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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 20% (vilket inkluderar lagstadgad mer-

värdesskatt) i förmedlingsprovision av köparen. Kostnader för porto
och försäkring vid postbefordran tillkommer.
Köpareprovision 16% 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 single-
exemplar 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
20% commission incl. Swedish VAT. Postage, insurance and bank
charges are extra.
Exception: Only 16% 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.

FÖRKORTNINGAR - ABBREVIATIONS - ABKÜRZUNGEN

**, U/M postfriskt unmounted mint postfrisch
*(*) ostämplat med lätta spår av fastsättare almost U/M
* ostämplat mint ungebraucht
(*) utan gummi mint no gum ohne Gummi
canc. stämpel cancelled gebraucht
def. defekt defective defekt
pmk stämplat postmark Stempel
E eftertryck reprint Nachdruck
N nytryck reprint Neudruck
P provtryck proof Probe
OT otandat imperforated ungezähnt
VM vattenmärke watermark Wasserzeichen
 brev letter Briefe
Δ brevklipp, brevstycke piece Briefstück

I övrigt gäller gängse beteckningar och förkortningar.
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Björn Levin (t.h.) tar emot sin första guldmedalj som utställare för sitt
exponat ”Stora Tjänste”  av Erik Hultman (t.v.), ordförande för NOR-
DIA 2010 i Borås.

Björn Levin (1938-2011)
”en konnässör av svensk kvalitetsfilateli”

   Alla vi som hade tillfälle att umgås med Björn Levin vet att
han var en mycket stor personlighet. Björns karaktär känneteck-
nades av humor, engagemang och tydlighet i vad han stod i frå-
gor, särskilt i sådana som rörde filateli och samlande i Sverige.
Att Björn i detalj hade reglerat hur hans frimärkssamlingar skulle
säljas efter sin bortgång, förvånar i alla fall inte mig – saker som
Björn engagerade sig i var alltid planerade och jag vill nog påstå
att samlingarna var Björns livsengagemang. Jag hörde faktiskt
Björn ofta säga att:

”Grabbarna på Frimärkshuset kan man lita
på … de är trevliga och duktiga … jag bru-
kar ofta bara gå förbi dem när jag är i Stock-
holm för att snacka lite … äta lunch … och
få koll på vad de ska sälja nästa gång”.

   Att Frimärkshuset därför har fått i uppdrag genom Björns tes-
tamente, att efter hans bortgång sälja hans livsverk/
frimärkssamlingarna, är logiskt.

   Björn köpte sitt material främst genom två olika sätt. Basmate-
rialet köpte Björn oftast genom privata kontakter. Där kunde han
vara mycket ihärdig med att ligga på samlare som hade sådant
material som han ville ha. På auktioner köpte Björn de singel-
objekt till sina samlingar som hade den ”knorr”, sällsynthet och
kvalitet som Björn ställde som krav: - Han hade tydliga åsikter
om kvalitetsbegreppet inom svensk filateli, där han alltid kri-
tiskt värderade andra som överdrev den existerande kvaliteten
på objekt som bjöds ut till försäljning. Men han visade ju också
i sina egna samlingar att han själv levde upp till sin kritik.
   Björn var definitivt före sin tid avseende att köpa ovanliga ob-
jekt i högsta kvalitet, något som idag är en självklarhet för oss
övriga i den omgivning som Björn kände sig som mest hemma i
– bland de största filatelisterna i Sverige. Även om Björn samlat
sitt material under nästa hela sitt liv, så dröjde det till år 2007
och utställningen BOFILEX i Borås, innan publiken för första
gången fick se hans fantastiska samling med ”Stora tjänstefri-
märken”. ”Tjänstesamlingens” karaktär kännetecknas av två sa-
ker: kompletthet när det gäller alla existerande nyanser och den
genomgående höga kvaliteten, den senare imponerade på alla.
”Tjänstesamlingen” vann Guldmedalj direkt. De internationella
genombrotten för samlingen kom 2010 vid NORDIA i Borås,
samt senare samma år vid F.I.P.-utställningen PORTUGAL 2010
i Lissabon. ”Tjänstesamlingen” vann där sina internationella
Guldmedaljer.

    2010 presenterade Björn en andra utställningssamling med
”Svenska Lösenfrimärken”, närmare bestämt vid den regionala
utställningen i Kungsbacka (philKUNG 2010). Björn sa innan att
han ”inte hade plockat med det bästa materialet, det hade han
sparat tills han skulle ta guldmedaljerna på nationell och
internationell nivå med lösensamlingen”. Att Björn verkligen hade
sparat de bästa av sina lösenobjekt kan vi alla själva se i den här
katalogen …

   Björns samlande gavs ordentlig inspiration i takt med hans
utställningsframgångar, dessutom ändrades karaktären av hans
samlande: Från att samla på det som han ekonomiskt tyckte var
rätt, till att samla mer passionerat och organiserat, där fokus
hamnade mer på försändelser och posthistoria. Björns förkärlek
för ”största kända enhet” är väl känt bland oss som pratade svensk,
klassisk filateli med honom.

   Den här auktionskatalogen är titulerad med Björn Levins namn,
en så kallad ”namesale”. Björn Levins ”namesale” omfattar
försäljningen av hans bästa objekt och partier från hans samlingar:

Oj säger ni säkert när ni tittar i katalogen …
jag gjorde det i alla fall …visst upplevde jag
att Björn var ”hemlig” av sig, men att bredden
av hans samlingar omfattade hela perioden
av klassiskt Sverige och en bra bit in på 1900-
talet, det visste nog bara auktionärer och
handlare från vilka Björn har köpt sitt
material genom alla år …

   För oss samlare går det genom den här katalogen upp ett ljus
över att Björns samlande var bredare än vi nog kände till. Han
var definitivt en större filatelist än vi hann se under hans livstid
och objekten som härvid erbjuds till försäljning visar att Björn
var ”en konnässör av svensk kvalitetsfilateli”: - Kanske hade inte
Björn det allra dyraste som finns inom svensk klassisk filateli,
men det han hade var noga utvalt av en ”finsmakare” med passion
för att samla filateli och posthistoria.

Jonas Hällström

Ordförande i Sveriges Filatelist-Förbunds
Utställningskollegium
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1 1 a (*) 3 skilling banco, ljust blåaktigt grön, tunt papper i helt felfritt ostämplat original, som sig bör
utan gummering. Sign och intyg Sjöman samt intyg Obe, båda ”felfritt, mycket gott exemplar”.
Mycket fräscht och vackert UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 18.000

2 1 E3 *(*) 3 skilling banco, 1871 års eftertryck. Felfritt, ostämplat mycket fräscht exemplar av typ a.
Sign och intyg Sjöman. 1.500

3 1 b 3 skilling banco, blåaktigt grön. Välcentrerat, rent och fräscht felfritt exemplar med sidvänd
stämpel STOCKHOLM 27.1.57. Intyg Sjöman och Obe ”mycket gott exemplar”. 12.000

4 2 l (*) 4 skilling banco, grönaktigt blå. Mycket vackert och färgfriskt ostämplat original av ett i
ostämplat skick ovanligt märke. Felfritt ex med intyg HOW ”Praktexemplar”. 4.000

5 2 n1 * 4 skilling banco, mörkblå. Mycket fräscht ostämplat exemplar med gummering och utan defekter.
Intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 2.000

6 2 E1 * 4 skilling banco, 1868 års första eftertryck (lätt vht). Ett mycket vackert och välcentrerat
ostämplat exemplar med sällsynt tätt bottentryck. Position ”i”. Sign Sjöman. 1.000

7 2 E2 * 4 skilling banco. Ovanligt fräscht, nära postfriskt exemplar av 1868 års andra eftertryck. 700

8 2 c 4 skilling banco, högblå, tätt bottentryck. Mycket vackert, rent och fräscht ruffperforerat
exemplar stämplat STOCKHOLM 11.9.55. Mycket gott till Praktexemplar enligt intyg Obe. 1.000

9 2 E2 *-** 4 skilling banco. Vackert ostämplat 9-block (något särat) av 1868 års andra eftertryck.
Trots någon kt och några mindre rostfläckar ett högintressant och mycket sällsynt objekt. 5.000
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10 2 i Δ 4 skilling banco, gråultramarin. Felfritt exemplar på klipp, makulerat med ankomststämpel
STOCKHOLM 5 NOV 57. Intressant objekt då större delen av vänster ramlinje saknas. 1.200

11 2 j1 4 skilling banco, skifferblå. Felfritt och mycket tilltalande exemplar av en ovanlig nyans med
Praktstämpel STOCKHOLM 1.12.57. Mycket intressant exemplar tryckt på refflat papper.
Sign Sjöman och Strandell, intyg Obe ”mycket gott till Praktexemplar”. 2.000

12 2 j3 4 skilling banco, mörkt skiffergrå, på refflat papper, starkt utflutet tryck. Felfritt, fräscht
exemplar med ett helt underbart utflutet tryck, stämplat CALMAR 13.11.57. Intyg Obe.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2.500

15 2 i  4 skilling banco, gråultramarin, på Praktfullt brev stämplat GEFLE 27.2.58. Mycket vackert
objekt med en nyans som är ovanlig på försändelse. Intyg Obe ”mycket gott objekt”. 1.200

13 2 k2 4 skilling banco, ljust mattblå, turkosgruppen, refflat papper. Mycket vackert exemplar
(obet kort tandspets) av en sällsynt nyans makulerad med bågstämpel SKARA 24.12.57.
Utlåtande Grenstedt och intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 1.500

14 2 k3 4 skilling banco, ljust gråblå, turkosgruppen. Välcentrerat, felfritt exemplar med rättvänd
stämpel ULLÅNGER 29.10.57. Intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 3.000
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16 2 j2  4 skilling banco, gråultramarin. Mycket vackert felfritt exemplar på Lyxbrev stämplat
WADSTENA 28.10.57. Underbart UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3.000

18 3 E2 *(*)-** 6 skilling banco, 1868 års andra eftertryck. Mycket fräscht 4-block med 2 postfriska märken,
typ a, b, g och f, med endast fasts rest på typ a. Mycket sällsynt objekt, speciellt i denna goda
kvalitet. 3.000

19 3 E4 *-** 6 skilling banco. Underbart fräscht ostämplat Prakt-Lyx-4-block av 1885 års eftertryck med
2 postfriska märken. Sällsynt objekt i synnerhet i denna kvalitet. 2.500

17 2 n1  4 skilling banco, mörkblå, på rent och fräscht brevomslag med Prakt-Lyxstämpel
STOCKHOLM 9.7.58. Synnerligen vackert objekt i Lyxkvalitet med en ovanligt nyans. 1.000
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20 3 b 6 skilling banco, ljusgrå (bruten tand). Mycket intressant exemplar, med sidvänd stämpel
STOCKHOLM 3.2.57, och med otroligt sned centrering, ett extremt exemplar.
Sign Strandell. Intyg Obe ”Gott exemplar”. 1.500

21 3 c 6 skilling banco, brunaktigt grå. Mycket fräscht exemplar med sidvänd stämpel
STOCKHOLM 26.8.57. Utlåtande Lundström och intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 3.000

22 3 d 6 skilling banco, gråbrun, tunt papper. Mycket vackert exemplar av en sällsynt nyans med en
perfekt stämpel STOCKHOLM 10.4.57. Intyg Sjöman. 4.000

23 3 f 6 skilling banco, gråbrun, medeltjockt papper. Felfritt, mycket vackert exemplar med central
stämpel STOCKHOLM 11.5.58. Intyg Sjöman ”mycket gott exemplar”. 4.000

24 3 f 6 skilling banco, gråbrun, medeltjockt papper. Mycket vackert exemplar med härlig färgstyrka
stämplat STOCKHOLM 11.2.58. Mycket gott exemplar med intyg Obe. 3.000

25 4 a (*) 8 skilling banco, orange, tunt papper. Mycket vackert och fräscht ostämplat exemplar,
som sig bör utan gummering (endast obet tfl, vanligt förekommande på denna nyans),
Intyg HOW ”Mycket gott-Praktexemplar”. 15.000

26 4 E1 * 8 skilling banco. Ostämplat mycket vackert exemplar av 1868 års första eftertryck. 1.000

27 4 a 8 skilling banco, orange. Färgfriskt felfritt exemplar makulerat med rättvänd fyrkantstämpel
GEFLE 16.8.55. Intyg Obe ”Mycket gott till Praktexemplar”. 1.000

28 4 a 8 skilling banco, orange (obet tunn tandspets). Ett fräscht och tilltalande exemplar stämplat
HAPARANDA 27.7.56. Intyg HOW ”mycket gott exemplar”. 1.000

29 4 b Δ 8 skilling banco, brunaktigt orange. Läckert litet klipp med 2 felfria, mycket fräscha exemplar
med gemensam fyrkantstämpel UPSALA. Intyg Obe ”Mycket gott exemplar”. 2.000
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30 4 c 8 skilling banco, citrongul. Fräscht och vackert, felfritt exemplar av denna sällsynta nyans
med omvänd stämpel GEFLE 1.10.56. Sign Strandell. Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 3.000

31 4 d 8 skilling banco, klargul. Mycket vackert exemplar av en sällsynt nyans stämplat
GEFLE 28.9.56. Intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 1.500

32 4 f 8 skilling banco, matt gulorange (obet veck). Ett mycket vackert och tilltalande exemplar
med rättvänd fyrkantstämpel LULEÅ 17.9.57. Intyg Obe och Sjöman ”mycket gott exemplar”. 1.200

33 4 f 8 skilling banco, matt gulorange (kort tandspets). Ett mycket vackert och fräscht exemplar med
sidvänd stämpel STOCKHOLM 27.4.57. Intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 800

34 4 f Δ 8 skilling banco, matt gulorange. Felfritt och mycket fräscht exemplar stämplat
STOCKHOLM 11.5.57 på brevstycke adresserat till ”Norska Regeringen”.
Intressant exemplar då delar av vänster och höger ramlinje saknas. Sign Strandell
och Sjöman.  Intyg Sjöman och Obe ”Mycket gott objekt”. 1.000

35 4 g 8 skilling banco, orangegul, utflutet tryck. Mycket vackert felfritt exemplar
stämplat STOCKHOLM 28.12.57. Intyg Sjöman och Obe. 1.500

36 4 h 8 skilling banco, orangegul, klart tryck. Vackert och mycket fräscht exemplar med rättvänd
stämpel HALMSTAD 7.6.58. Sign Strandell. Intyg Strandell och Obe ”mycket gott ex”. 1.200
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37 4 b  8 skilling banco, brunorange. Felfritt exemplar på mycket fräscht brev med dubbelt porto
stämplat STOCKHOLM 4.3.56. Intyg Obe och Sjöman ”Mycket gott objekt”. 2.500

38 4 f  8 skilling banco, matt gulorange. Bortsett från 2 obet ktt ett mycket vackert exemplar på brev
med dubbelt porto stämplat STOCKHOLM 3.2.57. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 2.000
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39 5 b (*) 24 skilling banco, orangeröd, tunt papper. Mycket vackert och fräscht original, som sig bör
utan gummering, av ett märke som i ostämplat skick är en sällsynthet. Dessutom ovanligt i
denna höga kvalitet med god centrering. Intyg Obe ”mycket gott till Praktexemplar”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15.000

40 5 E2 ** 24 skilling banco, 1868 års andra eftertryck. Postfriskt Praktexemplar av ett ovanligt märke.
Intyg Obe. 1.500

41 5 a 24 skilling banco, mattröd, tunt papper. Mycket fräscht felfritt exemplar med god centrering
stämplat STOCKHOLM 13.5.56. Intyg Obe ”Mycket gott exemplar”. 3.000

42 5 c 24 skilling banco, orangeaktigt röd, tätt bottentryck. Ett härligt och färgtypiskt exemplar av
den tegelröda nyansen i felfritt, vackert exemplar stämplat STOCKHOLM 3.7.57.
Intyg Sjöman och Obe ”Mycket gott exemplar”. 4.000

43 5 e 24 skilling banco, brunaktigt röd, utflutet tryck. Vackert mycket färgstarkt exemplar, dock lätt
vht, av en sällsynt nyans. Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 5.000

44 1-5 E2 * 3-24 skilling banco. Mycket vacker och fräsch serie av 1868 års andra eftertryck. 2.000

45 1-5 E4 P 3-24 skilling banco. Otandade provtryck till 1885 års eftertryck i mycket fräscha ostämplade
*-*(*) hörnmarginalexemplar, alla position 7. Ytterst sällsynt objekt, därtill i Praktkvalitet. 4.000
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46 6 a2 *(*) 3 öre. Mycket vackert, nära postfriskt exemplar. 2.000

47 6 E2 * 3 öre. Mycket fräscht ostämplat par av 1868 års andra eftertryck. Ovanlig enhet. 800

48 6 a1  1 skilling banco, tunt papper. 2 välcentrerade exemplar på litet och nätt lokalbref,
dock felande tand, makulerade med varsin centralt placerad stjärnstämpel, på baksidan
LOKALBREF 2DRA TN 7.8.56. Praktfullt mycket vackert objekt. Sign Sjöman. 3.000

49 13 a * 3 öre olivbrun. fräscht och ovanligt vackert ostämplat exemplar med
intyg HOW ”Praktexemplar (4,4,3)”. 1.500

50 13 N1 ** 3 öre. Postfriskt Prakt-Lyxexemplar av 1871 års nytryck. 500

51 13 a 3 öre olivbrun. Härligt fräscht, felfritt och ovanligt vackert exemplar med Praktstämpel
STOCKHOLM 4 TUR. Intyg HOW. 2.000

52 13 a 3 öre olivbrun. Mycket vackert, felfritt exemplar makulerat med stjärnstämpel. Sign Sjöman. 500

53 6 N1, Svart och Brunt Lokalfrimärke i varsitt ostämplat, vackert 4-block av 1871 års nytryck i
13 N1 *-** Praktkvalitet. 4.000
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54 6 N2, Svart och Brunt Lokalfrimärke. Postfriska marginal-4-block med mycket fräscha märken av
13 N2 ** 1885 års nytryck. Ovanligt objekt. 3.000

55 6 N2, Svart och Brunt Lokalfrimärke i varsitt ostämplat Lyx-4-block av 1885 års nytryck med 3 resp
13 N2 *-** 2 postfriska märken. 2.500

56 7 a1 * 5 öre mörkgrön (lätt vht). Synnerligen vackert och Lyxcentrerat ostämplat exemplar av en sällsynt
nyans. Intyg HOW ”Praktexemplar”. 1.000

57 7 b2 * 5 öre grön, 1865 års tandning. Välcentrerat och fräscht ostämplat exemplar med intressant plåtskada
i nedre höger hörn. Intyg Obe ”mycket gott ex”. 600

58 7 c2 ** 5 öre gulgrön. Mycket vackert och färgfräscht, postfriskt 4-block med övre marginal.
Intyg HOW ”mycket gott exemplar”. 4.000
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59 8 a * 9 öre rödviolett. Ostämplat Praktexemplar i fräsch, felfri kvalitet. Intyg Sjöman. 1.000

60 8 c * 9 öre blålila. Sällsynt fräscht ostämplat 4-block (något åldersanlupen baksida) med
välcentrerade märken. Ovanligt objekt. 3.500

61 8 d * 9 öre blåviolett. Färgfriskt vackert ostämplat 4-block. Ovanligt objekt. 3.000

62 8 c 9 öre blålila. Mycket vackert felfritt exemplar med rättvänd stämpel ÖSTRA HUSBY 2.9.65.
Intyg Sjöman och Obe ”Praktexemplar”. 1.200

63 9 c3 * 12 öre. Mycket vackert ostämplat exemplar. 400

64 9 m *-** 12 öre. Mycket fräscht och vackert ostämplat 4-block av den sista nyansen med 2 postfriska
märken. 3.000

65 9 d3 Δ 12 öre på underbart klipp med Lyxstämpel KRISTDALA 6.1.70. 500

66 10 i *-** 24 öre. Ett helt underbart vackert ostämplat marginal-4-block med 2 postfriska märken.
Ytterst sällsynt i denna kvalitet. 5.000

67 10 i * 24 öre. Ostämplat mycket fräscht Lyx-4-block. 4.000
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68 11 g * 30 öre. Ovanligt fräscht ostämplat 4-block i Prakt-Lyxkvalitet. Sign Sjöman. 4.000

69 11 g *-** 30 öre rosabrun. Underbart fräscht marginal-4-block i Prakt-Lyxkvalitet med
2 märken med nästan osynliga spår. En pärla i de flesta samlingar.
Intyg HOW ”Prakt-Lyxobjekt 4-5, (4,4,5,5), (4,4,5,5)”. 4.000

70 11 d2, 30 öre och 3 öre Lejon typ II på mycket vackert postanvisningsklipp stämplat KARLSHAMN
14 Bd Δ 3.10.70. Ovanligt objekt. 1.000

71 12 d * 50 öre. Mycket vackert och fräscht exemplar med god centrering. 1.500

72 12 h * 50 öre rosa. Helt underbart, härligt fräscht och enastående vackert ostämplat 4-block.
Sällsynt i denna kvalitet. 6.000

73 12 d, 9 c2, 50, 12 och 24 öre i färgfriska exemplar som 86 öres porto på uppskuret assurerat brev i den 3:e
10 d1  viktklassen. Alla märken makulerade med sidvända stämplar LULEÅ 29.12.64. Vackert och

ovanligt objekt. Sign Sjöman. 2.000
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74 7-12 N1 * 5-50 öre. Mycket vacker och fräsch ostämplad 4-blocksserie av 1885 års nytryck. 3.000

75 14 Ac (*) 3 öre olivaktigt gulbrun, typ I. Synnerligen vackert ostämplat 4-block i helt felfri kvalitet,
dock delvis omgummerat. Mycket sällsynt objekt. Intyg Obe ”om gummit avtvättas, mycket gott
objekt”. 5.000

76 14 Bd  3 öre typ II i 4 exemplar på vackert inrikes brev stämplat GÖTEBORG 19.9.71. 600
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77 14 B c1 v4, 3 öre typ II med variant ”cigarren” samt 9 öre på vackert inrikes brev stämplat ANDERSLÖF
8 d  15.10.65. Sign Bühler och intyg HOW ”mycket gott objekt”. Detta är det enda av oss kända

brevet med denna ovanliga variant. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5.000

78 15 b1 * 17 öre violett i 2 vackra lodräta ostämplade par monterade som 4-block. Ostämplade enheter
med 1855 års perforering är sällsynt förekommande. 6.000

79 15 c ** 17 öre grå. Mycket vackert och fräscht, postfriskt exemplar med marginal (fasts på marg).
Kopia av intyg Obe "Postfriskt Praktexemplar bifogas. 3.000

80 15 c * 17 öre grå. Mycket fräscht ostämplat Praktexemplar. Ex Ivarsson. 1.500

81 15 c * 17 öre grå. Mycket vackert ostämplat 4-block i felfri kvalitet. Ex Burrus.
Intyg HOW ”Mycket gott ex”. 3.500

82 15 c 17 öre grå. Felfritt Praktexemplar av ett ovanligt märke stämplat KALMAR 22.1.0.71. Intyg Obe. 1.500

83 15 c 17 öre grå. Felfritt Praktexemplar stämplat ÅBY 1.4.71 (obet bläcknot på baks). Intyg HOW. 1.200

84 16 b1 * 20 öre brunaktigt orangeröd, 1855 års perforering. Felfritt mycket vackert exemplar.
Intyg Obe ”Praktexemplar”. 600
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85 16 g * 20 öre. Mycket vackert och fräscht ostämplat 4-block med intyg HOW
(mycket gott objekt). 1.500

86 16 c  20 öre. Mycket vackert exemplar på Lyxbrev till Norge makulerat med fyrkantstämpel
MORA 5.2.69. 1.500

87 14 B- 16 N 3-20 öre. Synnerligen vacker och fräsch 4-blocksserie av 1885 års nytryck (en 20 öre med svagt
*-** fasts spår). Intyg Obe ”Prakt till Lyxobjekt”. 3.000
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88 17 b *-** 3 öre. Mycket fräscht ostämplat 4-block med 1 postfriskt märke. 700

89 17 d 3 öre orangebrun, gulaktigt papper. Praktexemplar med Lyxstämpel WISBY 20.8.73.
Ovanligt i denna kvalitet. 500

90 18 a * 4 öre. Felfritt, ostämplat Praktexemplar. Intyg Obe. 1.500

92 18 a, 31 b, 4 öre i blandfrankering med 6 öre och 20 öre (fht) som unik kombination av 30 öres porto
33 a  på mycket fräscht (dock renoverat) brev stämplat NORRKÖPING 10.2.79.

Intyg HOW ”mycket gott objekt”. 1.200

93 19 a * 5 öre matt blåaktigt grön. Ostämplat Praktexemplar. 1.500

91 18 a 4 öre. Sagolikt vackert exemplar med Lyxstämpel HERNÖSAND 27.9.79. 800
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94 19 a * 5 öre matt blåaktigt grön. Trots lätt vikt hörn ett mycket vackert, rent och fräscht, ostämplat
4-block. Ovanligt objekt. 3.000

95 20 f * 6 öre brunaktigt olivgrå. Ett härligt fräscht och otroligt vackert ostämplat exemplar av denna
i ostämplat skick så sällsynta nyans. 3.500

96 20 g * 6 öre olivgrå. Ett otroligt fräscht och vackert ostämplat exemplar av denna sällsynta nyans.
Sign Diena. 3.000

97 20 g, 21 m, 6, 12 och 24 öre på vackert, nätt brev till Frankrike med 42 öres porto stämplat
24 d  STOCKHOLM 16.3.75. 1.500

98 22 d * 20 öre. Fräscht ostämplat exemplar. 2.000

99 24 c * 24 öre orange, gulaktigt papper. Välcentrerat mycket fräscht ostämplat exemplar. 2.000

100 25 a2 * 30 öre rödaktigt brun. Praktexemplar av denna sällsynta nyans. 2.500

101 25 e * 30 öre. Mycket vackert ostämplat Prakt-Lyxexemplar (obet lätt vht). 2.000

102 25 h * 30 öre gråaktigt brun. SUPERBT ostämplat exemplar. Ytterst sällsynt i denna kvalitet. 3.000
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103 26 d * 50 öre violettrosa. Mycket fräscht ostämplat exemplar. 2.500

104 27 a * 1 Riksdaler. Felfritt ostämplat Praktexemplar med intyg HOW. 3.000

105 27 a * 1 Riksdaler gulaktigt brun och blå. Välcentrerat ostämplat exemplar (lätt vht).
Intyg HOW ”Praktexemplar”. 2.500

106 27 c * 1 Riksdaler. Mycket vackert och fräscht, felfritt Praktexemplar med intyg HOW. 2.500

107 27 d 1 Riksdaler. Magnifikt 6-block (ett par tänder har släppt, kt) med vackra sidvända stämplar
JÖNKÖPING 14.6.77. Ex Benzinger. 1.000

108 27 v1 1 Riksdaler. Ett av de nio kända exemplaren med den bruna färgen i dubbeltryck, som sig bör
stämplad MALMÖ PAKET, mycket lätt. Trots ett par korta tänder ett mycket fint exemplar av
denna raritet. Intyg Obe. 20.000

109 29 d * 4 öre grå på mjukt papper. Mycket fräscht ostämplat 4-block. Intyg Obe ”Praktobjekt”. 1.500

110 30 k *-** 5 öre grön, skarpt tryck. Mycket vackert, rent och fräscht ostämplat 4-block med 2 postfriska
märken. Intyg Obe ”Praktobjekt”. 1.000
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111 30 g 5 öre mattgrön. Prakt-Lyxexemplar med nära perfekt stämpel STOCKHOLM LGL 7.6.83. 400

112 30 h 5 öre. Prakt-Lyxexemplar med röd stämpel KALMAR 19.2.84. Stämpelintyg HOW.
Dekorativt objekt. 1.000

113 32 h ** 12 öre. Postfriskt Lyx-4-block med marginal. Ägarsignatur på baksidan utan betydelse. 500

114 33 b 20 öre orangeaktigt röd. Synnerligen fräscht ostämplat 4-block med svagt fastsättarspår i övre
*(*)-** marginalen och de nedre märkena postfriska. Märket nere till höger i postfrisk Lyxkvalitet.

Intyg Obe ”Praktobjekt”. Detta är det vackraste av de 2 kända 4-blocken av denna nyans. 4.000

115 33 v1 * 20 på TRETIO öre. Felfritt och fräscht ostämplat exemplar av detta ytterst sällsynta feltryck.
Intyg Sjöman och Obe ”Mycket gott till Praktexemplar”. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 35.000

116 33 v1 20 på TRETIO öre. Mycket vackert exemplar av detta ytterst sällsynta feltryck stämplat
ESKILSTUNA 29.4.80. Sign och intyg Strandell (1961) och intyg Obe ”Mycket gott exemplar”.
UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 20.000

117 34 f 24 öre citrongul, hårt vitt papper. Mycket vackert exemplar av en sällsynt nyans med rättvänd
stämpel KLIPPAN 24.5.84. 600
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118 36 e, 34 c 50 öre och 24 öre i felfria exemplar som 74 öres porto på assurerat brev makulerat
 med NORRKÖPING bikupestämpel 28.6.82. Mycket vackert objekt. 800

119 37 * 1 Riksdaler. Ostämplat Praktexemplar av detta sällsynta märke. 5.000

120 37 ** 1 Riksdaler. Utsökt vackert postfriskt hörn-4-block i Praktkvalitet. Mycket sällsynt i denna
kvalitet. Sign Sjöman. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. Kopia av intyg HOW "felfritt Praktobjekt". 50.000

121 37 N ** 1 Riksdaler. Postfriskt Praktexemplar av 1885 års nytryck. 1.000
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122 37 N ** 1 Riksdaler av 1885 års nytryck. Mycket fräscht och sällsynt 9-block med hörnmarginal med
7 postfriska märken, mittenmärkena med infällning i gummeringen från tillverkningen och 1
1 märke med obet matt fläck i gummeringen. Dekorativt objekt, i synnerhet i denna höga kvalitet. 5.000

126 28-36, Komplett serie Ringtyp tandning 13, förutom 1 Riksdaler, i mycket fräscha 4-block där alla
38 *-** block är postfriska utom 20 öre som är med fastsättare och 1 kr (1 ex med liten fastsättare).

Ett underbart fräscht objekt som sällan utbjudes. 25.000

123 37 1 Riksdaler. Vackert exemplar med del av blå stämpel FRANCO. Sign och intyg Hunziker. 1.500

124 37 1 Riksdaler. Synnerligen vackert Prakt-Lyxcentrerat par med central stämpel STOCKHOLM
PAKET 10.3.78. 1.000

125 38 g *(*) 1 krona. Ostämplat, mycket fräscht Praktexemplar. 1.000
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127 28-38 v1 Ringtyp tandning 13. Komplett serie normalprov i mycket fräscha ostämplade marginalpar där
*-** valörerna 3, 4 och 12 öre har 1 postfriskt märke, 5 öre dessutom med hörnmarginal och 1 kronan

i 3-strip. Mycket vackert och sällsynt objekt med breda marginaler. Intyg Obe ”Prakt-Lyx”. 20.000

128 38 *(*) 2 öre. Mycket vackert ostämplat otandat par med goda marginaler. På baksidan blyertsanteckning
”Lagerlöf”. 800

129 40 v1, 49 v1 2 öre och 1 krona i nära postfriska otandade ex. 900
*(*)

130 43 d ** 5 öre. Fräscht och mycket vackert postfriskt 4-block. 1.000

131 48 e ** 50 öre mörkt violettaktigt karmin. Postfrisk Lyxexemplar med hörnmarginal (några tänder har
släppt). 1.000

132 51 c *-** 10 på 24 öre citrongul i fräscht ostämplat 4-block med 1 postfriskt märke. 600
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133 P * 20 öre. Otandat plåtprov typ Db i svart färg på papper med posthorn.
Intressant och ovanligt  objekt. 1.500

134 39 v1 ** 10 öre boktryck. Mycket vackert postfriskt, otandat par med marginal (fasts i marg) av detta
i postfriskt skick sällsynta märke. Sign HW och Sjöman. Intyg Obe ”Lyxexemplar”. 5.000

135 H 3 5 öre. Mycket fräscht Prakthäfte med kontrollmärke ”M”. 1.500

136 53 v1 ** 8 öre. Postfriskt mycket vackert otandat 6-block. Utlåtande Lundström. 2.500

137 55 v1 ** 15 öre. Mycket vackert och postfriskt otandat hörnmarginalpar (fasts i marg). 800

138 56 b v1 20 öre klar ultramarin i mycket vackert otandat 4-block med 2 postfriska märken.
*-** Ovanligt objekt. 1.500

139 57 v1 * 25 öre. Mycket vackert ostämplat otandat marginalpar. 1.000

140 58 v1 ** 30 öre. Mycket vackert otandat postfriskt hörnmarginalpar. 1.500
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141 58 v1 *-** 30 öre. Vackert och fräscht otandat ostämplat 4-block med 2 postfriska märken. 2.000

142 59 d v1 * 50 öre olivgrå. Mycket vackert ostämplat otandat 4-block. 1.000

143 P (*) 1 krona färgprov. Intressant objekt med 3 exemplar av typ N (2 med omvända huvuden) samt
6 olika exemplar av typ P, alla med olika färger. 2.000

144  Lätt vattenskadat brev från Finland till Danmark från det förolyckade ångfartyget Bore.
Intressant objekt med 2 danska stämplar ”Indgaaet med Mangel af Frimaerker”. Kuvert
med text ”Innehåller en försändelse tillhörande ångf BORES post” bifogas. 500

145 64 P * 4 öre. OTANDAT FÄRGPROV FÖR TVÅFÄRGAD SIFFERTYP i mörkgrön och karmin färg
på vitt papper med VM krona. RARITET OCH ETT UNDERBART UTSTÄLLNINGS-
OBJEKT. 3.000

146 65 v1 * 5 kronor. Härligt fräscht och mycket vackert ostämplat otandat par med nedre marginal.
Mycket sällsynt objekt. 5.000

147 65 v1 *(*) 5 kronor. Fräscht och mycket vackert otandat ostämplat Praktexemplar. 3.000
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148 65, 77, 79  5 kronor i 2 exemplar samt 5 öre och 1 krona Medaljong på mycket vackert paketadresskort
stämplat HÄLSINGBORG 25.11.13. Ovanligt i denna kvalitet. 1.000

149 H 10 12 öre i fräscht häfte (uppvikt framsida) med kraftigt dubbeltryck. Sällsynt objekt. 1.000

150 69 vm 2 öre med omvänt VM krona. Mycket fräscht exemplar av denna ovanliga variant med del av
stämpel STOCKHOLM 1911. 1.000

151 92, 94 ** 55 och 80 öre i mycket fräscha postfriska exemplar. Båda märkena sign Strandell. Intyg Obe
”Praktexemplar” respektive ”mycket gott exemplar”. 10.000

152 92, 94 * 55 och 80 öre i mycket fräscha ostämplade exemplar, 3 signaturer bl a Wennberg och Strandell. 7.000
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153 HF 1, 82  Trevligt litet kuvert med det halv-officella flygpostmärket med anledning av Barnens dag som
befordrats med den sista flygningen och ankomststämplats STOCKHOLM 27.9.12. Baksidan
med sigill med kunglig krona och fjäderrest. 800

154 109, 86  6 öre Landstorm I och 25 öre Medaljong på rekommenderat vykort till Zanzibar stämplat
STOCKHOLM 28.6.18, ankomststämplat ZANZIBAR REG AU 25 18. Sällsynt adressland. 1.000

155 118 v 6 öre Landstorm II med OMVÄNT PÅTRYCK, som alltid med lätt stämpel STOCKHOLM 1
1917. Upplaga endast 50 exemplar. STOR RARITET OCH UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4.000

156 124 v 1 krona Landstorm II. Normalcentrerat stämplat exemplar med variant ”bruten högerram”.
Upplaga endast 170 exemplar. 600

157 125 v ** 5 kronor Landstorm II. Mycket vackert, postfriskt exemplar med starkt förskjutet påtryck. 1.000
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158 105-14  Landstorm I. Komplett serie på förstadagsbrev stämplade KRISTIANSTAD 21.12.16.
Trots mindre skador ett mycket sällsynt objekt, av oss känt i detta enda exemplar. 3.000

159 125 vm *-** 5 kronor Landstorm II, omvänt VM. Mycket vackert marginal-4-block med 3 postfriska märken. 1.500
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160 125, 71  5 kronor Landstorm II i mycket vackert exemplar samt 2 exemplar 1 öre Lilla Riksvapnet på
bruksbrev stämplat GÖTEBORG 11.12.18. Ovanligt objekt. 1.000

161 125 vm  5 kronor Landstorm II. Vackert exemplar med omvänt VM, sannolikt unik försändelse. 2.000
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162 125, 124, 1 krona, 5 kronor samt 12 öre Landstorm II på korrekt frankerat rekommenderat brev stämplat
119  STOCKHOLM 2.5.17. Mycket vackert och sällsynt objekt. Intyg Obe ”Praktobjekt”. 1.500

163 126 v2 * 2 öre Landstorm III. Ostämplat exemplar med tydligt dubbelt påtryck. 500

164 126, 128-33, Landstorm III. Ovanligt vacker postfrisk serie utom 3 och 30 öre, alla med felaktiga påtryck.
135 v1 ** 6 märken med marginal. Intyg Obe ”6 Prakt- och 2 Lyxexemplar”. 5.000
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165 126-28, 2, 3, 4, 24 och 30 öre Landstorm III på mycket vackert rekommenderat brev stämplat BISPFORS
133-34  18.12.18, första dagen. Trots def på 2 märken ett sällsynt och mycket tilltalande objekt.

 Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 1.500

166 126-35  Landstorm III. Komplett serie på vackert förstadagsbrev stämplat BISPFORS 18.12.18.
Synnerligen sällsynt objekt, av oss känt i endast 2 exemplar. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 3.000
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167  10 pfennig Germania i par på bruksbrev stämplat BERLIN 5.10.19 och sänt till Stockholm med
luftskeppet Bodensee med 2 gröna stämplar BODENSEE 8 OKT 1919 och ankomststämpel
STOCKHOLM 1 10.10.19. Sällsynt objekt. 4.000

168 136 v1 10 öre med omvänt påtryck. Felfritt exemplar av detta sällsynta märke med en upplaga av endast
300 exemplar, med omvänd stämpel (PLK) 308 C 17.5.21. Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 4.000

169 137 vm ** 20 öre med VM krona. Postfriskt Praktexemplar av detta sällsynta märke med en upplaga av
endast 100 exemplar. Intyg Obe. 10.000

170 137 cx 20 öre med VM omvända linjer. Felfritt, mycket vackert exemplar av detta sällsynta märke
stämplat GNESTA 28.1.22. Intyg Obe ”mycket gott exemplar”. 3.000

171 138 vm ** 50 öre med VM krona. Postfriskt Lyxexemplar av ett ovanligt märke. Garantistämpel och sign
Harry Wennberg. 500

172 138 v2 50 öre. Vackert ostämplat 4-block med starkt förskjutet påtryck. Något åldersanlupet objekt med
*-** 2 postfriska märken. 800
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173 136 v1- 10-50 öre. Mycket vacker ostämplad serie i felfri kvalitet med omvända påtryck. Intyg HOW
38 v1 * ”Extra Fine Quality”, ”Very Fine Quality” samt ”Extra Fine Quality”. 2.000

174 136-38 v 10-50 öre. Ostämplad-postfrisk 4-blocksserie med omvända påtryck, 2 block med marginal,
*(*)-** 2 postfriska märken i varje block. Intyg HOW ”Mycket gott objekt” utom 20 öre som har

”mycket gott-Prakt”. 10.000

175 136-38  10-50 öre. Komplett serie på rekommenderat luftpostbrev till London stämplat LINKÖPING
19.9.20, andra dagen. 500
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176 142 A bz ** 5 öre, typ II, brunröd, med VM KPV. Underbart postfriskt Lyxexemplar av ett sällsynt märke. 1.500

177 142 A bz ** 5 öre, typ II, brunröd, med VM KPV. Postfriskt 5-strip i Prakt-Lyxkvalitet av ett sällsynt märke. 5.000

178 143 Ae ** 5 öre, typ II, gulaktigt grön. Postfriskt Prakt-5-strip i typisk färg. Ovanligt objekt. 2.000

179 143 A cz ** 5 öre, typ II, grön, med omvänt VM linjer och KPV. Postfriskt Lyx-5-strip av ett bra märke. 2.000

180 144 P (*) 10 öre grön i otandat färgprovtryck på papper utan VM. Mycket sällsynt objekt.
Sign och intyg Grenstedt. 1.500

181 144 A v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i postfriskt 4-strip med paret i
** Prakt-Lyxkvalitet. Intyg Obe. 7.000

182 144 A bz v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i postfriskt 4-strip på papper med VM KPV
** där paret är i strålande vacker Praktkvalitet. Intyg HOW. 9.000
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183 144 A v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i fräscht ostämplat 6-strip på papper med
vm * VM KPV. Paret med endast mycket lätt spår. Intyg HOW ”Mycket gott-Praktobjekt”. 4.000

184 144 A bz v3 10 öre grön tête-bêche med svansarna mot varandra i postfriskt 4-strip på papper med VM KPV.
** Postfriskt Praktobjekt med intyg HOW och sign BG. 9.000

185 144 A v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i vackert st par SMÅLANDS TABERG 13.8.21. 5.000

186 144 A v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i fräscht par makulerat med reklam-maskin-
stämpel från bruksbrev. Sällsynt objekt. Intyg Sjöman ”mycket gott objekt”. 4.000

187 144 v2  10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra i 4-strip på mycket vackert brev i Prakt-
kvalitet stämplat STOCKHOLM 13.3.22. Ett yttermärke med lätt fläck utan betydelse.
Detta är det vackraste exemplaret av de 6 kända breven. 25.000
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188 144 A v2 10 öre grön tête-bêche med huvudena mot varandra och med VM KPV i 4-strip på
vm  mycket vacker postanvisning stämplad RÖK 25.10.21. Mycket sällsynt objekt.

Intyg Sjöman och HOW ”Mycket gott-Praktobjekt”. 20.000

189 145 Ea  10 öre violett, typ I, på vackert FDC stämplat STOCKHOLM 1 EXP F SAML 10.4.30 med text
på baksidan där Uno Söderberg tillkännager det nya märket. Ytterst sällsynt objekt. 2.000
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190 152 cx ** 20 öre med VM linjer i postfriskt Lyxpar. 1.000

191 155  140 öre. Välcentrerat exemplar som singlefrankering på paketadresskort stämplat
LÅNGSELE 2.10.24. Sällsynt objekt. 1.000

192 162 cxz 60 öre typ I med VM linjer och KPV. Vackert och felfritt exemplar med en sällsynt vattenmärkesvariant.
Intyg HOW. 2.500

193 168 bz *-** 1 krona med VM KPV. Fräscht ostämplat 5-strip av detta sällsynta vattenmärke där endast
mittenmärket har fastsättare. 8.000
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194 172  120 öre. Mycket vackert rekommenderat FDC stämplat STOCKHOLM 1 23.10.33 AVG UTR 1. 1.000

195 175 A cx 15 öre violett med VM linjer. Underbart färgfriskt stämplat par med perfekt tandning. 5.000

196 175 A cxz 15 öre violett med VM linjer och KPV mitt på märket. Felfritt exemplar med ovanligt god
centrering av denna vattenmärkesraritet. Intyg Obe. 4.000

197 175 C  15 öre på intressant vykort med specialstämplar ”MED MOTORLÖST AEROPLAN” och
HÄLSINGBORG 25.8.23 som medföljde greve Hamiltons försök den 13 september att i en
hängglidare bogseras av motorbåt till Helsingör. Flygfärden slutade i vattnet och endast ett
fåtal försändelser är bevarade. Kuvertet avsänt av postmästaren i Helsingborg till Generalpost-
direktören i Köpenhamn med not ”Exp 13/9 Postflyg”. Endast 50 försändelser medfördes. 1.000
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198 187  35 öre på vackert förstadagsstämplat rekommenderat kort från Uno Söderberg.
Mycket sällsynt FDC stämplat STOCKHOLM PFFS 14.3.30. 2.000

199 215 m fl, 25, 50 och 60 öre, 1 krona och 2 kronor på vackert assurerat brev med rättvända stämplar
223-24  BJÄLFERUD 16.8.24, utgivningsdagen. 500

200 226-30 v Gustav V 70 år. Arkserie med påtryck MAKULERAS, inklistrad i Lyxupplagan av 1928 års
jubileumsinsamling med kassett. Obet skadat ex nr 17 tillägnad Generaldirektör Anders Örne.
Ovanligt objekt. 5.000
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201 231, 145 Intressant vykort med Malmslättsmotiv sänt med Zeppelinaren ”Sidenhuset” från Malmslätt
 15 maj 1930. I Stockholm stämplades alla kort av Uno Söderberg, detta kort är stämplat

STOCKHOLM 1 16.5.30. Kortet är numrerat med nummer ”6” och är ett av de endast 27 sända.
Allards fotokopia av de 27 korten bifogas. 4.000

202  10 olika Zeppelinförsändelser med svensk frankering innehållande 8 sydamerikafärder 1932-33,
Sydamerika-Chicago 1933 och Kasselflygningen 1939. Sieger 183, 189, 195, 202, 219, 223,
229, 235, 238 och 460. 4.000
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203 H 44 CC 5 kronor Slottet, 4-sidig tandning. Vackert häfte med lätt uppvikt omslag där 2 inlagor (1 med ktt)
har del av kontrollnummer. Ovanligt objekt. 4.000

204 H 103 20 kronor Svanar. Fräsch häfte, dock vikt hörn, med hel inlaga och cyls 2v. 1.200

205 470 var ** 15 öre Flaggan. Postfriskt 4-block (2 märken med def) med tydlig dubbelperforering.
Ej noterad i Facit. 1.000
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206 M 3 v4 Militärbrev 3, typ II. Underbart fräscht obegagnat exemplar med den eftersökta och sällsynta
varianten ”omvänt svarsmärke”, känd i endast ett fåtal exemplar. 5.000

207 M 11 P *(*) Militärt svarsmärke, tillverkat av Lithografiska AB, Norrköping. Provtryck 1943 i rödbrun färg
för M 11 (obet fasts spår). Känt i endast detta exemplar. UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 5.000

208 Tj 1 d * 3 öre gulaktigt brun. Mycket fräscht ostämplat 4-block, tandningen förstärkt med fastsättare. 600
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209 Tj 1 e 3 öre gulaktigt gråbrun. Mycket tilltalande exemplar med perfekt
Lyxstämpel KARLSTAD 19.11.79. 400

210 Tj 1 d Δ 3 öre gulaktigt brun. Mycket dekorativt brevstycke med 4 exemplar (vänster märke def) där alla
makulerats med varsin Prakt-Lyxstämpel OTHEM 31.3.77. 700

211 Tj 1 b  3 öre gulaktigt orangebrun. Underbart vackert tjänstebrev frankerat med 2 felfria par, alla märken
makulerade med varsin Praktstämpel HULT 16.7.75. Mycket sällsynt i denna höga kvalitet. 1.000

212 Tj 2 a * 4 öre gråsvart på vitt papper. Praktfullt ostämplat 4-block där några få tandpar har särats.
Ovanligt objekt. 1.800
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213 Tj 2 c, Mycket vackert tjänstebrev med 4 öre och 5 öre (4 ex, 1 med pappersveck) makulerade med
Tj 3 c  Praktstämplar SKORPED 17.3.82, sidostämpel ULLÅNGER 18.3.82. Mycket vackert objekt. 2.500

214 Tj 3 d ** 5 öre blågrön på gulaktigt papper. Underbart fräscht postfriskt (1 ex obet fasts spår) 4-block i
högsta Lyxkvalitet med nedre marginal. UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 4.000

215 Tj 4 a * 6 öre rödaktigt violett. Ytterst fräscht ostämplat 4-block med välcentrerade märken.
Ovanligt i denna kvalitet. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 3.000

216 Tj 4 b * 6 öre grå. Ostämplat Lyxexemplar av en sällsynt nyans. Intyg HOW. 1.500

217 Tj 4 c * 6 öre olivaktigt grå. Felfritt och synnerligen vackert, välcentrerat ostämplat exemplar av en
sällsynt nyans. Sign och intyg Sjöman ”Praktexemplar”. 1.500
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218 Tj 4 c ** 6 öre olivaktigt grå. Felfritt och mycket fräscht postfriskt 4-block med hörnmarginal.
Mycket sällsynt nyans och ett av de få kända postfriska block. Praktfullt objekt. 8.000

219 Tj 4 d * 6 öre blåaktigt violett. Mycket vackert ostämplat exemplar. Intyg HOW ”Praktexemplar”. 700

220 Tj 4 c 6 öre olivaktigt grå. Prakt-Lyxexemplar stämplat WISBY 29.5.75. 600

221 Tj 4 e 6 öre rödaktigt lila med Lyxstämpel BÅRSLÖF 31.5.78. Mycket vackert objekt. 800

222 Tj 4 e Δ 6 öre lila. Vackert 4-block (vhtt) på litet klipp stämplat TUNSTA 5.6.77. Enda kända lösa
stämplade 4-blocket och ett UNDERBART UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 3.000

223 Tj 4 c  6 öre olivaktigt grå. 2 Lyxcentrerade exemplar på tjänstebrev i Lyxkvalitet stämplat LIDKÖPING
18.10.76. På baksidan ankomststämpel GRÄSTORP 19.10.76. 800
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224 Tj 4 f, 6 öre lila på gulaktigt papper i par samt 12 öre tandning 13 med varsin stämpel MULSERYD
Tj 17  14.12.82 på vackert tjänstebrev till Stengårdshult. 1.000

225 Tj 5 a *-** 12 öre blå. Underbart fräscht ostämplat 4-block med marginal där nedre vänstra märket är
postfriskt. Mycket vackert och ett HÖGKLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2.000

226 Tj 5 b * 12 öre högblå. Vackert och fräscht 4-block, lätt gummiveck. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 1.800

227 Tj 5 c1 12 öre. Mycket vackert exemplar med Lyxavtryck av den ovanliga stämpeln WALL 3.1.77. 600

228 Tj 5 a 12 öre blå. Rekonstruerat par med bläckmakulering ”Kållerstad d 15/2 74”. 600
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230 Tj 5 e, 12 öre, 3 öre och 6 öre på rekommenderat, lokalt tjänstebrev stämplat UPSALA 4.6.80.
Tj 4 f, Mycket  intressant objekt med en portokombination känd endast i detta exemplar.
Tj 1 e  Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 5.000

229 Tj 5 c1, 6 öre och 12 öre i 2 exemplar på fräscht och mycket vackert, rekommenderat tjänstebrev
Tj 4 e  stämplat HIETANIEMI 23.3.78. 2.000
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231 Tj 5 a  12 öre blå. Prakt-Lyxexemplar på tjänstebrev till Norge stämplat BORÅS 2.12.75.
Ovanligt objekt. 800

232 Tj 6 b * 20 öre orangeröd. Mycket fräscht ostämplat 4-block (vht) av ett i ostämplat skick ovanligt märke.
Ett av de få kända blocken. 10.000

233 Tj 7 a * 24 öre orange. Ovanligt färgfräscht och vackert ostämplat exemplar. Intyg HOW ”Praktexemplar”. 2.500

234 Tj 7 b * 24 öre gulorange. Mycket välcentrerat och fräscht ostämplat exemplar.
Intyg HOW ”Prakt-Lyxexemplar”. 2.500

235 Tj 7 b * 24 öre gulorange. Ostämplat, mycket vackert Praktexemplar. Intyg HOW. 2.500

236 Tj 7 f * 24 öre rödaktigt orange. Ovanligt vackert och fräscht ostämplat 4-block. Sällsynt enhet.
Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 10.000

237 Tj 8 a * 30 öre djupbrun i ostämplat mycket fräscht och välcentrerat felfritt exemplar.
Intyg HOW ”Praktexemplar”. 1.000
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238 Tj 8 d * 30 öre mörkbrun. Praktcentrerat ostämplat 4-block (förstärkt tandning) med obetydliga kvalitets-
anmärkningar. Mycket fräscht och ovanligt objekt. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”.
Detta är det enda kända blocket i denna nyans. 6.000

239 Tj 8 a  30 öre djupbrun makulerad med WÄRDE-stämpel samt sidostämpel MALMKÖPING 8.12.74
på rekommenderat brev. Mycket vackert och sällsynt objekt. Ex Haij. 3.000

240 Tj 9 b * 50 öre violettaktigt rosa. Magnifikt ostämplat 4-block med nedre vänster märke i ostämplad
Lyxkvalitet, dock ett ex med defekter. Mycket tilltalande och sällsynt objekt med intyg HOW. 4.000

241 Tj 9 d * 50 öre violettaktigt rosa på gulaktigt papper. Ostämplat Praktexemplar med intyg Sjöman. 1.500

242 Tj 9 b 50 öre violettaktigt rosa. Vackert exemplar med bläckmakulering ”LINKÖPING 4/6 1877”. 500
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243 Tj 10 a * 1 krona ultramarinblå/brun. Ostämplat Praktexemplar av detta ovanliga märke. Intyg Obe. 4.000

244 Tj 10 a * 1 krona ultramarinblå/brun. Sällsynt fräscht och vackert ostämplat exemplar med lätt fastsättarspår. 4.000

245 Tj 10 b v1 1 krona. Postfriskt otandat normalprov i hörnmarginalexemplar. Felfritt och mycket fräscht,
** sällsynt objekt. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 8.000

246 Tj 10 g v1 1 krona i otandat normalprov stämplat STOCKHOLM C 21.10.81. Stämplade otandade exemplar
är endast kända i 4 singelexemplar på privat hand, alla med samma avstämpling.
Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 40.000

247 Tj 10 a, 1 krona och 5 öre i 2 exemplar på lätt beskuret assurerat tjänstebrev stämplat UMEÅ 15.3.74.
Tj 3 a  Trots några defekter ett vackert objekt med sällsynt frankering. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 3.000

248 Tj 1, 4, 5, 3 öre, 6 öre, 12 öre, 24 öre och 30 öre i otandade normalprover, alla i a-nyans på ogummerat,
7, 8 v1 (*) blåaktigt papper. 6 öre med lätt horisontellt veck. Mycket sällsynt objekt. 12.000
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249 Tj 1-10 v1 3 öre-1 krona. Otandad serie normalprov i par där de nedre märkena är postfriska och alla med
*-** goda marginaler. 3-50 öre med intyg HOW ”felfri Praktkvalitet” och 1 krona med intyg HOW

”lätt horisontellt veck, mycket gott objekt”, (vecket horisontellt mellan märkesbilderna), dessutom
sign HW, Sjöman och Mohrmann. Sällsynt objekt. 25.000

250 Tj 11 m fl Mycket intressant assurerat paketadresskort frankerat med 2 öre, 50 öre grå i par, 5 och 20 öre
 Små Tjänste i blandfrankering med 1 öre Lilla Riksvapnet, som korrekt porto på 128 öre.

Ovanligt objekt. 800
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251 Tj 14 c, 5 och 20 öre i felfria exemplar på rekommenderat lokalbrev stämplat STOCKHOLM 23.2.89.
Tj 18 e  Ytterst sällsynt försändelse. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 3.000

252 Tj 15 b, 6 öre i par (1 ex skadat) och single samt 2 öre som ovanlig kombination på vackert brev stämplat
Tj 11 c  STOCKHOLM 11.4.93. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 500

253 Tj 16 Aa 10 öre typ I med Lyxstämpel ÅRSUNDA 1.1.85, utgivningsdagen. Felfritt och vackert, mycket
sällsynt objekt. Intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 1.500

254 Tj 16 B v 10 öre typ II. Otandat normalprov stämplat STOCKHOLM 18.7.00. Mycket sällsynt objekt med
intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 2.000
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255 Tj 18 e *-** 20 öre mattröd i strålande vackert 4-block med 2 postfriska märken och 1 märke med knappt
synligt fastsättarspår. Praktobjekt. 2.000

256 Tj 19 P (*) 20 öre blå. Otandat provtryck med spegeltryck i felfritt exemplar på papper med texten ”Proftryck”.
Mycket sällsynt objekt känt i endast 5 exemplar. Intyg HOW ”Lyxobjekt”. 5.000

257 Tj 19 v1 Δ 20 öre ultramarinblå i otandat par med mindre del av arkmarginal. Båda märkena med rättvända
stämplar MALMÖ 12.3.11. Endast ett fåtal stämplade par kända. Omnämnt i SFT 1942.
Ex Westberg. Intyg HOW ”Prakt-Lyxobjekt”. 1.500

258 Tj 20 e 24 öre citronaktigt gul. Vackert och välcentrerat exemplar, dock svagt vertikalt veck och obet tp,
stämplat STOCKHOLM 3.10.81. Av denna sällsynta nyans känner vi bara till detta exemplar
i stämplat skick. Nyansintyg OP. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV HÖGSTA KLASS. 8.000

259 Tj 21 v1 * 30 öre i ostämplat otandat 4-block med diagonalt veck mellan märkena. Mycket vackert och
fräscht objekt som är det enda kända 4-blocket. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 1.000

260 Tj 21 j Δ 30 öre mörkbrun i vackert 6-block där alla märken har varsin rättvänd stämpel SONNARP
28.1.02. Största kända stämplade enhet. 500
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261 Tj 22 B v * 50 öre röd, typ II. Välcentrerat och vackert ostämplat exemplar med variant ”högra delen av
kronan saknas”. Ovanligt objekt. 1.000

262 Tj 22 B 50 öre röd, typ II. Prakt-Lyxexemplar stämplat LINKÖPING 7.1.93. Intyg Obe. 1.000

263 Tj 22 B v 50 öre röd, typ II. Vackert exemplar med den ovanliga varianten ”högra delen av kronan saknas”,
makulerad med rättvänd stämpel JÖNKÖPING 29.3.94. 800

264 Tj 22 Ac, 50 öre röd, typ I, och 20 öre röd på synnerligen vackert assurerat tjänstebrev stämplat
Tj 18 g  LUND 27.2.91. Ovanligt objekt. 600

265 Tj 24 A v1 ** 1 krona. Postfriskt normalprov med goda marginaler i Lyxkvalitet. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 2.500
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266 Tj 11-14, 16, 2 öre, 3 öre, 4 öre svart, 5 öre, 10 öre typ I och II samt 50 öre grå i vackra otandade,
22 v1 *-** ostämplade par. Ovanligt objekt. 3.500

267 Tj 25 v2 * 10 på 12 öre med omvänt påtryck. Lyxcentrerat ostämplat och felfritt Praktexemplar av detta
märke, sällsynt i felfritt skick. Intyg Obe. 8.000

268 Tj 25 v2 * 10 på 12 öre med omvänt påtryck. Ett mycket vackert och fräscht exemplar (obet kt) av detta
sällsynta märke. Sign Strandell och med intyg HOW ”Mycket gott exemplar”. 4.000

269 Tj 25 v2 * 10 på 12 öre med omvänt påtryck. Välcentrerat ostämplat marginal-4-block (obet förstärkningar).
Mycket ovanligt märke i felfritt skick och ytterst sällsynt i 4-block. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 25.000

270 Tj 25 v2 10 på 12 öre med omvänt påtryck. Felfritt, stämplat exemplar av detta i stämplat skick ytterst
sällsynta märke. Intyg HOW. RARITET OCH UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 15.000

271 Tj 25 v3 10 på 12 öre, tandning 14. Ett mycket fräscht och välcentrerat exemplar, dock mycket svagt
utpressat veck, av denna raritet stämplat WESTERÅS 30.10.89. Sign Strandell. Intyg Obe
”Mycket gott exemplar”. UTSTÄLLNINGSOBJEKT AV HÖGSTA KLASS. 30.000

272 Tj 25 v 10 på 12 öre med kraftigt defekt påtryck (obet rostfl). Vackert och ovanligt objekt med
rättvänd stämpel SVENLJUNGA 2.6.01. 500
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273 Tj 25  10 på 12 öre på tjänstebrev i Praktkvalitet stämplat HERNÖSAND 18.11.89. Sällsynt objekt. 1.000

274 Tj 26 v1 * 10 på 24 öre. Mycket vackert och felfritt ostämplat exemplar med omvänt påtryck. Ytterst
sällsynt objekt. Detta exemplar är det vackraste vi sett.  Intyg HOW "Praktexemplar".
FÖRSTKLASSIGT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 40.000

275 Tj 26 v1 10 på 24 öre med omvänt påtryck. Mycket vackert, rent och fräscht exemplar stämplat
LUND 26.12.89. Felfritt exemplar av denna raritet. Intyg Obe ”Praktexemplar”. 30.000

277 Tj 25-26 Samling 10 på 12 öre och 10 på 24 öre på 8 utställningsblad med ostämplade och stämplade
märken i nyanser, 4-block, bl a enda kända stämplade 4-block på 12 öre med spegeltryck,
varianter samt 12 öre på brev. 1.500

276 Tj 26 v2 * 10 på 24 öre, tandning 14. Fräscht och välcentrerat ostämplat exemplar av
denna stora raritet, upplaga endast 50 exemplar. Sign Strandell.
Intyg Obe ”Praktexemplar”. UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 20.000
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278 Tj 39, 1 krona typ II i par och 5 kronor Små Tjänste på adresskort till assurerat paket till Norge stämplat
Tj 24 B  SUNDSVALL 27.12.15. 5 kronan med en fantastisk stämpel i Lyxkvalitet. 1.000

279 *-** Omfattande samling ostämplade/postfriska Stora Tjänste monterade nyansvis i album med ett
flertal Praktexemplar och även 4-block. Bland annat ingår 4 olika nyanser av 6 öre tandning 14
och 50 öre tandning 14 i 4-block. 6 intyg medföljer. F 220.000. 15.000

280 Nyanserad samling stämplade märken med de flesta nyanser representerade. Bland annat ingår
några enheter och 50 öre typ II med variant ”högra delen av kronan saknas”.
Många vackra exemplar ingår. F 115.000. 15.000
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281 L 1 *-** 1 öre. Praktfullt ostämplat 8-block med 2 postfriska märken, varav 1 i Lyxkvalitet.
Härligt fräscht och en stor enhet. 1.000

282 L 1 1 öre i felfritt 25-block stämplat FÄRILA 3.10.78. Mycket sällsynt enhet i god kvalitet. 1.000

283 L 2 a, L 9 b 3 öre karmin och 50 öre ljust orangebrun som lösen på obetalt brev från England stämplat
 LONDON DE 10 74. Mycket dekorativt objekt med bland annat rakstämpel ”OBETALDT”. 1.500
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284 L 3 b *-** 5 öre mörkbrun. Ostämplat Prakt-4-block med 2 postfriska märken. 600

285 L 4 a *-** 6 öre orangegul. Synnerligen fräscht 10-block med 6 postfriska märken, av ett ovanligt märke.
Felfritt och mycket vackert objekt med intyg HOW ”Mycket gott-Praktobjekt”. Ex Westberg. 3.000

286 L 6 b *-** 20 öre grönblå. Mycket fräscht 12-block där 6-blocket i mitten är postfriskt. Ovanligt objekt. 1.200

287 L 6 c  Obetalt brev från Finland med bågstämpel ÅBO 11.12.75, transitstämpel S. PETERSBURG
2 NOV, 2 olika T-stämplar och löst med par av 20 öre gråaktigt blå stämplat MALMÖ 17.12.75.
Vackert och dekorativt objekt med välcentrerade, felfria märken. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 3.000

288 L 6 b 20 öre grönaktigt blå. Praktexemplar stämplat ÅLEM 7.3.79. Ovanligt i denna kvalitet.
Intyg HOW ”Praktobjekt”. 500
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289 L 6 b, L 3 a 20 öre i par samt 5 öre som 45 öres lösen på obetalt brev från Holland stämplat ARBOGA 16.6.75.
 Ovanligt objekt. 2.500

290 L 7 a ** 24 öre rödviolett. Postfriskt Lyxexemplar med variant ”kort fotstreck på L”. Intyg HOW. 2.500

292 L 7 a 24 öre rödviolett. Mycket fräscht Praktexemplar av en sällsynt nyans stämplat GYSINGE 10.1.74.
Intyg Obe. 1.000

291 L 7 a *-** 24 öre rödviolett. Det berömda 9-blocket med inte mindre än 8 postfriska märken i en helt
underbar kvalitet. 3 exemplar med”kort fotstreck på L”. Avbildad i bland annat Postmusei
Vänners årsbok. Största kända enhet av denna verkligt sällsynta nyans. Ex Leijonhufvud.
UNIKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 50.000

293 L 7 a, L 8 a 24 öre rödviolett och 2 exemplar av 30 öre blåaktigt grön på dekorativt brevklipp med felfria
Δ märken, makulerade med rättvända stämplar ARBOGA 23.12.74. Vackert objekt med ett märke

i en sällsynt nyans. Intyg Sjöman ”Mycket gott objekt”. 500
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294 L 7 c, 24 öre olivgrå tandning 14 i blandfrankering med par av 24 öre grålila tandning 13 samt 1 öre,
L 17 a m fl 5 öre och 12 öre på mycket vackert paketadresskort stämplat GRUNDSUND 10.12.90.
 Sällsynt och mycket dekorativt objekt. 3.000

295 L 7 c, L 1 Mycket vackert brev från Norge med grevligt monogram stämplat CHRISTIANIA 8.9.75 samt
med lösennotering, löst med 24 öre olivaktigt grå och 1 öre stämplade STOCKHOLM 10.9.75. 2.000
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296 L 9 b * 50 öre. Mycket vackert ostämplat 4-block. Ovanligt objekt. Ex. Westberg. 1.500

297 L 9 c v 50 öre. Praktexemplar på kartongpapper med pregnant stämpel EDSLESKOG 29.6.78. 600

298 L 9 b, L 5 a, Mycket vackert paketadresskort om 7 skålpund stämplat STOCKHOLM NORR 28.4.76, löst
L 6 d  med 50 öre i par, 20 öre, 12 öre i par samt i 2 singleexemplar, tillsammans 168 öre. Mycket

trevligt objekt med dekorativ frankering stämplat MALUNG 5.5.76. 1.500

299 L 9 a, L 4 a Obetalt brev från USA med blå stämpel CHARLESTON 1.1.75 och lösenbelopp ”56” i blåkrita,
 löst med 50 öre gråaktigt orangebrun och 6 öre orangegul med gemensam stämpel SÖLVESBORG

24.1.75. Vackert och ovanligt objekt med intyg Obe ”Praktobjekt”. 2.000
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300 L 10 b *-** 1 krona ljusblå/gråaktigt brun. Strålande vackert och fräscht 6-block med 3 postfriska märken,
största kända enhet. Intyg HOW ”Mycket gott till Praktobjekt”. Ex Westberg. 6.000

301 L 10 c 1 krona blå/orangebrun. Underbart vackert, felfritt Praktexemplar med Lyxstämpel RÅDA 8.7.78. 2.000

302 L 10 a  Mycket vackert obetalt paketadresskort från Askersund till Göteborg, löst med 1 krona makulerad
med rättvänd stämpel GÖTEBORG PAKET 27.4.77. Intyg HOW ”Praktobjekt”. 4.000

303 L 10 b, 1 krona i 6-block samt 6 öre single som lösen på mycket vackert adresskort för paket från Schweiz,
L 4 a  stämplat GÖTEBORG PAKET 10.5.77. Sällsynt objekt med ett ovanligt vackert och välcentrerat,

felfritt 6-block. Sign och intyg Sjöman ”Mycket gott objekt”. 2.000
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304 L 11 a1  Vackert norskt 5 öre brevkort stämplat SYDBANEN 18.XII.81 sänt till Sverige och löst med
par av 1 öre stämplade CHARLOTTENBERG 19.12.81. 2.000

305 L 12 a, Ofullständigt frankerat lokalbrev med 3 öre, vilket är det tidigare korrekta portot, löst med 3 öre
L 14 b  violettaktig karmin och aviseringsavgift 6 öre, båda stämplade MALMÖ 25.12.83.

Intressant objekt. Intyg HOW ”Mycket gott objekt”. 1.000

306 L 13 c  Lokalbrev korrekt frankerat med 4 öres lokalpostmärke, postat i fel brevlåda. Brevet har därför
befordrats med Postverket och lösenbelagts med 5 öre stämplad STOCKHOLM C4 14.6.89. 2.500
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307 L 14 v2 * 6 öre. Ostämplat felfritt exemplar av den mycket sällsynta varianten ”rättvänt tryck på båda
sidor”. Vackert och fräscht exemplar med intyg HOW ”Praktexemplar”. 2.500

308 L 14 v2 ** 6 öre. Postfriskt, felfritt 4-block med den mycket sällsynta varianten ”rättvänt tryck på båda sidor”.
Underbart objekt som en gång tillhörde det 16-block som ingick i friherre Erik Leijonhufvuds
samling, vilket såldes av Liechtenstein 1923. Intyg HOW ”Mycket gott till Praktobjekt”.
ETT FANTASTISKT UTSTÄLLNINGSOBJEKT. 30.000

309 L 14 b  Mycket vackert underfrankerat brev med lösenberäkning 18 öre erlagd med 3-strip av 6 öre
brunaktigt orange stämplat GÄLLERSTA 31.3.80. 1.000
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310 L 15 a  6 öre brevkort från Karlskrona som felaktigt påslagits firmastämpel, med notering ”Lösen 12 öre”
utgörande felande porto och aviseringsavgift. Beloppet löst med 12 öre mattröd stämplad TINGSRYD
11.10.84. Firmastämplar tilläts först från 1887. Vackert objekt. 1.500

311 L 16 e 20 öre blå. Mycket vackert Praktexemplar med Lyxstämpel UPSALA 11.12.91. 400

312 L 17 a *-** 24 öre grålila. Mycket vackert och fräscht 4-block av en sällsynt nyans med nedre vänstra märket
postfriskt. 2.000

313 L 17 a 24 öre grålila. Underbart vackert och fräscht exemplar av en sällsynt nyans med perfekt centrering
stämplat TORSÅS 18.3.84
Intyg HOW "Lyxexemplar 5.5.5". 3.000

Kopior på intyg sänds på begäran.
E-mail info@frimarkshuset.se
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314 L 18 b m fl 30 öre blågrön, 3 öre karminrosa, 5 öre rödaktigt gråbrun och 50 öre orangebrun i 2 exemplar
 av varje märke, på ”Räkning 1890 Maj till Postverket förskjuten tullavgift”, stämplade

ARBOGA 30.4.90. Mycket intressant, ovanligt och dekorativt objekt. 3.000

315 L 20 a *-** 1 krona gråaktigt grönblå/orangebrun. Mycket fräscht ostämplat 4-block med de nedre märkena
postfriska. 500
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316 L 18 e, L 19 d 30 öre och 50 öre som lösen 80 öre på otillräckligt frankerad paketavi med postförskott från Köln.
 Vackert objekt stämplat SUNDSVALL 20.5.89. 1.000

317 L 20 a 1 krona i Praktfullt 24-block där varje märke stämplats HAPARANDA 10.10.79. 2 märken med
defekter utan betydelse på denna ovanliga enhet. 1.000
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318 L 11-20 v1 Otandad parserie tandning 13. Mycket vackert och ovanligt objekt där 6 öre, 24 öre och
*-** 50 öre har marginal, 6 öre och 50 öre med varsitt postfriskt märke. 7.000

319 *-** Utställningsmonterad samling ostämplade-postfriska märken monterade på 31 blad,
omfattande såväl tandning 14 som tandning 13. Samlingen är nyanserad och innehåller
inte mindre än 90 block. Högt katalogvärde. 7.000
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320 (*)-** Dublettalbum med ostämplade lösenmärken, främst tandn. 13, delvis nyanserade. F ca 85.000. 2.000

321 Omfattande dublettsamling stämplade lösenfrimärken uppsatta i nyansordning i insticksalbum.
De flesta frimärkena i god kvalitet och dessutom några enheter. F 120.000 7.000

322   13 utställningsmonterade lösenförsändelse varav se frankerade med t.14. Bl.a. ingår ofrankerade
inrikes brev med lösen 11 resp 18 öre, ofullständigt brev från England med 33 öre, obetalt brev
och underfrankerat paket från Danmark samt 2 brev och 4 paketadresskort från Tyskland. 7.000
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Kvalitetsauktion 134
19 maj 2012

På vårens kvalitetsauktion kommer vi att fortsätta att försälja svenskt och utländskt-
kvalitetsmaterial ur Björn Levins samlingar.


