Skrammeluktion
Langelands Frimærkeklub
Tirsdag d. 19. marts, eftersyn fra kl. 9,30.
Selve auktionen starter kl. 10,00
Borgerhuset, Ahlefeldtsgade, Rudkøbing

Indlevering samme dag fra kl. 9,00, og alle
kan indlevere. Provision til klubben af
solgte lot 10 %
Disse spændende lot vil være til salg:

Langelandsbanen. Driftsberetning fra 1929 –
1930. 20 sider fyldt med regnskaber og en
mængde tal fra banens drift: antal passagerer,
mængder gods, personale, og mange andre
spændende tal. Opråb 50,00 kr.
5 små og 3 store indstiksbøger (Pæne) med
mange forskellige lande. Opråb 60,00 kr. (FH)

Postkort fra Hvidkilde, brugt 1919 med frimærke.
Huset til højre er revet ned. Opråb 40,00 kr.
ON HER MAJESTY´S SERVICE. 4 breve fra England
1901-81. Opåb 40,00 kr. (KJ)

Variant. Gl. luftpost 10 øre grøn med variant sten
under ploven. AFA 144 x postfrisk, lidt gullig
gummiering. Opråb 80,00 kr.

Bypostmærker fra Svendborg, 4 forskellige
værdier. Opråb 30.00 kr.

4 postkort fra Langeland. Brugte/ubrugte. Opråb
120,00 kr. (KJ)
Indstiksbog med postfrisk/ubrugte mærker fra:
Grønland, Østrig, lidt Danmark, Færøerne,
Finland, Norge, Sverige, Island. Mange mærker.
Høj katalogværdi. Opråb 20,00 kr. (KB)
DDR med områder. Indstiksbog med mange
mærker. Opråb 50,00 (KB)

Sæt Thulemærker stemplet.
Opråb 30,00 kr.

Posearkiv Norge + Finland i flere hundrede poser.
Kun ældre mærker. Opråb 50,00 kr. (KB)

Rodekasse med DK-katalog, AFA Vesteuropa,
indstikskort, brevordner med plastlommer m. m.
Lavt opråb
(ELL)
Rodkasse med AFA katalog, postkort,
indstiksbøger m. m. Lavt opråb (ELL)

Mappe med Åland—postfrisk/ubrugt. De første
mærker fra 1984 og mange år frem, flere miniark
og striber. Lavt opråb
(ELL)
Sort mappe med lommer til visitkort, alfabetisk
telefonliste, lille indbygget regnemaskine og en
afrivnings A 4 notesblok. Lavt opråb
(ELL)

2 pæne indstiksbøger, med en del jul og
mærkater. Opråb 50,00 kr.
(FH)
Dette er kun en appetitvækker, for at vise nogle
af alle de spændende lot medlemmerne har
fundet frem. Vi håber at du møder op, og måske
også selv har nogle spændende lot med.

2 småark kolonihaver. Postfriske mærker med
pålydende 96,00 kr. Opråb 75,00 kr. (KB)

Særstempel Nyborg. Stempel Hansens originale
tegning til fremstilling af udstillingsstempler 6. og
7. november 1982. A5 format. Opråb 100,00 kr
Stender album Finland, med fortrykte sider fra
1856 – 1985, med 474 mærker. Lavt opråb (ELL)
Brh. no 3. Udslebet stjernestempel. Opråb 35,00
kr.

Tyske Rige SA og SS AFA 904-05 Opråb 60,00 kr.

Nansen I. Norge sæt AFA 172-75. Opråb 18,00 kr.

