKXP 2 UPP 30.3.75. Brevet, adresserat till Nygärde, Kalmar har
lösts med dubbelt felande porto och på brevet har lösenmärken i valörerna
1, 3, 12 och 24 öre grå anbringats. Mycket intressant objekt med en
lösenstämpel som är känd i detta enda exemplar. 30.000
Red Wings i Minnesota var för många utvandrare i den första stora
emigrationsvågen ett slutmål.
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128 21 m, 25 g, 1 Riksdaler i 3-strip och par samt 12 öre och 30 öre i par och single som porto 6:02 på baksidan
27 d av assurerat paketadressbrev från Jacob Bagge. Märkena makulerade STOCKHOLM PAKET 8.4.75.

En ytterst intressant försändelse med en portosats känd i endast 2 exemplar.
ETT HÖGKLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12.000

129 Intressant brev till Mississippi i USA stämplat HELSINGBORG 25.4.75,
PORTO för obetalt, VIA D&T dirigeringsstämpel samt amerikansk lösenstämpel
NEW YORK CURRENCY MAY 10 DUE 16. 1.500

Dirigeringsstämplar infördes för att underlätta för postpersonalen att dirigera breven den väg de
skulle befordras. D&T (Danmark och Tyskland) användes företrädesvis på brev till Nordamerika.
Redan på 1870-talet var all mark upptagen i de norra staterna och många sökte sig då vidare,
främst till Colorado, men även söderut.



75

130 19 g, 21 l, Mycket vackert och sällsynt assurerat brev med uppräkning med 50 och 12 öre för assuransporto
26 d samt 2 exemplar 5 öre (1 ex över kanten) för 10 öre uppräkningsavgift. Alla märken med varsitt

rättvänt avtryck av den sällsynta BJÖRKÖ 1.6.75 (Uppland) samt sidostämpel NORRTELJE
1.6.75. Mycket dekorativt, ovanligt objekt, speciellt i kombination med den sällsynta avstämplingen. 3.000

131 21 m 12 öre som dubbelt porto på tidningsbanderoll med avsändare ”Komitén för Sveriges deltagande
i verldsutställningen i Filadelfia”. Mycket ovanligt objekt stämplat STOCKHOLM 6.8.75. 2.000

Tidningar definierades före 1877 som trycksaker och portot var 6 öre upp till ca 80 gram.
Från 1 januari 1877 taxerades tidningar med ett lägre porto.
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133 Kvitto på assurerad försändelse från Göteborg till Falun med uppräkning och vidimation stämplat
GÖTEBORG AFG AFD 17.8.75, fäst vid brevets avskrift med sigill GÖTEBORG AFGÅENDE
POSTER. Avskriften signerad och stämplad av posttjänstemannen. Posthistoriskt mycket intressant
objekt känt i ett ytterst fåtal exemplar. 1.000

132 21 n 12 öre på mycket vackert brev stämplat ESLÖF 5.8.75 där man använt sidostämpeln TÅG utan
nummer men för hand skrivit in ”5”. Unikt objekt. 3.000

Eslövs tåg-stämplar användes åren 1867-76 som sorteringsstämplar för inkommande järn-
vägspost. Stämplarna tillkom då postmästaren i Eslöv tröttnat på att bli anklagad för att
sinka breven som befordrades via ESLÖF. Siffrorna 1-4 betecknar tågens avgång med 1 på
morgonen och 4 på kvällen. "5 TÅG" är unik men antagligen använd för att markera ett nattåg.
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134 L 7a, L 5 a Underbar framsida till obetalt paketadressbrev med 6 skålpunds vikt avstämplat STOCKHOLM
∆ PAKET 2.10.75. Lösenavgiften 108 öre består av transport på järnväg 12 öre per skålpund,

vilket ger 72 öre samt på diligens 6 öre per skålpund, dvs 36 öre. Försändelsen har lösts med
4-strip 24 öre rödviolett (största kända antal på försändelse) och 12 öre vilka makulerats med
den ovanliga Smålandsstämpeln WILSTAD 5.10.75. 3.000

135 19 f, 22 f 5 och 20 öre blekorange på ovanligt välbevarad ”Reversal å postförskottsförsändelse” makulerade
med Praktstämplar UPSALA 10.2.76 och adresserad till Kärrgruvan. Postförskottet har emellertid
inte lösts ut, utan returnerats och kvitterats i Upsala 14.2.76. Intressant objekt och i god kvalitet
trots veck i blanketten. 6.000
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136 17 e, 19 g, 3, 5 och 30 öre på 12 öres frankokuvert på rekommenderat brev till Finland med mottagningsbevis.
25 g, Fk 1 Märkena (5 öre bht) stämplade MEDEVI 14.6.76 samt ASKERSUND 15.6.76. Portot utgörs av

rekbrev 38 öre samt avgift för mottagningsbevis 12 öre. Trots ej störande reva i kuvertet till vänster
ett mycket intressant objekt med notering ”Expedieras från Stockholm med ångfartyget Constantin
som afgår kl 0.15 fredagen d 16 januari 1876. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5.000

137 25 h 30 öre i vackert exemplar på omslag för småpaket. Paket under 2 skålpund sändes utan adresskort
och frankerades direkt på omslaget. Enligt Postal är detta endast känt i detta unika exemplar.
Försändelsen makulerad med violett MARSTRAND 17.7.76 och märket MARSTRAND 18.7.76.
UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3.000
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138 18 a, 25 j 4 öre i 2 exemplar samt 30 och 50 öre på assurerat brev med assuransavgift 76 öre, alla märken
26 g stämplade GÖTEBORG 24.2.77. Ovanligt med brev frankerade med 4-öresmärken. Unikt objekt

med en portosats som ej finns noterad i Postal. 3.000

139 18 a 4 öre i 5 vackra exemplar på synnerligen vackert brev (lätt rengjort) till Frankrike där alla märken
makulerats med Prakt-Lyxstämplar STOCKHOLM 12.6.77, en kombination som ej nämns i Postal.
På baksidan transit- och ankomststämpel PAU 16.7.77. 3 exemplar med denna portokombination
är kända av oss. Signerat Macoreaun samt intyg Witschi och HOW ”Praktobjekt”. 10.000
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140 18 a 4 öre i mycket fräscht exemplar på tidningsbanderoll stämplad STOCKHOLM TE 13.6.77.
Ett ytterst fåtal kända med denna singelfrankering och ett vackert UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2.500

1 januari 1877 separerades tidningskorsband från övriga trycksaker med en minimiavgift på 4 öre
upptill 100 gram. Med anledning av portoändringen kompletterades Ringtypsserien med ett nytt
märke i valören 4 öre. Dessa ”tidningsomslag” sparades sällan och är idag stora rariteter.

141 L 1, L 7 c Lösenstämpel ”25 ÖRE” i vackert avtryck på obetalt brev stämplat KRAGERÖ 4.12 i Norge,
transitstämpel PKXP No 7 NED 6.12.77 och kvitterat med 1 och 24 öre grå med mycket vacker,
centralt placerad stämpel ÅRJENG 13.12.77. Ett mycket sällsynt objekt, därtill dekorativt. 20.000
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142 32 b 12 öre på mottagningsbevis (skador) för rekommenderat brev till Österrike stämplat
SMEDBY 10.2.78, ej utlöst. På baksidan transitstämplar PKXP Nr 2 UPP 19.2.78
samt österrikiska pappersoblater. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4.000

143 L 3 b, Lösenbelagt paketadresskort för obetalt paket från Härnösand löst med par av 5 öre, 30 öre samt
L 8 b1, 2 exemplar 50 öre stämplade JUNSELE 15.9.78. Obetalda paket över 2 skålpund, detta vägde
L 9 c 14 skålpund, inom samma zon taxerades med 10 öre per skålpund, tillsammans 1 krona 40 öre.

Ex Åkesson, Hattenbach. Mycket dekorativt objekt. 1.000
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144 28 d 3 öre på lokal trycksak makulerad med den på brev sällsynta ventilstämpeln ÖREBRO 9.5.79.
Ovanligt objekt med intyg Sjöman ”mycket gott objekt”. 600

145 28 a, 31 b, Mycket vacker framsida till rekommenderat lokalbrev med korrekt porto 3 öre + rekavgift 18 öre.
32 b ∆ Frankerat med 3 öre, 6 öre (med skruvavtryck) och 12 öre, alla med varsin stämpel STOCKHOLM

11.10.79. Lokala rekommenderade brev före 1885 är mycket sällsynta och Postal nämner endast
1 känt sådant med annan frankering. 3.000
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146 26 g, 32 d, Mycket vackert och sällsynt adressbrev till paket utan värde frankerat med 50 öre tandning 14
35 d, 38 a samt 12, 30 öre och 1 krona tandning 13, de övre märkena vikta över kanten, utgörande

porto 192 öre. Portot bestod av svenskt porto 120 öre för 3 skålpund samt danskt-tyskt
paketporto 72 öre. Märkena makulerade STOCKHOLM STADEN PAKET 4.12.79 och
”Aus (über) Dänemark via Hamburg 2 Porto von Woyens”. Ej omnämnt i Postal.
UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 12.000

147 32 e 12 öre (mjukt veck) på intressant banderoll stämplat FLEN 15.6.81 till Göteborg. Adressaten
har ej anträffats enligt 2 utbärningsstämplar på baksidan och brevet har försetts med den ovanliga
stämpeln RETOUR och returnerats till Flen, dock först den 6.8.81. 3.000
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148 27 d, 29 b Internationell postanvisning till Frankrike för 140 Francs frankerad med 1 Riksdaler tandning 14
och 2 exemplar 4 öre tandning 13 stämplade JÖNKÖPING 24.2.82, kvitterad PARIS 1 MARS 82.
Ytterst intressant och sällsynt UTSTÄLLNINGSOBJEKT, känt i ett fåtal exemplar. 12.000

149 30 b, 33 d, Mycket dekorativt PS-kort frankerat med 5, 20 (def) och 2 exemplar 50 öre gällande
36 e tidningsöverflyttning av 1 dags- och 3 veckotidningar, dvs 50 öre samt för 3 exemplar

25 öre per styck totalt 125 öre där varje märke stämplats WESTERÅS 19.6.82.
Ovanligt med multipla överflyttningar. 1.500
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150 29 c1, 31 g, Mycket intressant rekommenderat brev till Hamburg med 38 öres porto kombinerat av
32 e, Fk 2 2 exemplar 4 öre, 6 öre och 12 öre på 12 öres frankokuvert stämplat HALMSTAD 21.2.83.

Unikt, dekorativt objekt. 3.000

151 Intressant lösbrev stämplat LUND 14.5.83 utdelat på postlinjen Lund-Kävlinge,
inlämnat på postkontoret i Lund där portot 3 öre betalts kontant. Brevet har därefter
befordrats i lösväska och utdelats i Nöbbelöv.
Brevet är beskrivet i Billgren-Andersson ”Svensk Posthistoria 1855-1925", sid 32. 400
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152 31 c 6 öre i 4 exemplar på synnerligen intressant och sällsynt lokalt expressbrev stämplat PKXP Nr 24
3.1.83. Tilläggsavgiften för expressbefordran utgjorde 18 öre fram till 1885. 5.000

153 30 i, 33 f 5 öre och 20 öre i par på postförskottsbrev med dubbelt porto stämplat GRENNA 1.9.85,
 ankomststämplat JÖNKÖPING 2.9.85. Vackert och ovanligt objekt. 500
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154 34 k 24 öre i vackert 4-block på ”Postanvisning för tidningsabonnent” (bl 15, 1880)
stämplad med rättvända stämplar STOCKHOLM TE 22.12.86 och kvitterad med
blå stämpel PARIS 4 JAN 87, blanketten med lodrätt veck. Av denna sällsynta
blankett gällande prenumeration känner vi endast till 3 exemplar. Posthistoriskt
mycket intressant och ETT FÖRSTKLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 25.000

Från 1880 kunde man prenumerera på tidningar mellan Sverige och Frankrike och porto utgjorde
3% av abonnemangsavgiften. De 3 bevarade blanketterna gäller alla samma tidskrift och abonnent.
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156 Tj 25 c 10 på 12 öre i 4 exemplar på rekommenderat tjänstebrev (veck) av andra viktklassen med varsin
stämpel STOCKARYD 15.7.90. Trots mindre tanddef ett mycket sällsynt och vackert objekt,
därtill största kända antal på brev. 4.000

155 41 b, 47 d Tidningskorsband med postförskott 11:13 kronor för Post och Inrikes Tidningar frankerat med
3 och 30 öre stämplade STOCKHOLM 5.7.89. Sällsynt objekt i hög kvalitet.
Portot för tidningen var 8 öre samt postförskottsavgift 25 öre. 1.500
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157 bKe 5 15 öre enkelt brevkort med Praktstämpel PKXP No 6 B 26.7.94, transitstämpel
PKXP No 2 UTR 27.7.94 sänt till Chile och ankomststämplat
SANTIAGO DE CHILE 13.IX.1894. Sällsynt objekt. 5.000

SPECIALAUKTIONER ANORDNAS PÅ BEGÄRAN
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