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Vintage - muut keräilykohteet
Fashion - Merkkituotteet
1
2

Naisten AIGNER Nordic Elk -käsilaukku (noin 23 x 42 cm) hienoa ruskeaa hirvennahkaa, vuori
vaaleaa nahkaa, kullanväriset metalliosat. Sisällä vetoketjullinen tasku. Hyvin vähän käytetty,
uudenveroinen kunto. Mukana AIGIER -säilytyspussi. Aitoustodistus .....................................................50
Naisten SONIA RYKIEL -olkalaukku (noin 32 x 40 cm) ja pienempi meikkilaukku (noin 15 x 22 cm).
Mustaa mokkanahkaa, musta kangasvuori. Kullanväriset metalliosat, Hyvin vähän käytetty, lähes
uudenveroinen kunto. Mukana SONIA RYKIEL -säilytyspussi. Aitoustodistus ........................................ 50

Grafiikka, piirrokset ym
3

Puutaulu Tukkijätkät 40 x 600 x 360 Upea! A. Lopola 1945 .................................................................... 30
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Hieno sarja Kultakeskuksen leijona -hopeisia (830) Chippendale-aterimia upeassa ”ikkunallisessa!
puulaatikossa. Kuusi veistä, haarukkaa, ruokalusikkaa ja kahvilusikkaa sekä pienempi veitsi ja
haarukka. Hieman patinoituneet, mutta ei käytön jälkiä, kaiverruksia tai muuta ”vikaa”. Hieno setti! ...... 100
Hopea erä kolme esinettä. Bruttopaino n. 340g .......................................................................................30
Hopea esineitä erä mm. kauha, pikkulusikoita 17 kpl, ruokalusikoita kuusi kpl, pikkuhaarukoita ym ...... 30
Hopea liemikauha ja eri kokoisia pikku lusikoita lähes 20 kpl. Lisäksi Alpakka ym lusikoita erä ............. 20
Hopeaa ja alpakkaa erä. Lisäksi kaksi sota-ajan rautasormusta sekä muutama pinssi ym .................... 20
Hopealusikoita (813), eri kokoisia, viisi kappaletta kuuden lusikan sarjoja rasioissaan. Noin 450 gr. ..... 50
Hopeapikarit (925) kuusi kpl kullattujen pesien kera. Suomen Kanteletarin myymä Pietarin hovin
mallien mukainen sarja. Yhden pikarin paino noin 43 g ...........................................................................50
Hopeinen (830) taskumatti noin 260g ...................................................................................................... 30
Hopeisia (813/830) aterimia yli 1,3 kg! Lusikoita, veitsiä, haarukoita, sirottimia, sokeripihdit, ym. Myös
yksi hopeinen kynttilänjalka ja serviettirengas. Osassa kaiverruksia, nimi, päiväys tms ......................... 100
Hopeisia ruokailuvälineitä hieno erä laatikossa mm. haarukoita, veitsiä, lusikoita ja pikku lusikoita
kutakin kuusi kpl, Lisäksi liemikauhaa ym ottimia .................................................................................... 50
Kahvilusikat hopeaa (830) Kaarinan vaakunalla 12 kpl ........................................................................... 20
Kaksi pientä ulkomaista hopeavatia, paino yht. 315g. Toisessa leima 900 ............................................. 30
Kirjoitusteline hopeaa (813) noin 24 cm x 16 cm ja korkeus noin 10,5 cm. Mustepullo lasia ja korkki
hopeaa. Ajan käytön jälkiä ....................................................................................................................... 50
Kynttilänjalat kaksi kpl hopeaa (813). Korkeus noin 21,5 cm. Ajan patinaa ja kaiverrus ......................... 20
Kynttilänjalka ”Trumpetti”, Tapio Wirkkala. Hopeaa 830, korkeus 10 cm, paino 165 gr. .......................... 30
Kynttilänjalkoja neljä kpl: toisten korkeus noin 7,5 cm ja toisen parin noin 12 cm. Kaiverrukset ............. 20
Ottimia ym erä, joissa hopeaa (830) otin osat. Lisäksi hopea (813) lautanen ......................................... 20
Pieni erä uushopeisia aterimia. Mm. hyvä Hackmanin sarja kuusi veistä ja kuusi haarukkaa
laatikossa ym. .......................................................................................................................................... 20
Sokerikko ja kermakko hopeaa (813) ...................................................................................................... 40
Sokerikko ja kermakko hopeaa (830) noin 160g ......................................................................................20
Tapio Wirkkala, hopeaa, kaksi kulhoa. Kummassakin kaiverrukset. Yhteispaino noin 280g ................... 100

Korut
25
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Compro -sormus (kultaa) lisäksi hopeisia muita koruja ........................................................................... 50
Erä hopeisia filigraanikoruja yhdeksän kappaletta ................................................................................... 40
Erä koruja mm. Kalevala ja Aarikka ......................................................................................................... 20
Erä koruja noin 3 KG laatikossa ...............................................................................................................20
Erä koruja .................................................................................................................................................20
Kaksi kaunista kultaketjua 14k, paino yht. noin 10,75 gr. ........................................................................ 150
Kaksi kultasormusta, 18 k (2,1 gr) ja 14 k (2,5 gr kiven kanssa) ............................................................. 50
Kalevala koru erä hopeinen Karjalainen punos, Suotniemen solki ym .................................................... 20
Kalevala koru, Kuutar -kaulakoru sekä Helsinki-rintakoru, pronssi .......................................................... 20
Kalevala koruja erä Utajärven sydän, Hannun vaakuna ja Karjalainen nauhapunos .............................. 20
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Kalevala ym koruja hieno erä mm. Lintunen käsirengas, rintaneula 167 ym ........................................... 20
Kalevala-korun Uskelan rannerengas pronssia ja Marimekon ”sisilisko” solmioneula 925-hopeaa.
Lisäksi vanha naisten Laco-merkkinen rannekello kultadubleeta ............................................................ 40
Kalevala, Paratiisi-kaulakoru hopeaa + Halikon -korvakorut ................................................................... 300
Kalevala, Talon sydän riipus (hopeaa) ja korvakorut (hopeaa) ................................................................ 30
Kalevalakoruja kolme erilaista riipusta sekä nukkekääty ja sormus ........................................................ 60
Kalvosinnapit kultaa (585) noin 4g. Kaiverrus ..........................................................................................50
Kaulakoru hopeaa (925) ja nahkaa. Design Ami Nordman Finland. Riipus on irronnut ja kultasepän
juottamalla korjaama. ............................................................................................................................... 50
Kaulakoru kultaa (585) hienolla kivellä + kaulanauha kultaa (585), jonka pituus noin 56 cm.
Bruttopaino noin 15½ g ............................................................................................................................ 200
Kaulakoruja erä, noin 30 kappaletta, helmiä, kiviä jne. ............................................................................ 40
Kaulakorut, käsityötä, USA ...................................................................................................................... 30
Kaulanauha kultaa (585) pituus noin 40 cm ja paino noin 13 g ............................................................... 200
Kaunis kaula- ja rannekoru, hopeoidut .................................................................................................... 20
Kolme kaulaketjua kultaa 14k. Yhdessä iso violetti korukivi, muissa helmiä. Paino yht, 18,6 gr. ............ 100
Koruja sekalainen pieni erä. Lähinnä "turistikoruja", mutta myös kauniisti emaloitu hopeariipus
hopeaketjulla helmikoristein. Myös vähän hopeisia aterimia ja kaksi kauppakamarin merkkiä (hopea
ja pronssi) ................................................................................................................................................ 50
Koruja ym hieno erä laatikossa mm. Sarpaneva ym. myös hopeisia .......................................................30
Korvakorut kultaa (585) kirkkailla kivillä. Bruttopaino noin 2 g ................................................................. 20
Korvakorut (585) paino noin 1,4 g ............................................................................................................20
Korvakorut kultaa (585) helmillä. Bruttopaino noin 0,7 g ......................................................................... 20
Korvakorut kultaa (585) kahdet hienot: helmin ja timantein. Bruttopaino noin 1,4 g ................................ 30
Korvakorut kultaa (585) noin 0,9 g ........................................................................................................... 20
Korvakorut kultaa (585) noin 3,4 g ........................................................................................................... 40
Korvakorut kultaa (585) paino noin 3,3 g ................................................................................................. 40
Kultaisia (14k) korvakoruja neljä paria, yhdet hopeiset sekä pieni kullattu riipus korukivellä .................. 100
Kultasormus 18k, paino noin 6,45 gr. .......................................................................................................100
Laatikossa pieni erä sekalaisia perinne- ym. koruja ja ketjuja. Miesten hankainen ranneketju
hopeasoljella, kansallispukuun kuuluva (?) kääty, Kalevala-korun riipus ym ........................................... 20
Leijona riipus kultaa (585) noin 1,7 g ....................................................................................................... 20
Oinas -aiheinen kaulakoru kultaa (585) ja kaunis kultaketju (585), jonka pituus noin 44,5 cm. Paino
yht. noin 3,8 g .......................................................................................................................................... 50
Ranneketju ja sydän, kultaa (585). Pituus noin 19 cm (n. 5,5 g) ............................................................. 80
Ranneketju kultaa (585) noin 2g. Pituus noin 19 cm ............................................................................... 30
Ranneketju kultaa (585). Pituus noin 18,5 cm ja paino noin 1,8 g ........................................................... 30
Rannekoru kultaa (585) pituus noin 18 cm ja paino noin 11,4 g .............................................................. 200
Rannekoru kultaa (585) pituus noin 18 cm ja paino noin 7,6 g ................................................................ 120
Rannekoru kultaa (585) pituus noin 20 cm ja paino noin 10 g ................................................................. 80
Rannekoru kultaa (585), pituus noin 19cm, paino noin 4 g ......................................................................50
Rannekoru kultaa 14k. Kauniin ketjun pituus n. 18 cm, leveys 1 cm ja paino 17,5 gr ............................. 300
Rannerenkaat kultaa (585) halkaisija noin 7 cm, paino yht. noin 13 g .....................................................200
Riipuksia erä vanhoja 1800 - 1900 -luvuilta, yhdeksän kappaletta .......................................................... 20
Rintaneula kultaa (585) hieno! Bruttopaino noin 1,8 g ............................................................................. 30
Rintaneula kultaa (585) hienolla kivellä! Bruttopaino noin 3,4 g .............................................................. 30
Sekalainen erä koruja ja kelloja yli 2 KG laatikossa, kellojen toimivuudesta ei tietoa ..............................20
Solmiopidike kultaa (585) kaiverrus. Paino noin 2,8 g ............................................................................. 40
Sormuksiä yli 40 kappaletta ..................................................................................................................... 40
Sormus hienolla kivellä kultaa (585). Bruttopaino noin 4 g ...................................................................... 50
Sormus kivellä/granaatti kultaa, bruttopaino noin 1,4g ............................................................................ 90
Sormus kultaa (585) hienoilla kivillä. Bruttopaino noin 4,2 g ................................................................... 50
Sormus kultaa (585) kivellä. Bruttopaino noin 3,1 g ................................................................................ 40
Sormus kultaa (585) noin 4g. Markkinointi-instituutin merkonomi tutkinto. Kaiverrus ..............................50
Sormus kultaa (585) noin 6g. Kauppateknikko, kaiverrus ........................................................................100
Sormus kultaa hienolla korukivellä. Bruttopaino noin 1,8 g ..................................................................... 30
Sormus, siro pienellä korukivellä, kultaa (585) alle 1g. ............................................................................ 20
Upea rintaneula kultaa (585) hienolla kivellä. Burttopaino n. 3,3 g .......................................................... 40
Vanha kaunis kultainen (585) kaulaketju noin 7g. Pituus noin 42 cm. ..................................................... 100
Vapaamuurarisormus ............................................................................................................................... 20
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Aalto tummanharmaa maljakko. Korkeus noin 20 cm. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ......... 20
Aalto-maljakko, kapea malli, korkeus noin 24,5 cm. Pohjassa Iittalan leima ........................................... 40
Erkki Vesanto, maljakko Lappi, singeerattu. Korkeus noin 15 cm. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN
NOUTO .................................................................................................................................................... 20
Erä lasiesineitä mm. Tapio Wirkkalan Niva grogilasit ja Seita tuhkakuppi, Nuutajärven Kastehelmi
alustoja ym. Tavanomaisia käytön jälkiä. VAIN NOUTO .......................................................................... 20
Finnairin lasi ja lautanen kullatuin reunuksin, Aero Oy:n 30-v tuhkakuppi sekä Art Deco-tyylinen pieni
lautanen. Lisäksi vanha savukerasia ....................................................................................................... 30
Heikki Orvola, Nuutajärvi, Irish Coffee lasit (korkeus noin 14 cm) kuusi kpl, joista neljä
alkuperäispakkaukissa! VAIN NOUTO ..................................................................................................... 20
Helena Tynell, Päivänkukka maljakko, korkeus noin 20 cm. Pientä reunaviiaa ja tavanomaiset käytön
jäljet. VAIN NOUTO ..................................................................................................................................20
Hyvä erä 17 esinettä mm. Oiva Toikka Kastehelmeä, Aimo Okkolin nimipäivä maljakko, Harri
Koskinen Atlas kynttilänjalat, Markku Saloa ja Tapio Wirkkalaa. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN
NOUTO .................................................................................................................................................... 50
Jättikokoinen hieno, vanha puhallettu lasipullo, korkeus n. 60 cm ja halkaisija n. 45 cm. Rottinkisessa
säilytys- / kantokorissa, jonka toinen kahva osin rikki. VAIN NOUTO ...................................................... 20
Kirkasta lasia ISO erä yli 80 esinettä maljakoita, laeja, kulhoja vaikka mitä! Esim. Riihimäen kristalli
maljakko noin 30 cm korkea, Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO. ............................................... 20
Maija Carlsson, kaksi signeerattua esinettä: maljakko korkeus noin 11 cm ja halkaisija noin 11 cm ja
vati leveys noin 19,5 cm ja korkeus noin 4 cm. Hieman tavanomaista käytön kulumaa. VAIN NOUTO . 30
Oiva Toikka, Haahka laslintu, signeerattu. Pituus noin 20 cm js korkeus noin 8,5 cm. Tavanomaista
pientä kulumaa. VAIN NOUTO ................................................................................................................ 100
Oiva Toikka, lasilintu Alli, korkeus noin 12 cm ja pituus noin 15 cm ........................................................ 70
Oiva Toikka, lasilintu, signeeraus. Pituus noin 17 cm ja korkeus noin 12 cm. Lisäksi kaksi pientä
lasilintua. VAIN NOUTO ........................................................................................................................... 50
Oiva Toikka, lasilintu, signeeraus. Pituus noin 21 cm ja korkeus noin 13½ cm. VAIN NOUTO ............... 50
Tamara Aladin kolme erilaista maljakkoa mm. Kielo ja Rondella. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN
NOUTO .................................................................................................................................................... 20
Tamara Aladinin / Riihimäen lasin ruskeat kynttilänjalat (6,5 cm) kaksi kappaletta sekä Taalari Ambertuhkakuppi (11,5 x 11,5 cm), tuotannossa 1967–83. Lisäksi Kaj Blomqvistin Auringonkukka -vati
ruskea - kirkas (36 cm), Humppilan lasi 1970-l. ....................................................................................... 20
Tapio Wirkkala, Alpina maljakko, korkeus noin 28,5 cm, leveys noin 14 cm. Signeerattu. Lisäksi
pohjassa VR 60. Tavanomaista pientä käytön kulumaa. VAIN NOUTO .................................................. 50
Tapio Wirkkala, Avena maljakko, signeerattu. Korkeus noin 24 cm ja halkaisija noin 11 cm.
Tavanomaista käytön jälkiä. VAIN NOUTO .............................................................................................. 20
Tapio Wirkkala, Kalvolan kannot kolme eri kokoa. Korkeudet: noin 10 cm, 13 cm ja 18 cm.
Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ............................................................................................... 150
Tapio Wirkkala, kynttilänjalka, signeerattu. Korkeus noin 14,5 cm. Tavanomaiset käytön jäljet .............. 20
Tapio Wirkkala, Solaris -sarjaa hieno erä 43 kpl - viisi erilaista esinettä: tarjoiluvati halkaisija noin 36
cm, kulho halkaisija noin 24 cm, jälkiruokamaljoja kahdeksan kpl halkaisija noin 15,5 cm, lautasia 12
kpl halkaisija noin 25 cm ja lautasia 21 kpl halkaisija noin 20 cm. Hiukan tavanomaisia käytön jälkiä.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................... 50
Tapio Wirkkala, Tatti, korkeus noin 5 cm ja halkaisija 11 cm. Signeerattu. Pientä käytön jälkiä .............. 50
Tapio Wirkkala, Ultima Thule -sarjan lasiesineitä erä kahdeksan kpl: Tarjoiluvati halkaisija noin 36 cm,
kulhto halkaisija noin 19 cm ja punaviinilasit kuusi kpl (korkeus n. 9,5 cm). Aavistus tavanomaisia
käytön jälkiä. VAIN NOUTO ..................................................................................................................... 30
Timo Sarpaneva, Festivo kynttilänjalkoja upea erä 10 kpl matalin noin 8 cm korkea ja korkein noin
31,5 cm korkea! Tavanomaisia käytön jälkiä. VAIN NOUTO ................................................................... 100
Timo Sarpaneva, Helminauha -sarjan kaadin (korkeus n. 23 cm) ja kuusi juomalasia. Tavanomaista
pientä käytön jälkiä. VAIN NOUTO .......................................................................................................... 20
Timo Sarpaneva, lasiesine, signeerattu. Korkeus noin 5 cm. Käytön tavanomaiset jäljet ....................... 20
Timo Sarpaneva, lasiveistos Claritas, korkeus noin 16 cm ja leveys noin 15 cm. Tavanomaista käyttö
kulumaa. VAIN NOUTO ........................................................................................................................... 400
Timo Sarpaneva, lasiveistos Orkidea, singeerattu. Korkeus noin 26 cm. Pientä kolhua ja
tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO. .............................................................................................. 150
Timo Sarpaneva, Senaattori juhlalasi erä kahdeksan kappaletta kahdessa alkuperäispakkauksessa.
Korkeus noin 12½ cm ja halkaisija noin 8 cm) ......................................................................................... 40
Timo Sarpaneva, Senaattori juomalaseja kolmea erilaista: juhlasia (korkeus 14 cm, halkaisija n. 8
cm) 12 kpl, juomalaseja (korkeus 11 cm, halkaisija n. 6,5 cm) 10 kpl ja pikaria (korkeus n. 11 cm,
halkaisija n. 5 cm) kahdeksan kappaletta. Tavanomaista käytön kulumaa. VAIN NOUTO ...................... 40
Timo Sarpaneva, Shamppanjalasi, Senaattori erä kymmenen kappaletta. Korkeus noin 17,5 cm.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................... 30
Vanha konjakkipullo, J&F Martell, alumiinisella suojakotelolla. Korkki vaihdettu toiseen ........................ 20

Posliini ym
121
122

Arabia erä Muumipäivän muki alkuperäispakkauksessa, muumipurkki ja kaksi 0,4L muumimukia ........ 20
Arabia Lotta-Svärd kahvikuppi Karinainen ja lautanen. Käytön jäljet .......................................................20
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Arabia Triptyykki Ihminen Ja Luonto, Heljä Liukko-sundström kolme taulua alkuperäispakkauksissa .... 20
Arabia vuosilautasia hieno erä alkuperäispakkauksissa 1985 - 99 11 erilaista + ilman pakkauksia viisi
erilaista 1985 - 89 .................................................................................................................................... 40
Arabia, Anneli Qveflander, Ruusu -asiasto erä: lautanen halkaisija n. 25,5 cm, sokerikko, kermakko ja
kahvikuppeja 13 kpl aluslautasineen sekä 12 lautasta. Lisäksi Arabian ruskeat pikarit ja kaadin.
Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ............................................................................................... 20
Arabia, Heljä Liukko - Sundström tauluja erä kuusi erilaista, joista kolme pientä .................................... 20
Arabia, kaksi kahvi-/teekannua (0,7l ja 1,6l) ja maljakko (korkeus 16cm). GA-malli, sininen
ruusukuvio, Signeeratut HLA (Hilkka-Liisa Ahola). Käyttämättömät ja uudenveroiset. Lisäksi Arabian
pieni seinälautanen ”Käsi kädessä” ......................................................................................................... 150
Arabia, leijonavaakuna -aiheinen pieni lautanen noin 14,5 cm leveä. Hieman ajan patinaa ................... 20
Arabia, Muumi mukeja erä yhdeksän kpl mm. Ystävyys, Taikuri, Pikku Myy jaTiuhti & Viuhti ................. 20
Arabia, Pentik ym tuotantoa iso hyvä erä yli 160 esinettä mm. Raija Uosikkinen Platina sarjaa ja
Arabian Ruusu -sarjaa ym ym. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ............................................. 20
Arabia, Riikinkukko, kahvikuppeja neljä kpl ja lautaset. Tavanomaiset käytön jäljet ................................20
Arabian ”Atelje” teeastiastoa: kolme kuppia, kuusi aluslautasta ja kuusi kakkulautasta 20 cm. Lisäksi
Atelje-sarjan kannellinen pata, korkeus 10 cm, halkaisija 15 cm ja ruskea tee-/vesikannupari
kultakoristein, pienessä koriste kulunut. VAIN NOUTO ........................................................................... 20
Arabian ”Heini” astiasto, jossa iso tarjoiluvati 31,5 cm, kolme erikokoista (13, 22 ja 20 x 27 cm)
kulhoa, kymmenen matalaa ruokalautasta 23 cm, kymmenen lautasta 20 cm, seitsemän lautasta 17
cm ja kuusi syvää lautasta 16 cm. Kruunuleimat. Erittäin hyvässä, osin uudenveroisessa kunnossa.
Hieno! VAIN NOUTO ................................................................................................................................50
Arabian ”Maisema”-sarjaa iso astiasto. Kuusi erikokoista tarjoiluvatia, suurin 35 cm; kaksi kannellista
kulhoa, korkeus ilman kantta 10 cm ja 13 cm; jalallinen kastikekannu korkeus 9 cm; maitokannu,
korkeus 16 cm; kuusi syvää lautasta 24 cm, kuusi matalaa lautasta 24 cm, noin 20 pienempää
lautasta; kolme kahvikuppia ja kuusi munakuppia. Pääasiassa erinomainen kunto, toki joitakin pieniä
käytön jälkiä. Upea kokonaisuus! VAIN NOUTO ..................................................................................... 100
Arabian ”Saara” astioita: kuusi matalaa lautasta 24 cm, kuusi murokulhoa 14 cm ja kaksi syvää
lautasta, kaksi kakkulautasta. Lisäksi viisi ruskeaa ”Faenza”-murokulhoa. Eriomainen kunto, ei
lainkaan käytön jälkiä! VAIN NOUTO ....................................................................................................... 40
Arabian kahviastiasto ”Kurki” (Haikara). Kuusi kahvikuppia (ns. Z-malli) ja kuusi aluslautasta
tornileimoin. Myös kuusi kakkulautasta piippuleimoin. Hyväkuntoiset, kultauksissa vähäistä kulumaa.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................... 30
Arabian Kärkijoukko-vuosilaatta 2/5 lasitettua keramiikkaa seinäripustuksella. Yleisurheilun EM-kisat
1994. Numero 452/500 ............................................................................................................................ 20
Arabian vanha pyöreä maljakko, korkeus noin 13 cm, halkaisija noin 14 cm. Vihreää keramiikkaa
kukkakoristein. Tehdasleima, ei signeerausta. Hyvä kunto, musta maali vähän kulunut maljakon
suulta. Harvinainen. ................................................................................................................................. 100
Arabian voipyttyjä neljä kappaletta kukkakuviolla, halkaisijat 21 cm (harvinaisen iso ja raskas!), 13
cm (2, toinen ilman kuviota) ja 10 cm. Lisäksi Arabian iso (33 cm) ”Arne” tarjoilulautanen
tekstileimalla (1900 - 1920) ja pieni (korkeus 13 cm) kultakoristeinen maljakko tornileimalla. Hyvä
kunto, joitakin pieniä käytön jälkiä ja tummentumia. VAIN NOUTO ......................................................... 50
Erä Arabia muumipurkki, Kesti käsinmaalattu muki sekä Kupittaan saven kaksi kannua, jossa
toisessa vikaa .......................................................................................................................................... 20
Heljä Liukko-Sundströmin ”Lumous” lasitaulu n. 35 x 43 cm. Ripustusketjulla. Signeerattu, virheetön ...20
Heljä Liukko-Sundströmin / Arabia ”Kesä sydämissämme” triptyykki, kolme signeerattua keraamista
seinälaattaa n. 35,5 x 18 cm. Uudenveroiset alkuperäispakkauksissaan ................................................ 20
Henrik Allert, Riekko, keramiikka, pituus noin 22 cm. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ........... 20
Kaj Franck, Arabia, lokerovati, pakkauksessa ......................................................................................... 20
Kalevala vuosilautasia erä yhdeksän kpl ................................................................................................. 20
Kupittaan saven ym pääosin keramiikkaa hieno erä yli 40 esinettä mm. pieniä eläinhahmoja ym.
Käytön jäljet. VAIN NOUTO ..................................................................................................................... 20
Villeroy & Boch romantica sarja aluslautanen ja kolme kannellista purkkia lisäksi maljakko sekä
Mariskooli Karpalo kaksi kpl. Tavanomaista pientä käytön jälkiä ............................................................. 20
Willeroy & Boch kolme maustepurkkia (korkeus n. 12 cm) ja 12-osainen (valmistajasta ei tietoa)
jauho- ja maustepurkkisarja (vikaa yhdessä). Purkit lienee ostettu Turun Puutorilta 1920 tai -30 luvulta. Käytön jällkiä. VAIN NOUTO ....................................................................................................... 20

Kellot
149
150
151
152
153
154
155

"The Heritage Collection" keräilykelloja 35 kappaletta kahdessa puulokerikossa ym. 30
aitoutustodistusta ..................................................................................................................................... 50
Admiral Sport Master 21 rannekello toimiva. Lisäksi pieni erä muuta kellotarvetta ................................. 20
Hieno erä eri laatuisia kelloja noin 20 kpl mm. Tissot Automatic PR 516, Rado, Sirius 17 rubis ym.
Kaikkien toimivuudesta ei tietoa. Käytön jäljet ......................................................................................... 150
Kaulakello kultakuoret (16 k) Ancre ligne droite 16 rubis Spiral Breguet 1 chaton (kellon paino noin 30
g). Mukana kaulaketju kultaa (585), jonka paino noin 11 g. Tomii. Käytön jäljet ...................................... 300
Kelloja sekalainen löytöerä laatikossa. Toimivuuksista ei tietoa .............................................................. 20
Kelloja, hyvä erä toimivia kelloja, yli 10 rannekelloa sekä korukelloja ..................................................... 20
Kellonperiä viisi kappaletta, osa hopeisia. Ajan patinaa .......................................................................... 30
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Leijona taskukello hopearahoista tehdyllä kellonperillä. Toimiva. Tavanomaiset käytön jäljet ................. 20
Longines rannekello, käyttämätön pakkauksessa. Takana kaiverrus ...................................................... 200
Naisten kaulakello ja kaunis kellorasia. Tavanomaiset käytön jäljet ........................................................ 20
Ranne- ja taskukelloja erä n. 1½ KG, mm. Rolex-väärenteitä ................................................................. 20
Tag Heur Formula 1 rannekello, toimiva, upea! ....................................................................................... 300
Taskukello Eterna chronometer, Hopeaa, toimii. Tavanomaiset käytön jäljet .......................................... 20
Taskukelloja erä, kahdeksan toimivaa neuvostoliittolaista kelloa .............................................................40
Taskukelloja kaksi erilaista: Leijona Suomen Joutsen perällä ja hopeinen Perret fils brenets. Toimivat.
Tavanomaiset käytön jäljet ....................................................................................................................... 20
Taskukelloja kaksi erilaista: Zentih ja Leopard 15 rubis. Toimivuudesta ei tietoa. Käytön jäljet ............... 20
Taskukelloja kolme erilaista: Revue Precision 15 rubis, Ancre 15 rubis ja Eterna Grand Prix 17 rubis.
Toimivat. Tavanomaiset käytön jäljet ........................................................................................................50

Puhelukortit
166

Suomalaisia puhelukortteja noin 1500 kpl erä kansioissa. Paljon samojakin mutta tutkittavaa ............... 30

Puukot
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

Erä neljä puukkoa mm. Fiskars ................................................................................................................20
Hieno erä neljä puukkoa ja tuppi tekstillä: 1942 Äänislinna. Lisäksi saksalainen pistin: Bw, terän
pituus noin 14,5 cm .................................................................................................................................. 30
J. Martttiinin puukkoja kaksi visakoivuista eri kokoista. Aivan pientä käytön jälkeä .................................20
Kolme puhdetyö puukkoa ........................................................................................................................ 20
Kolme puhdetyötuppea. Hienot! ...............................................................................................................20
Lotta-Svärd pieni puukko. ........................................................................................................................ 20
Miniatyyripuukoja hieno erä seitsemän kpl .............................................................................................. 20
Neljän puukon erä mm. Marttiini ym. Käytön jäljet ................................................................................... 20
Puhdetyöpuukko ...................................................................................................................................... 20
Puukkoja erä viisi kpl ............................................................................................................................... 20

Vanhat kiehtovat kirjat
177

Erä vanhoja niteitä ja dokumentteja mm. 1776 julistus (suomenkielinen) ja 1798 julkaisu, 1812 ja
1851 majesteetin julistukset, den 21 Junii 1832 - Philosphiae Magistrar, jokunen kirje ja leimapaperi
ym ............................................................................................................................................................ 40

Historia ja sotakirjat
178

179

180
181

182

Kahdeksan kappaletta saksan 3. valtakuntaa käsitteleviä, pääasiassa suomenkielisiä kirjoja. 1)
Rudolf Hess: James Leasor. 1. painos 1963, ei kansipaperia. 2) Goebbels, Hitlerin mainosmies: H.
Fraenkel ja R. Manvell. 1. painos 1960, ei kansipaperia. 3) Joseph Goebbels, Lopun alku:
Goebbelsin päiväkirjat kevät 1945. 1. painos 1978, ei kansipaperia. 4) Bunkkeri: Bahnsen ja O
´Donnel. 1. painos 1980, ei kansipaperia. 5) Gestapo: Crankshaw. 1. painos 1961. 6) Berliini 1945:
Beevor. Loistava kirja täynnä asiaa Endkampfin ajoista. 2. painos 2002, kansipaperit. 7-8)
Kolmannen valtakunnan nousu ja tuho osat I ja II: Shirer. 1. painokset, kansipaperit molemmissa
(kansipapereissa vaurioita). ..................................................................................................................... 20
Kuusi kappaletta Mannerheimiin liittyviä kirjoja: 1) Suomen CG Marsalkka Mannerheim: Veijo Meri, 5.
painos 1995, kuvakansi. 2) Suomen Marsalkka vapaaherra Mannerheim: 1. painos 1951. 3)
Mannerheim Pietarissa 1887–1904: Leonid Vlasov, 1. painos 1994, kansipaperit. 4) Mannerheimin
Päiväkirja Japanin sodasta 1904–1905…: C.G. Mannerheim, 2. painos 2005. 5) Päiväkirjani
Päämajasta 1941-1944: W.E: Tuompo, 3. painos 1994, kansipaperit ja 6) Näin tekivät Ritarit: Mauri
Sariola, 3. painos 1969, kansipaperit. ...................................................................................................... 20
Panzergrenadier Division Großdeutschland und ihre Schwesterverbände
(Panssarikrenatöööridivisioona Großdeutschland ja sen sisaryksiköt). Harvinainen Saksankielinen
kuvahistoriikki. Kirjoittaja Horst Scheibert. Uudenveroinen kunto. ........................................................... 20
Seitsemän kappaletta saksan 3. valtakuntaa käsitteleviä, pääasiassa suomenkielisiä kirjoja: 1)
Günther Rall Lentopäiväkirjani, muistelmat 1938-2004: 2. painos 2008, kansipaperit (Luftwaffe, II MS
3:nneksi eniten ilmavoittoja saavuttanut lentäjä, Rautaristin Ritariristi tammenlehvin ja miekoin!). 2)
Luftwaffen hävittäjä-ässät: Spick. 2. painos 2000, kuvakansi. (Luftwaffe). 3) Hitlerin Kotkanpesä ja
Berghof 1922–1944: Lentz. 1. painos 2018, kuvakansi. 4) Natsimiljonäärit: Alford ja Savas, 3. painos
2004, kansipaperit. 5) Stalingrad: Theodor Pliever, 4. painos 1962, pehmeäkantinen (WSOY
taskukirjat). 6) Stalingrad: Beevor (Pehmeäkantinen, engl) ja 7) The Second World War: Beevor
(Pehmeäkantinen, engl.). ......................................................................................................................... 20
Seitsemän maanpuolustukseen ym. liittyvää kirjaa: 1) Suomen Puolustusvoimat ennen ja nyt:
20
Sotahistoriallisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, 2. täydennetty painos 1962, kuvakansi! 2) Aradiolähetin VRBIA, käyttö ja huolto-ohje / Puolustusvoimain Pääesikunta, viestiosasto, 1951 (vain
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virkakäyttöön). Liitteet mukana. 3) Lähettiläänä Nipponissa (1919–1929): G.J. Ramstedt, 4. painos
1951. 4) Nimet marmoritaulussa: Albert Kivikas, 1. painos 1944. 5) Vartiojärjestelmä: Roland E.
Phillipps (Partioliikkeen ohjeistus), 1. painos 1917. 6) Suomen Lotat: Annamaija Kataja, 2. painos
1991, kuvakannet ja 7) Lauri Malmberg ja Suojeluskunnat: Matti Sinerma, 1. painos 1995,
kansipaperit ..............................................................................................................................................
Sotilas -teemaan liittyvää kirjallisuutta hyvä erä noin 18 KG lisäksi vähän muutakin kuten
sotilaskotipuku ym ....................................................................................................................................20
SS Leithet 7, 1944 nide + sekalaista Saksaan liittyvää materiaalia mm. joku kuva ja kortti ym .............. 20
Torpedo ym militariaan liittyvää lähinnä saksankielistä julkaisuja myös jokunen suomenkiellinen mm.
moottoritorpedoveneen kantakirja, torpedoammunnan ohjesääntö ym ................................................... 20
Yhdeksän mielenkiintoista sotakirjaa (WW2): 1) Päämajakaupunki pommituksessa v. 1940: Kalevi
Salovaara, 1. painos 1986, pehmeäkantinen. 2) Tie Tali-Ihantalaan: Antti Nieminen, 1. painos 2007,
kuvakansi. 3) Sotavangit Suomessa 1941-1944: Eino Pietola, 3. painos 1987, kansipaperit. 4) A. F.
Airo, taipumaton Kenraali: Martti Turtola, 1. painos 1997, kansipaperit. 5) Risto Ryti, elämä Isänmaan
puolesta: Martti Turtola, 3. painos 1994, kansipaperit. 6) Suomen Sota, Kesäsota 1941: W.H. Halsti,
1. painos 1956. 7) Suomen Sota, Ratkaisu 1944: W.H. Halsti, 1. painos 1957, karttaliitteet. 8) Adolf
Ehrnrooth, Kenraalin vuosisata: Ulla Appelsin, 1. painos 2000, kansipaperit ja 9) Sotilaslääkärin
muistelmat: Rainer Nuutinen, 1. painos 2001, kansipaperit (HUOM! Lääkäri, joka pelasti A.
Ehrnroothin, kun hän haavoittui) .............................................................................................................. 20
Zeppelin Denkmal, Für Das Deutsche Volke -juhlahistoriikki 1920-luvulta. Harvinainen kirja upeassa
kunnossa, kultauksetkin lähes virheettömät! ........................................................................................... 100
A. Hitler, Taisteluni, 1941 kolmas painos, alussa lisäsivu: Muistoksi uskolliselle aseveljeydelle
yhteisessä bolshevismin vastaisessa taistelussa... sidos hieman heikko kuntoinen ............................... 20

Matkailuun liittyvät kirjat
189
190

Helsinki kirjoja ja niteitä hyvä erä noin 20 KG! ......................................................................................... 20
Matkakirjat ja oppaat hyvä erä yli 12 KG! ................................................................................................ 20

Filateelinen kirjallisuus
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

Erä kirjallisuutta laatikossa n. 6 kg. Muutama sidottu lehden vuosikerta, Laitisen kuvioleimakirja (2
kpl), Talvisodan kenttäposti (Rönkkönen), Charity Stamps (Hellman) ym. .............................................. 20
Erä kirjoja yhdeksän erilaista mm. Suomen postin historia ja Junalla Pietarista Kivennavalle ................ 20
Fabergé Oleg A. 1993 Imperial Russia Zemstvo Post kirja ..................................................................... 20
Filateelisia pienpainanteita ja tutkielmia hyvä pieni erä. .......................................................................... 20
Filatelian yleisteoksia iso laatikko yli 14 KG. Suomalaisia ja ulkomaisia. Myös uusia, 2000-luvun
kirjoja ........................................................................................................................................................20
Huutokauppaluetteloita laatikossa, useita kovakantisia ”Rarities of the world” ja Grand Prixkokoelmien, Köhlerin John R. Bokerin Altdeutschland 1 - 9 ym. Mielenkiintoiset. ................................... 20
Hyvä erä kirjallisuutta yli 20 teosta mm. paljon postihistoriaan liittyvää kuten Mattilan Postimaksuja
1810 - 1875 ja 1881 - 1985, Termonen & Keturi Postisensuuri Suomessa osat 1 ja 2, Suomen Postin
historia osat 1 ja 2 , Postileimojen käsikirja osa IV, Kiertokirjeitä 1918 ym .............................................. 20
Keräilijän kirjasto filatelia-alan kirjallisuutta, yhteensä yli 20 KG teoksia pääosin Suomen filateliasta,
mm. Oeschin M/1875, Suomen sensuurileimat (1963), Emmerforsin Helsingfors Stadspost, Einar
Palmusen Kenttäpostia vuosilta 1939 - 1945, Suomen postimerkkien käsikirjoja ym. ym. ......................20
Kiinan ja Japanin filatelian kaksi hyvää teosta: ”A Select Collection of Large Dragon Stamps, Covers
and Postmarks” (1978) ja kolme vanhaa huutokauppaluetteloa koviin kansiin sidottuna ........................ 20
Kolme hyvää ja vaikeasti löydettävää kirjaa: Hirvikosken ”Suomen Postitoimipaikat 1638 - 1985” ja
Esa Mattilan ”Suomen Postimaksuja 1881-1985” sekä ” Viron Postimaksuja 1918-1940”. Kuin uudet! ..20
Kolme hyvää kirjaa: Suomen postitaksat 1875 - 2001, Postia junalla ja Suomen Kuvioleimat (liiteet
mukana) ................................................................................................................................................... 20
Laatikossa erä yli 20 teosta mm. Aunus ja Pohjois-Inkeristä ym ............................................................. 20
Laivapostiin liittyvää kirjallisuutta yhdeksän hyvää teosta, mm. Connellin ”Private Ship Letter Stamps
of the World Part IV - Finland ................................................................................................................... 20
LAPE 2021 -erikoispostimerkkiluettelo sekä kaksi tyhjä kansiota ............................................................20
Lape 2021 vaikeasti saatava erikoisluettelo ”Iso Lape”. Lisäksi Lape 2017 ja 2018 luettelot.
Uudenveroiset .......................................................................................................................................... 20
Luetteloita iso laatikko yli 16 KG. 20 vanhaa ja uutta luetteloa, monia käyttökelpoisia, kuten Michelin
”Valuable stamps of the world” ja Euroopan Linnut, Facit Classic 2016 sekä uudehko (2013) Viroluettelo. .................................................................................................................................................... 20
Lähinnä suomalaista filateelista kirjallisuutta yli 10 KG laatikko, mm. Olamon väärennekirjat (3) ym. .... 20
Michel -luetteloita seitsemän erilaista, mm. YK ja Liechtensteinin erikoisluettelot ym. Kaikki
käyttämättömiä .........................................................................................................................................20
Michel aiheluetteloita viisi erilaista: koirat, kissat, dinosaurukset, majakat sekä sienet, kaikki
käyttämättömiä luetteloita, osa vielä muoveissa ...................................................................................... 20
Michel erikoisluetteloita: Britannia + siirtomaat, Liechtenstein, Sveitsi, Itävalta, Venäjä + NL ja USA .....20
Michel Eurooppa, seitsemän luetteloa vuosilta 2015 sisältäen kaikki muuta Euroopan maat paitsi
Saksan. Uudenveroiset, kovakantiset. ..................................................................................................... 20
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Michel Saksa-luetteloita 7 erilaista (mm. Deutschland Special, Saar, levyvirheet, lähetykset) +
20
rahaluettelo sekä yksi leimakäsikirja (ei Michel) ......................................................................................
Michel Übersee (kaukomaat), täydellinen luettelosarja 17 luetteloa vuosilta 2014-2018.
Uudenveroiset. ......................................................................................................................................... 50
Pieni erä kirjallisuutta / luetteloita .............................................................................................................20
Pohjoismaiden filatelian kirjallisuutta laatikko yli 14 KG. Lähinnä Tanskaa ja Norjaa käsitteleviä ........... 20
Postikortteihin liittyvää kirjallisuutta yli 13 KG laatikollinen. Suomalaista ja ulkomaista, vanhaa ja
uudempaa ................................................................................................................................................ 20
Ruotsin filateliaan liittyvää kirjallisuutta yli 16 KG laatikossa. Yli 20 vanhempaa ja uudempaa teosta:
postihistoriaa, yleisteoksia ym. ................................................................................................................ 20
Saksan filateliaan liittyvää kirjallisuutta yli 12 KG laatikossa. Vanhaa ja uutta, mm. Michelin
leimakäsikirjat ja ehiöluettelo ................................................................................................................... 20
Sekalaista filateelista kirjallisuutta 11 KG laatikossa, mm. Michelin Saksan taksakäsikirja, Saksan
kuvapostikortti- / kuvallisten ehiöluettelo, ATM-luettelo ja Länsi-Euroopan ehiöluettelo. ......................... 20
Suomen filateliaan liittyvää kirjallisuutta 6½ KG laatikossa. Pääasiassa eri käyttösarjojen käsikirjoja ja
keräilyoppaita. .......................................................................................................................................... 20
Suomen filatelian teoksia erä, mm. käsikirjat I - II, leimakirjallisuutta ym. ............................................... 20
Suomen Postihistoriaan liittyvää kirjallisuutta erittäin hyvä erä yli 10 KG laatikossa. Noin 30 kirjaa /
vihkosta leimoista, taksoista ym. Mm. Helkiön ”Suomen tasavallan siltaleimat”, Hellmanin ja Laitisen
kuvioleimakirjat, käsikirjoja ym ................................................................................................................. 20
Suomen postimerkkien käsikirja osat I - VII sekä pari muuta teosta ........................................................20
Suomen Postimerkkien käsikirjat seitsemän eri osaa lisäksi leima ym kirjoja ......................................... 20
Suomen Postimerkkilehden vuosikertoja kirjoiksi sidottuina 1920 - 53 (1935 ja -37 puuttuvat) .............. 20
Suomen Postimerkkilehi 1937 - 39 ja 1943 - 52 vuosikerrat ....................................................................20
Suomen Postimerkkilehti sidotut vuosikerrat 1920 - 1945 viidessä kovakantisessa kirjassa. Lisäksi
irtonumeroina vuosikerrat 1921, 1945 - 1951 ja 1955 - 1956 .................................................................. 20
Todella vanhoja saksalaisia ja itävaltalaisia filateelisia lehtiä kovakantisiksi kirjoiksi sidottuna
kahdessa laatikossa, yht. yli 30 KG. Die Post, Allgemainer Briefmarken Anzeiger, DBZ, Briefmarken
Journal, Donau Post ym. alkaen v. 1884!. ............................................................................................... 20
Ulkomaiden filateelista kirjallisuutta iso erä yli 23 KG .............................................................................. 20
Ulkomaista filateelista kirjallisuutta 16 KG laatikko. Englanti & kansainyhteisö, Irlanti, Viro ym. ............. 20
Ulkomaista filateelista kirjallisuutta 17 KG laatikko, mm. Ruotsi, Saksa, USA jne. ..................................20
Vanhoja brittiläisiä filateelisia lehtiä kovakantisiksi kirjoiksi sidottuna kahdessa laatikossa, yht. 30 KG.
The Postage Stamp, The Stamp Journal, The Philatelic Journal of Great Britain, Gibbons Stamp
Weekly ym. alkaen v. 1900. ..................................................................................................................... 20
Vanhoja harvinaisempia suomalaisia postimerkkilehtiä pieni erä. Libertas Philateliae, Filatelia, SuomiKurier, Finska Filatelisten ym ................................................................................................................... 20
Venäjän filateliaan liittyviä kirjoja kuusi kappaletta, mm. Fabergen ”Imperial Russia Zemstvo Post” ...... 20
Viron käsikirja (Hurt - Ojaste) sekä 1988 täydennysvihkonen ................................................................. 20

Harrastuksiin liittyvät kirjat
236
237
238
239

Antiikkiin liittyvää kirjallisuutta hyvä erä noin 14 KG! ............................................................................... 20
Ilmailuun liittyvää kirjoja yli 4 KG ..............................................................................................................20
Keräily, Vintage, sisustus, design ym hyvä erä kirjallisuutta yli 20 KG .................................................... 20
Taidetta hyvä erä noin 20 KG kirjallisuuden muodossa ........................................................................... 20

Muu kirjallisuus
240

Signal-lehden näköispainokset 1940 - 1945 (Band I - V). Viisi hyväkuntoista kovakantista kirjaa
kansipaperein, yhden kirjan kansipaperissa vähän vikaa ........................................................................ 50

Lehdet
241
242
243
244

Hakkapeliitta 1941 vuosikerta sidottu kahdeksi kirjaksi (osittain sidos hajoamassa) ajan jäljet .............. 20
Hullin postitoimiston opasvihko 1896 noin 50 sivua sis. mm. kansainyhteisön postitaksat, juna- ja
laiva-aikataulut ym ................................................................................................................................... 20
Signal ja hollantilaisia sodan aikaisia lehtiä iso laatikollinen. Laatu vaihteleva ........................................20
Toivelauluvihkoja 1951 - 1968 erä yli 20 kpl pääpaino 1960-luvussa. Hyväkuntoisia .............................. 20

Sarjakuva-albumit ym
245
246

Aku Ankan taskukirjoja erä yli 70 kpl ja Roope sedän taskukiroja ym 10 kpl. Lukemisen jäljet ............... 20
Erä Lucky Luke 5 kpl ja Tintti 12 kpl. Joku kovakantinenkin mutta eivät kaikki suomenkielisiä.
20
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Lukemisen jäljet .......................................................................................................................................
Korkeajännitys erä 1954 - 61 lähes 80 kpl mutta laatu heikko ja kansiin kirjoitettu. Lisäksi muutama
muu lehti .................................................................................................................................................. 20
Lätsä ja Pekka Lipposen seikkailut hieno erä laatikossa. Pekka Lipposen seikkailut numerot 1-96
(kaikki), kunto pääasiassa hyvä. Lisäksi Lätsä-sarjakuva-albumeja 1963 - 1985 (Turun Sanomien
julkaisemat) hieno kokoelmaerä - ilmeisesti kaikki, lukemisen jäljet. ....................................................... 40
Pecos Bill 1954 vuosikerta kirjaksi sidottuna numerot 1 - 12. Sidos hajoamassa. .................................. 20
Pecos Bill 1956 vuosikerta kirjaksi sidottuna mutta heikko kunto ............................................................ 20
Sarjakuvalehtiä ja joitain lasten satukirjoja iso erä yli 50 KG! Laatu vaihteleva ....................................... 20
Sarjakuvalehtiä vaihteleva laatu erä noin 3½ KG pääosin Aku Ankkoja mm. harvinainen numero
1954 11C huonokuntoisena ym ............................................................................................................... 20
Tex Willer 1953 - 1965 upea KOKOELMA viidessä kansiossa sisältäen kaikki 329 numeroa!
Tilaisuus! .................................................................................................................................................. 500
AKU ANKKA N:o 1 joulukuu 1951 NÄYTENUMERO - erittäin harvinainen! Mukana myös
joululahjatilaus kaavake, josta käytetty korttiosuus. Lukemisen jäljet, ajan patinaa sekä pientä ryppyä. 1000
Aku Ankka 1952 N:o 11B hyväkuntoinen ................................................................................................. 100
Aku Ankka 1952 N:o 12 melko hyväkuntoinen ........................................................................................ 50
Aku Ankka 1952 N:o 2 melko hyväkuntoinen .......................................................................................... 100
Aku Ankka 1952 N:o 3 melko hyväkuntoinen .......................................................................................... 50
Aku Ankka 1952 N:o 5 melko hyväkuntoinen .......................................................................................... 50
Aku Ankka 1952 N:o 7 melko hyväkuntoinen .......................................................................................... 50
Aku Ankka 1952 N:o 8 melko hyväkuntoinen .......................................................................................... 50

LP:t, DVD:t ym
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

1970-luvun singlelevyjä erä noin 90 kpl pääasiassa diskomusiikkia. Käytön jäljet .................................. 20
30 kappaletta vanhoja vinyyli- / saviäänilevyjä. Pääasiassa 1940-50-luvulta, mm. ruotsalaisia ja
venäläisiä. Levyt hyväkuntoiset, osassa paperikotelot revenneet. .......................................................... 20
CD-levyjä erä laatikossa, noin 80 kappaletta, vaihteleva laatu ................................................................ 20
CD, DVD ja Blueray hieno erä yli 200 kpl ................................................................................................ 20
DVD-elokuvia erä laatikossa yli 80 kappaletta, vain komediaelokuvia, kaikissa suomenkielinen
tekstitys .................................................................................................................................................... 20
DVD-elokuvia n. 100 kappaletta, kaikissa suomenkielinen tekstitys ........................................................20
DVD-elokuvia yli 70 kappaletta, kaikki kotimaisia .................................................................................... 20
LP levyjä erä eriaikausilta pääosin ulkomaista. Laatu vaihteleva ............................................................ 20
LP-levyjä erä laatikossa, noin 60 kappaletta, vaihteleva laatu .................................................................20
LP-levyjä noin 35 kappaletta, kaikki rock ja pop -levyjä, vaihteleva laatu ................................................ 20
LP-levyjä noin 50 kappaletta, ilmeisesti kaikki ulkomaisia, vaihteleva laatu ............................................ 20
LP-levyjä noin 60 kappaletta, kaikki kotimaisia, vaihteleva laatu ............................................................. 20
LP-levyjä noin 60 kappaletta, vain country-musiikkia, vaihteleva laatu ................................................... 20
LP-levyjä yli 40 kappaletta, kaikki kokoelmalevyjä, vaihteleva laatu ........................................................20
LP-levyjä yli 60 kappaletta, kaikki ruotsalaisia, vaihteleva laatu .............................................................. 20
Saksa-kielikurssi, 4 LP-levyä ja kaksi kirjasta laatikossa. Englanninkielinen ”The Living Language
Course” 1956 ........................................................................................................................................... 20

Kuuluisien henkilöiden nimikirjoituksia ja esineitä
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287

Erä nimikirjoituksia, mm. useita ministereitä (mm. Kalevi Sorsa, Erkki Liikanen, Harri Holkeri, Mauno
Pekkala), Adolf Ehnrooth, John Vikström jne. Yhteensä yli 20 nimikirjoitusta. Lisäksi pieni erä
presidentteihin liittyvää materiaalia, mm. kortteja, kirjeitä, nimikirjoituksia .............................................. 40
James Bond elokuvassa Kultasormi näytellyt Shirley Eaton nimikirjoitus kuvalla kehyksissä. Mukana
takuutodistus ............................................................................................................................................ 50
Joseph Goebbels singeerama postikortti, joka esittää häntä vuosiluvun 1932 kera! Harvinaisuus!
Aitoutustodistus: PSA/DNA (2022) .......................................................................................................... 400
Presidentti Juho Kusti Paasikiven rakkauskirje tulevalle vaimolleen 1895 sekä kirje Paasikivelle 1894 . 50
Presidentti Kristian Relanderin kirje kirjailija Santeri Alkiolle 1928 .......................................................... 30
Presidentti Kyösti Kallion nimikirjoitus lentokapteenin nimityskirjalla 1938. Lisäksi pääministeri
Cajanderin nimikirjoitus ............................................................................................................................ 20
Rudolf Hess nimikirjoitus hänen postikortillaan. Takana päivämäärä 1940. Harvinainen!
Aitoutustodistus: PSA/DNA (2022) .......................................................................................................... 200
Tove Janssonin nimikirjoitus 1992 ensipäiväkuorella lisäksi Lars Janssonin nimikirjotus maksikortilla
1983 sekä Ompun nimmari omalla kortillaan ........................................................................................... 20
Upea erä nimikirjoituksia mm. Risti Rydin ja P. E. Svinhufvudin kirjeet. Lisäksi Sibeliuksen
hautajaisohjelma ym materiaalia ..............................................................................................................40
Vihossa nimikirjoituksia Kalevan kisoista 1953 ........................................................................................ 20
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Kartat
288

Vanha kartta: Sueciae et Norvegiae, Andrea bureo Sueco noin 1630-luvulta. Kehystetty - ei tutkittu
ilman kehyksiä. Koko: noin 57 x 48 cm. VAIN NOUTO ............................................................................ 300

Erikoiset valokuvat
289
290
291
292

1939 - 40 Talvisodan aikaisia lehdistökuvia erä 39 kpl. Kuvien taustalla useita leimoja ym .................... 400
Keijo Laakson (palveli Törnin joukoissa) sota-ajan valokuva -albumi, jossa kuvia sota ajalta! Lisäksi
Törnin joukkojen viiri. Kiintoisa kokonaisuus! ...........................................................................................30
Suomalaisten SS -vapaaehtoisten valokuvia kaksi erilaista .................................................................... 20
Valokuvia ym materiaalia sekalainen laatikko eri aikakausilta noin 10 KG .............................................. 30

Tulitikkuetiketit
293
294
295
296
297

Erä tulitikkuaskeja ym .............................................................................................................................. 20
Etikettejä erä kahdessa vanhassa albumissa mm. luovutetun alueen etikettejä ym. Laatu vaihteleva ... 40
Kuudessa kansiossa kokoelmaerä etikettejä = paljon! ............................................................................ 50
Muutama isokokoinen etiketti ym ............................................................................................................. 20
Todella iso erä etikettejä Suomesta ja ulkomailta rasioissa, sivuilla, vihossa jne. Pitkäksi aikaa
tutkittavaa! ................................................................................................................................................50

Kirjeensulkijat
298
299
300

Isohko erä kirjeensulkijoita, joulumerkkejä ym. Myös ulkomaisia, lähinnä Ruotsia ................................. 20
Mielenkiintoinen ja monipuolinen kokoelma kirjeensulkijoita, paperisinettejä ym. kahdessa kansiossa.
Paljon vanhaa, myös vähän ulkomaisia ................................................................................................... 40
Suomalaiset kirjeensulkijat 1875 - 1944 upea kokoelma 46 sivulle montteerattuna. Mukana myös
runsaasti lähetyksiä! ................................................................................................................................ 200

Vakuutus-, rahti- ym merkit
301
302

Elannon merkkejä kaunis erä 5 pennistä 5 markkaan noin 70 kpl ........................................................... 20
Osuuskaupan vastakirjoja erä kuusi kpl, joissa merkkejä ajalata 1925 - 1960 -luku ............................... 40

Keräilykortit
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314

315
316

1936 Olympialaiset kaksi keräilykuvakirjaa. Ajan patinaa ........................................................................30
Aadol Hitler, Bilder aus dem Leben des Führes 1935 -kirja keräilykuvineen. Ajan patinaa ..................... 20
Autokirja Paulig, 210 erilaista, vain 6 puuttuu, siisti kokoelma .................................................................50
Detschland ermacht 1930-luvulta oleva keräilykuvakirja kolmannesta valtakunnasta. Hyväkuntoinen ... 20
Disney vanha leikkaamaton arkki keräilykuvia, Rob. Hartmann Corp ..................................................... 20
Ein jahr regierung Adolf Hilter -kirja keräilykuvineen. Hyväkuntoinen ......................................................20
Jääkiekkokortit, kahdessa laatikossa iso erä jääkiekkokortteja pienemmissä pahvilaatikoissa, yht. n.
25 KG. Kortit kausilta 1994 - 2000, mm. Sisu, Leaf, Donruss, Pinnacle, Upper Deck, Fleer Ultra,
myös erikoiskortteja mukana. Kauttaaltaan siisti laatu, kortit järjestetty sarjoittain laatikoihin. ................ 150
Jääkiekkokorttikokoelmia kahdeksassa albumissa, kortit 1990 -luvulta, mm. Leaf, Sisu, Donruss,
Fleer Ultra ym. Kauttaaltaan hyväkuntoisia, myös erikoiskortteja mukana .............................................. 100
Kahvipakettiauto- ja laivakeräilykuvia erä kansiossa noin 230 kpl mm Paulig, Oka, AAA, Olympia,
Fred jne. Vaihteleva kunto ....................................................................................................................... 30
Liebig-keräilykortteja iso erä yli 2½ KG laatikossa. Todella paljon, lähinnä täysiä kuuden ja
kahdentoista kortin sarjoja eri aiheista. Luonto, historia, taide jne. Harvoin tarjolla tällaista erää! .......... 80
Noin 500 hienoa vanhaa keräilykorttia eri aiheista kahdessa vanhassa, 1900-luvun alun, Stollwerckskansiossa (eivät aivan täynnä) .................................................................................................................50
Pelikortteja ja keräilykuvia. Isoja: lentokoneet, laivat, autot ym. tietokortteja, mukana erittäin halutut ”II
Maailmansodan Lentokoneet” ja ”Merisota 1939 - 1945” ja pieniä: autot, moottoripyörät ym.
tietokortteja, lasten kortteja, Karin Hullunkuriset Ehdokkaat, sekä Avaruusasema Alfa ja 6:n
Miljoonan Dollarin mies keräilykortteja ym ............................................................................................... 20
Purkkakuvia erä pääasiassa Hellaksen eri sarjoja mm. Beatles, uudet aseet, Merirosvo ym. Joissakin
reikiä. ....................................................................................................................................................... 20
Zeppelin-Weltfarten keräilyvalokuvakirja osa I alkuperäisellä pahvikotelolla. Aidot hopea50
bromidivalokuvat ilmalaiva LZ 127 Graf Zeppelinistä v. 1932. Kaikki kuvat 264 kpl kirjassa + 1 kpl
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metallifoliokuva maailmankiertueen muistokolikosta. Kirja hyvässä ja kuvat ovat upeassa kunnossa.
Pahvikansiokuoressa vähän vaurioita ......................................................................................................
Zeppelin-Weltfarten keräilyvalokuvakirja osa II alkuperäisellä pahvikotelolla. Aidot hopeabromidivalokuvat ilmalaiva LZ 127 Graf Zeppelinistä v. 1933. Kaikki kuvat 159 kpl kirjassa + 1 kpl
metallifoliolaattakuva WW I pudotettujen ilmalaivojen miehistöjen ja Fregattenkäpitan Strasserin
muistoksi. Vähän ajan patinaa kirjan kansissa ja vikaa kotelossa. Sisältä hyvässä kunnossa ja kuvat
ovat upeassa kunnossa. .......................................................................................................................... 50

Puhelukortit
318

Kokoelma kotimaisia ja hiukan ulkomaita viidessä kansiossa sekä parissa pikku mapissa .................... 40

Pinssit
319
320
321
322

Insinööriliiton kultainen pinssi .................................................................................................................. 20
Pinssejä erä ............................................................................................................................................. 20
Pinssejä ym hieno pieni erä mm. Olympiska spelen Stockholm 1912, Krimin sodan muistomitali ym .... 20
Pinssejä ym. merkkejä erä noin 2 KG laatikossa ..................................................................................... 20

Olympia
323

Olympia erä mm. Suuri Olympiakirja, 1952 Yleisurheilu ohjelma, Olympia obligaatio 1938 ym .............. 20

Vintage - muut keräilykohteet
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349

Ahvenanmaan keräilyautot numerot 2-24, lisäksi yksi Suomen Postin keräilyauto ................................. 50
Billnäsin vanha arkistolaatikko (koko noin 26 x 37 x 18 cm. Käytön jälkiä ...............................................20
Erä ruokailuvälineitä lähinnä Alpakkaa vain muutama hopea -esine, kuten sokeripihdit ja
kastikekauha ............................................................................................................................................ 20
Iisalmen aseman vanha puhelin. Vikoja ...................................................................................................20
Ikoneita neljä kappaletta (eri ikäisiä) sekä kaunis taulu Mikkelin ortodoksisesta varuskuntakirkosta.
Lisäksi kaunis puinen seinäkuva pyhimyksestä (haljennut, korjattu) ....................................................... 40
Ikoni, noin 5,5 x 6,5cm. Peräisin Venäjän keisarillisesta palatsista. Hyvä kunto. .................................... 40
Jack Daniels-peili kehyksessä, koko 50 cm x 65 cm, Salzburger Stiegel Bier-emaloitu metallikyltti,4
kpl Golf-aiheista metallikylttejä ja 1 kpl metallinen Hopkins & Allen Wild West Revolver-kyltti, sekä
nippu vanhempia oluttuopinalusia. Hyviä ”miesluola”-kohteita. VAIN NOUTO ........................................ 20
Junan perälyhty 1980-luvulta, käytön jäljet (paristo puuttuu) ................................................................... 20
Kahvipurkkeja, vanhoja Pauligin metallisia, kansineen seitsemän kappaletta ja kolme muuta
metallista purkkia kansineen .................................................................................................................... 20
Kalastus: vanhat ruotasalaiset kelat laatikoissaan Record 1300 ja Victory A52. Käytön jäljet ................ 20
Kaukoputki. Vanha messinkinen, nahkaisella suojuksella ja kantohihnalla. Pituus n. 70/102 cm ........... 20
Keraaminen todella kaunis ”Madonna ja lapsi” -patsas. Osin maalattu, korkeus n. 60 cm, paino n. 8
kg. VAIN NOUTO ..................................................................................................................................... 20
Keräilijän kaapeista erä esineitä mm. japanilainen sotilaslaukku, puhalluslamppu, tippa- ja öljykannu,
amerikkalainen kirjoitusalusta ja erä postimerkkejä ym ........................................................................... 20
Keräilijän kaapista vaikka mitä iso sekalainen erä mm. LP levyjä, kelloja, posliinia, lasia (vikoja) ym.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................... 20
Keräilyn lopettaneen keräilijän aarteita laatikossa mm. keräilykirjallisuutta, pinssejä, merkkejä, noin
120 pelikorttilaatikkoa ym .........................................................................................................................30
Kilpiä ja kylttejä erä 17 erilaista ................................................................................................................30
Kirjoituspöydän tarpeita, hienot naisaiheiset ............................................................................................50
Kobra-puhelin, korkeus noin 21,5 cm, toimintaa ei testattu. Tavanomaista käytön jälkiä ........................ 20
Kotiparturille: manuaalinen todella vanha Juwel-merkkinen hiustenleikkuukone alkuperäisessä
laatikossaan ............................................................................................................................................. 20
Kynttilänjalkoja erä kuusi kpl mm. design Sarpaneva ym ........................................................................ 20
Laatikkokamera GAP (ranskalainen) 6 x 9 sekä alkuperäinen kameralaukku, 40-luvulta. Lisäksi
Yashica 35-ME kamera 70-luvulta alkuperäisellä laukulla ja Solid State Popular 303S -salamalla .........50
Laatikossa sekalainen erä materiaalia mm. LP levyjä, koruja, juoma etikettejä, sytkäreitä,
Pietarsaaren sikuritehtaan avaamaton käärö jne. ....................................................................................30
Laatikossa sekalainen erä materiaalia mm. postimerkkejä, tikkulaatikoita ja etikettejä, kissakortteja
kansiossa yli 7 KG ................................................................................................................................... 20
Laatikossa sekalainen erä mm. Harman radio malli 556 VP, LP levyjä, tennis maila ym ym .................. 20
Lelu, mechanical Donkey Express, Haji, made in Japan. Alkuperäispakkauksessa, jossa vikaa.
Käytön jäljet ............................................................................................................................................. 30
Leluja vanhoja erä mm. Jaya junaradan osia ja junia alkuperäispaketissa, puisia leluja ym ................... 20
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Lelut, Meccano rakennus sarjan osia kahdessa laatikossa. Lisäksi kaksi koottua rakennelmaa. ........... 20
LM Ericsson vanha upea pöytäpuhelin, n. 1910-20 luvulta. Alkuperäinen kytkentäjohto ja -rasia
mukana .................................................................................................................................................... 30
LM Ericssonin upea vanha seinäpuhelin 1800-1900 -lukujen vaihteesta. Korkeus n. 70 cm, paino n.
7,7 kg. Harvinaisen hyvä kunto, mm. puhetorvi luurissa paikallaan, se puuttuu lähes kaikista tämän
ajan puhelimista. VAIN NOUTO ............................................................................................................... 50
Lääkärin välineistöä hieno vanha setti: perinteinen lääkärin laukku, stetoskooppi, matkamallin
verenpainemittari, elohopeaverenpainemittari (pöytämalli, metallikotelo), pahvinen rannetuki, vanhoja
lasisia lääkepulloja (osassa lasikorkki), vanhoja voiderasioita, teräksinen kaarimalja, sterilointiastia,
lasisia injektioruiskuja + niihin kuuluvia neuloja, siteitä, teräsrasioita, saksia, pihtejä jne. Mukana
oppikirja ”Kirurgia ja silmätaudit”. Hieno kokonaisuus! ............................................................................ 50
Löytöerä kahdessa laatikossa, yhteensä yli 17 KG. Filateliaa ja muuta keräilytavaraa:
tulitikkuetikettejä, suklaakääreitä, lasinalusia, karttoja, kirjallisuutta ym. ................................................. 20
Löytöerä sekalaista materiaalia mm. Moskovan Olympialaiisiin liittyvää, Roope Ankka säästölipas,
vaikka mitä ............................................................................................................................................... 20
Matkailu vanhoja ruuvimerkkejä ym erä ...................................................................................................20
Matkalaukkutarroja erä pääosin vanhempaa materiaalia mapissa. Hieno kokonaisuus! .........................20
Menuita hieno kokoelmaerä laatikossa noi 13 KG! .................................................................................. 30
Monetan Tek Sing posliinikuppi ja kiinalainen kolikko. Lisäksi Marimekon kaksi kivituikkua ................... 20
Mont Blanc Meisterstück-mustekynäsetti alkuperäispakkauksessa. Mukana takuu-/huoltotodistus
sekä ylimääräisiä mustia ja sinisiä mustepatruunoita .............................................................................. 50
Märklin junarata alkuperäispakkausessa. Toimii. Käytön jäljet ................................................................ 30
Naantali nukke arviolta 1960-luvulta. Lisäksi pieni erä vanhoja Naantali kortteja ym .............................. 20
Nahkatakki, koko 56, ilmeisesti käyttämätön ........................................................................................... 20
Nahkatakki, pitkä koko 50, kauluksella. Vaatesuunnitelija Kari Lepistön mallistoa LD Leather. .............. 20
Neuvostoliittollainen pimeänäkölaite, Zenith M52 x 0,75. ........................................................................ 20
Nintendo, Game & Watch, Green house vanha toimiva pelilaite ............................................................. 20
Olut pulloja kaksi erilaista vihreä ja ruskea noin 1890 Näsijärven Osake Olut tehdas ............................ 20
Pieni laatikko n. 2 kg sekalaista keräilymateriaalia: tulitikkuetikettejä, postimerkkejä, kortteja, vähän
kolikoita & seteleitä, ostokortteja, erilaisia lippuja ja kuitteja ym. Tutkittavaa. ......................................... 20
Puhdetöitä, isoja puukkoja ja rasioita yhteensä viisi kappaletta .............................................................. 20
Purjelentokone messinkiä, kiinnitetty graniittikappaleeseen. Tehty Suomen purjelentomaajoukkueen
tukemiseen, numero 182 ......................................................................................................................... 20
Ritari-koristepatsas, metallia. Korkeus n. 56 cm paino n. 860 gr. Hyväkuntoinen ................................... 20
Sekalainen erä keräilytavaraa mm. Arabian astioita yli 70 kpl laatu vaihteleva, sarjakuvalehtiä,
keräilykuvia, Valmet seinäkello, erilaisia laseja ym kippoja ja kuppoja ym. VAIN NOUTO ...................... 20
Sekalainen erä laatikossa keräilytavaraa mm. kelloja kuten Citizen Titanium, pinssejä ym ym .............. 20
Sekalaista materiaalia iso löytöerä mm. dokumentteja, lehtiä, niteitä, etikettejä, ostokortteja, vaikka
mitä... ....................................................................................................................................................... 30
Suola- ja pippurisirotin -setti, metalliset todella upeassa alkuperäisessä laatikossa 1800-1900-lukujen
vaihteesta .................................................................................................................................................20
Säästölippaita erä .................................................................................................................................... 20
Säästölippaita kuusi kappaletta vanhoja, mm. 2 x Roope Ankka, Hippo ja vanha metallinen pöllö. Ei
avaimia. ....................................................................................................................................................20
Tinatuoppi ”A&H Tunsberg Antikstinn TK” alkuperäisessä laatikossa. Numeroitu. Hieno käsin tehty
painava tuoppi ..........................................................................................................................................20
Todella vanha kokoon taittuva rullafilmikamera (”haitarikamera”) ............................................................ 20
Vanhan pöytäpuhelimen laadukas Doro Millenium replika. CE-hyväksytty, Telian mallistossa ollut
toimiva puhelin, upean vanhan puhelimen ulkonäköisenä. Alkuperäiset ohjeet mukana. Lisäksi
Taiwanissa tehty vanhan pöytäpuhelimen toimiva replika HT30B, pohjassa CE merkintä. ..................... 20
Vanhoja ruokailuvälineitä ym erä pääosin alpakkaa mutta mukana jokunen hopea -esinekin kuten
kynttilänjalka ............................................................................................................................................ 20
Vanhoja valokuvia, dokumetteja, luonnoslehtiöitä, lippuja ja lappuja - vaikka mitä kiintoisaa! ................ 30
Viipuri-aiheisia tauluja 12 kappaletta. Eri teknikkoja ja eri aikakausia. Joku painettu kopiokin joukossa 20
Viirejä ja hihamerkkejä erä yli 70 kpl ........................................................................................................ 20
Vintagenukkeja 8 kappaletta, joista 6 on seisomatelineellä. Noin 32–66 cm. Upeat vaatteet ja hieno
kunto. Lisäksi Barbie Holiday Caroler Doll, upeat vaatteet ja käsilaukku sekä noin 20 kpl sekalaisia
nukkeja (mm. 1 kpl vanha todella siisti käsinukke 60-luvulta, pari vanhaa tavallista nukkea,
matkamuistonukkeja, iso Molla-Maija jne.). Kaikki siistikuntoisia ............................................................ 20
Värillistä kristallia ym upea erä 17 erilaista esinettä mm. Kaj Blomqvist ja Riihimäen myrkkylasia ym.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................... 20
Walker's Cherub Mark III - meri vintagea - kaksi osaa. Käytön jäljet. ...................................................... 50
Zeiss Ikon kameran klassisin malli, Super Ikonta, alkuperäisellä nahkakotelolla ja Ikoblitz 4 salamalla.
Mukana keltainen filtteri, linssejä, toinen vanha matkamallin salama (Popular) ja Gossen Lunasix
valaistusmittari, kaikki alkuperäisissä koteloissaan. Hieno kokonaisuus! Tämä ”maailman kerätyin
kamera” oli tuotannossa 1934-59. ........................................................................................................... 100
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Kolikot
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401

1865 - 1916 yhdeksän kappaletta 10 pennin kuparikolikoita, mm. 1876 harvinainen variantti ”pieni 6” .. 30
1867 1 markka tyyppi II (ylimääräinen terho) kl 1 .................................................................................... 50
1867 25 penniä hopeaa. Kl 1+/1 .............................................................................................................. 150
1997 - 2001 Proof sarjoja erä seitsemän kpl ........................................................................................... 50
1999 - 2005 1 cent ja 2 cent pötköjä yli 20 kpl! Lisäksi 2015 10€ Sibelius proof ..................................... 30
2002 - 2004 Proof sarjat .......................................................................................................................... 80
2002 ja 2003 Proof sarjat ......................................................................................................................... 30
2€ erikoislyöntejä hyvä erä 24 kpl ja 2003 10€ Chydenius, proof ............................................................ 30
2004 2€ ns. risuraha erä kuusi kpl laatikoissa ......................................................................................... 50
2004 Proof sarja .......................................................................................................................................50
2€ erikoislyöntejä hieno erä 2007 - 2017 yli 160 kpl! ............................................................................... 150
Maakuntaraha 5€ erä yhdeksän kappaletta + 2012 5€ Jääkiekon MM -kisat .......................................... 20
Hieno erä ns. väritettyjä kolikoita: 2€ 28 kpl ja 5€ 9 kpl ........................................................................... 50

Kokoelmat ja erät
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

424
425
426
427
428
429
430
431
432

2011 - 13 5€ maakuntakolikoita erä yli 30 kpl laatikkossa osa proof ....................................................... 80
5€ erikoislyöntejä hyvä erä yli 30 kpl ....................................................................................................... 100
Erä kansiossa kolikoita ja seteleitä mm. euro-arvoisia noin 300€ arvosta pääosin 2€ erikoislyöntejä .... 150
Erä laatikossa mm. 2€ erikoislyöntejä ym ................................................................................................ 40
Hieno valikoima lähinnä Monetan myymiä tuotteita mm. maailman arvokkaimmat rahat
muistolyönteinä, Mynthuset Sverigen muistomitali prinsessan syntymästä 22.05.2012 ja vastaavat
kaksi Englannista ym. Mukana Monetan takuulappuja ............................................................................ 50
Hopeisia juhlarahoja 11 erilaista rasiassa. Lisäksi Kanadan 1976 hopeiset 10$ ja 5$ kolikot sekä
muutama vanha urheilumitali, asekätkennän muistomitali ja muutama poletti (mm. Viipurin ratikka). .... 50
Hyvä löytölaatikko kolikoita Suomesta ja ulkomailta noin 7 KG myös joitain seteleitä ............................ 100
Juhlarahoja ym hieno erä lähes 50 kpl mm. proof kolikoita. Lisäksi jokunen rahakirje ja mitali ...............150
Juhlarahoja ym Monetan toimittamia kolikoita erä kansiossa ja koteloissa ............................................. 40
Kiintoisa erä euroarvoisia ja vanhempia rahoja noin 2 KG mm. 2€ erikoislyöntejä yli 60 kpl ym .............100
Kiintoisa erä kolikoita ja juhlarahoja Suomesta ja ulkomailta myös euro-aikaisia kolikoita mm. 2004
2€ ns. risuraha ym. Lisäksi seteleitä Suomesta ja ulkomailta .................................................................. 50
Kolikkoerä kansiossa vanhasta uuteen mm. juhlarahoja ja 2€ erikoislyöntejä yli 50 kpl mm. 2004 ns.
risurahaa 5 kpl ym ....................................................................................................................................100
Kolikoita pusseissa ym noin 5 KG myös jokunen juhlaraha kuten 1952 500 markka jne ........................ 40
Kotimaisia rahoja erä noin 10 KG laatikossa, vaihteleva laatu ................................................................ 20
Kotimaisia seteleitä erä n. 170 gr, vaihteleva laatu .................................................................................. 20
Laatikossa erä yli 30 juhlarahaa ym. Lisäksi Suomen Rahahistoria ja messinkipullo + 2003 Proof
sarja ......................................................................................................................................................... 50
Laatikossa löytöerä kolikoita Suomesta ja ulkomailta myös kahdessa kansiossa seteleitä yli 12 KG ..... 100
Laatikossa monipuolinen erä kolikoita ja seteleitä yli 4 KG mm. hopeaa 1 markka noin 40 kpl mukana
1867 ja 2 markkaa 12 kpl jne. .................................................................................................................. 100
Laatikossa sekalainen erä kolikoita ja seteleitä yli 4 KG mm. 12 eurosarjaa ym ..................................... 20
Laatikossa sekalainen erä kolikoita. Lisäksi postimerkkinäyttelyiden mitaleita sekä Pro Filatelia kaksi
erilaista mitalia ......................................................................................................................................... 20
Monetan erilaisia mitaleita ym erä. Lisäksi 12 welcome to the first euro -sarjaa ym ............................... 30
Monetan hienoja keräilytuotteita laaja valikoima laatikossa mm. nollaseteli -kokoelma kansiossa,
kullattuja keräilylaattoja, Suomen kauneimmat näköissetelit kullattuina, kahdessa kansiossa
postimerkkikokoelma, johon Monetan on toimittanut merkkejä ym ym. Pitkäksi aikaa tutkittavaa ja
ihmeteltävää .............................................................................................................................................100
Monetan kotiseutujen rahakirjekokoelma kansiossa yhdeksän kirjettä ja yksi 5€ kolikko. Lisäksi
Monetan Venäjän historialliset seteli kokoelma, jossa yhdeksän erilaista seteliä .................................... 50
Monetan rahakirjeitä hieno kokoelma kansiossa 18 erilaista mm. 2010 Sari Multala -kultaraha (0,5g) .. 50
Monetan rahakirjekokoelma kansiossa 18 erilaista kirjettä ...................................................................... 30
Neljässä kansiossa vanha kolikkokokoelma myös juhalarahoja 1952 500 markasta alkaen .................. 50
Suomalaisia ja ulkomaisia kolikoita erä kansiossa .................................................................................. 20
Suomalaisia kolikoita yli 5 kg erä laatikossa. Mukana vanhaakin tsaarinajan 25 pennin
hopeakolikoista alkaen. Osin lajiteltu pusseihin. 1960-luvun hopeamarkkoja, viisi kolikkosarjaa 1974 1988 ym. .................................................................................................................................................. 50
Suomesta ja ulkomailta mielenkiintoinen löytöerä kolikoita ja joitain seteleitä noin 7 KG
myösjuhlarahoja ....................................................................................................................................... 100
Suomi ja ulkomaiden kolikoita noin 12 KG lisäksi vähän eri laatuisia seteleitä hyvästä huonoon ........... 50
Tsaarin ajan kolikoita erä noin 2½ KG laatikossa .................................................................................... 20
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Vanha kokoelma viidessä kansiossa. Paljon hyvää mutta homevikaa mukana mm. hopearahoja
250
kuten 1 markka 1864 - 1915 12 erilaista ja 2 markkaa 1865 - 1908 yhdeksän erilaista. Mukana myös
pussitettuja kolikoita. Yht. yli 12 KG! ........................................................................................................
Kolmessa kansiossa hieno kolikkokokoelma esim. 50 penniä hopeaa 19 erilaista mm. 1868, 1864 1917 1 markka hopeaa 1864 - 1915 11 erilaista, 2 markkaa hopeaa 1865 - 1908 kahdeksan erilaista,
jokunen juhlaraha mm. 1952 500 markkaa ym ........................................................................................ 100
Monetan toimittamia kolikoita viidessä mapissa mm hopeakolikoita 1865 2 markkaa ja 1 markka sekä
1952 500 markkaa ym ............................................................................................................................. 50
1866 alkaen pieni erä noin 20 parempaa kolikkoa. Mm. 1866 1 markka ja 2 markkaa, 1918 5 penniä
kansanvaltuuskunta kaksi kappaletta, 1960 1000 markkaa kaksi kappaletta ym. ................................... 50
Kokoelma kahdessa kansiossa: toisessa kolikoita mm. 1912 20 markkaa S kultaa ja toisessa
kansiossa noin 50 seteliä Suomesta ja ulkomailta ...................................................................................200
1964 - 68 hopeamarkkoja erä 110 kpl ......................................................................................................20
1974 - 2010 rahasarjoja hyvä erä yli 50 kpl. Joissakin kansissa saattaa olla kulumaa tms .....................50
1978 - 2005 erä rahasarjoja yli 20 erilaista lisäksi 5€ maakuntaraha ym lajitelmia 18 kpl mm. Tove
Jansson 2004 10€. Kansissa kulumia ......................................................................................................50
1978 - 2017 erä rahasarjoja 37 kpl. Osassa kansia voi olla pientä vikaa tai kulumaa ............................. 50
2000 - 2009 erä proof sarjoja 10 erilaista mm. 2004 mutta laatikko vioittunut ......................................... 100
2001 - 12 erä 15 rahasarjaa lisäksi hiukan muutakin mm. 2004 10€ Tove Jansson ym .......................... 50
Rahasarjoja hyvä erä 36 kpl, joissakin voi olla kulumaa .......................................................................... 50
2€ erikoislyöntejä erä yli 60 kpl. Lisäksi erä muita eurokolikoita .............................................................. 50
2€ erikoislyöntejä hyvä erä yli 40 kpl. Lisäksi hieno lajitelma senttirahoja ............................................... 40
Eurosarjoja ym kaunis pieni erä kansiossa .............................................................................................. 20
Eurosarjoja ym käyttökolikoita kahdessa kaniossa. Nimellisarvo noin 100€ ........................................... 50
2€ erikoislyöntejä erä lähes 30 kpl mm. 2004 ns. risurahaa kaksi kpl ..................................................... 40
2€ erikoislyöntejä erä noin 150 kpl kierrossa olleita .................................................................................150
2€ erikoislyöntejä erä yli 100 kpl pääasiassa kierrossa olleita ................................................................. 100
2€ erikoislyöntejä hieno erä 26 kpl mm. 2004 ns. risuraha ja 2006 ns. väärä kartta ............................... 30
2€ erikoislyöntejä kaunis pieni erä ns. väritettyjä kolikoita 13 kpl lisäksi kahdeksan muuta mm. 2004
ns. risuraha .............................................................................................................................................. 30
Hieno erä 2€ erikoislyöntejä lähes 150 kpl mukana mm. 2004 risurahoja 8 kpl! ..................................... 200
2€ erikoislyöntejä hyvässä kansiossa 2005 - 2012 erä 34 kpl ................................................................. 30
Monetan rahakirjeitä kokoelma kansiossa 19 erilaista mm. MM 2005 kulta ym ...................................... 50
2€ erikoislyöntejä hyvä erä kansiossa yli 160 kpl .................................................................................... 150
5€ erikoislyöntejä erä 26 kpl ja 10 kpl proof kolikoita, mutta osa pakkauksista tahraantunut / kulumaa . 50
Eurokolikoita hyvä erä kahdessa pienessä kansiossa m.m. 2€ erikoislyöntejä yli 70 kpl ja 5€ 8 kpl ym . 100
2€ erikoislyöntejä erä kolmessa kansiossa yli 280 kpl! ............................................................................ 300
2€ erikoislyöntejä hyvä erä kansiossa lähes 50 kpl ................................................................................. 50
2€ erikoislyöntejä erä kansiossa lähes 70 kpl .......................................................................................... 80
5€ erikoislyöntejä hieno erä 35 kpl ...........................................................................................................80
Erä mm. 5€ erikoislyöntejä 20 kpl + 2€ proof rahoja lisäksi 1 centin pötkö 1999 .................................... 50
2€ erikoislyöntejä (Eurot 10 vuotta) hyvä erä yli 130 kpl kansiossa .........................................................120
Monetan Suomen presidentit rahakirjeitä erä 10 erilaista. Lisäksi viisi kaksoiskappaletta! ..................... 20

Kultarahat
467
468
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483

1878 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1879 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1880 20 markkaa kultaa, harvinainen! ..................................................................................................... 500
1891 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1903 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1904 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1910 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1911 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................... 200
1912 20 markkaa S kultaa ....................................................................................................................... 200
1913 20 markkaa kultaa ...........................................................................................................................200
1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa .......................................................................................... 150
1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ...........................................................................................150
1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ...........................................................................................150
1999 1000 markkaa Sibelius ja säveltaide, kultaa ................................................................................... 150
2001 1 markka Suomen viimeinen kultamarkka, kultaa ...........................................................................150
2001 Kultamarkka, kultaa ........................................................................................................................ 150
2002 100€ Keskiyön aurinko, kultaa ........................................................................................................ 150

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

13/86

9/26/22, 12:48 PM

484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

2002 100€ Keskiyön aurinko, kultaa ........................................................................................................ 150
2003 50 € Rahataiteen juhlaraha, kultaa/hopeaa .................................................................................... 100
2003 50 € Rahataiteen juhlaraha, kultaa/hopeaa .................................................................................... 100
2005 20 € Yleisurheilun MM kultaa .......................................................................................................... 50
2005 20 € Yleisurheilun MM kultaa .......................................................................................................... 50
2005 20 € Yleisurheilun MM kultaa .......................................................................................................... 50
2005 20 € Yleisurheilun MM kultaa .......................................................................................................... 50
2006 50 € Suomen EU-puheenjohtajuus kulta/hopea ............................................................................. 150
2006 50 € Suomen EU-puheenjohtajuus kulta/hopea ............................................................................. 150
2008 100 € Suomen sota ja autonomian synty, kultaa ............................................................................ 150
2022 100€ Kansallisbaletti 100 vuotta kultaa. Monetan sinetöimä raha, joita tehty 100 kpl! ................... 300

Juhlarahat
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514

Juhlarahoja erä 10 markkasia yli 20 kpl, pari 25 markkasta ja 50 markkasta 9 kpl ym. Lisäksi
rahalajitelmia ym 1976 - 2001 13 kpl ....................................................................................................... 30
Juhlarahoja erä mm. 100 markkaa 37 kp, 50 markkaa 10 kpl ym ........................................................... 50
Juhlarahoja hyvä erä yli 40 kpl .................................................................................................................50
Monetan Urheiluaiheiset juhlarahat -kokoelma laatikossa, jossa 12 kolikkoa mm. 2005 MM
kultakolikko .............................................................................................................................................. 80
Proof kolikoita erä 5€ 2 kpl, 10€ 11 kpl ja 20€ 1 kpl. ................................................................................ 100
1951 Olympia 500 markkaa. Aavistuksen huonokuntoinen ..................................................................... 50
1951 Olympia 500 markkaa. Hieno! .........................................................................................................100
1952 Olympia 500 markkaa harvinainen kaksoislyönti ............................................................................ 20
1952 Olympia erä 14 kpl laatu vaihteleva ................................................................................................ 50
Juhlarahoja hieno erä 1952 alkaen noin 30 kpl ....................................................................................... 30
Juhlarahoja hyvä erä 10€ 1 kpl, 100 markkaa 10 kpl, 50 markkaa 14 kpl, 25 markkaa 8 kpl ja 10
markkaa 11 kpl ja joku muu kolikko ......................................................................................................... 80
Juhlarahoja hyvä erä mm. 20€ ja 10€ 1 kpl, 100 markkaa 11 kpl ym ...................................................... 50
1989 - 1991 neljä erilaista 100 markan juhlarahaa .................................................................................. 20
Juhlarahoja erä 100 markkaa 7 kpl ja 10€ 14 kpl ym ...............................................................................50
Juhlarahoja hyvä erä 100 markkaa 12 kpl, 10€ 18 kpl ja 20€ 5 kpl lisäksi vähän muutakin .................... 150
Proof juhlarahoja erä 100 markkaa 7 kpl, 5€ 2kpl, 10€ 16 kpl ja 20€ 2 kpl. Osassa pakkauksissa likaa 100
Juhlarahoja erä 11 kpl mm. 20€, 10€ 4 kpl ja 100 markkaa 3 kpl ym ...................................................... 40
2012 - 2013 Proof erä 20€ neljä kpl ja 10€ yhdeksän kpl mutta osassa pakkauksista tahroja /
kulumaa ................................................................................................................................................... 100
Juhlarahoja erä mm. 2012 10€ proof, 2007 10€ proof ym ....................................................................... 20
2014 Tove Jansson 20 € hopeaa, Iittalan lasisessa säilytysrasiassa ...................................................... 20

Setelit
515
516
517
518
519

1939 - 1993 pieni erä seteleitä. Mm. 1976 100 markkaa (kevyt taite), 1955 100 markkaa tähti, 1963
10 markkaa tähti ym. Vaihteleva kunto. ................................................................................................... 20
Kiintoisa erä seteleitä lähes 40 kpl vanhasta uuteen mutta laatu vaihteleva mm. 1898 20 markkaa,
1945 500 markkaa Litt. A, 1922 1000 markkaa Litt. C, 1986 500 markkaa jne. Lisäksi vanhoja
virolaisia seteleitä 1935 100 krooni jne. Ja muutama muukin ulkomainen seteli ..................................... 100
Kiintoisa erä seteleitä eri aikakausilta vaihtelevalla laadulla mm. 1898 10 markkaa huonokuntoinen,
1909 50 markkaa huonokuntoinen, 1898 100 markkaa huonokuntoinen, 1922 1000 markkaa Litt. C,
Vaasan Osake Pankki 25 markkaa ym .................................................................................................... 200
Setelikokoelma kansiossa vaihteleva laatu mm. 1955 500 markkaa, 1956 500 markkaa ja 1986 500
markkaa ym ............................................................................................................................................. 50
1963 1 markka avaamaton 100 kpl nippu ................................................................................................ 20

Ulkomaiset rahat
520
521
522
523
524
525

1800 -luvun ulkomaisia kolikoita erä yli 1 KG, lähinnä englantilaisia ja venäläisiä, vaihteleva laatu ....... 20
1896-1996 Olympic Centennial Coin Programme hieno erä viisi juhlarahaa ...........................................40
1986 WWF:n hienoja rahakirjeitä (FDC) 4 erilaista sekä 1997 Marshall Islands 5 $ Elvis Presleyn 60vuosipäivän rahakirje. .............................................................................................................................. 20
2€ erikoislyöntejä hyvä erä 15 kpl mm. Vatikaanista kuusi kpl 2012 - 2017. Joissakin pakkauksissa
kulmissa pientä kulmaa tms. .................................................................................................................... 100
2002 Salt Lake City Olympialaiset juhlarahoja upea erä eri maista 12 kpl .............................................. 50
Antiikin ajoista lähtien hieno erä kolikoita puuulaatikossa ....................................................................... 50
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Ateenan Olympialaiset 2004 hieno kokoelma juhlarahoja 24 kpl laatikossa. Lisäksi paksu kirjanen
takuu lappuja ym ...................................................................................................................................... 100
Ateenan Olympialaiset 2004 hieno kokoelma juhlarahoja 24 kpl laatikossa. Lisäksi paksu kirjanen
takuu lappuja ym ...................................................................................................................................... 100
Australia, The Sydney 2000 olympic silver coin collection, 16 erilaista hopea kolikkoa upeassa
laatikossa! ................................................................................................................................................ 150
Belgia 2004 100€ EU:n laajentuminen, kultaa 15,55g. Lyöntimäärä 5000 kpl. Aitoutustodistus ............. 300
Belgia 2006 50€ Euroopan merkkihenkilöt, kultaa. Lyöntimäärä 2500 kpl. Aitoutustodistus ................... 100
Bolaffin tekemät juhlarahat Ferrrarista: Congo 2004 20 fr kultakolikko (1,2g) ja hopeakolikko.
Lyöntimäärä: 5000 kpl. Numeroitu 273. ................................................................................................... 50
Cook Islands 2017 2$ hopeinen karhu. Monetan takuulappu .................................................................. 20
Cook Islands 2018 AC/DC Black Ice Black Proof Silver Coin (2 oz). Mintage only 999 pieces
worldwide. ................................................................................................................................................ 30
Costa Rica 1974 kolmen kolikon sarja, josta 1500 Colones, Jättiläismuurahaiskarhu, kultaa (33,4 g) ... 1000
Englanti 1927 Yrjö V kultaa ......................................................................................................................150
Erä seitsemän erilaista mielenkiintoista kolikkoa mm. Ferrari -aihetta Singapore 2008 $50 ja Palau
2007 1$. Lisäksi USA 2002 Salt Lake City 1$ proof, Cameroun 2011 1000 Fr sekä kolme
suomalaista juhlarahaa ............................................................................................................................ 50
Erä sekalaisia kolikoita ja seteleitä. Lisäksi pieni erä vanhoja koruja ...................................................... 20
Erä ulkomaita laatikossa ja kansiossa ..................................................................................................... 20
Espanja 2004 200€ EU:n laajentuminen, kultaa 13,5g. Lyöntimäärä 5000 kpl. Aitoutustodistus ............ 300
Espanja 2005 200€ Rauha ja vapaus, kultaa 13,5g. Lyöntimäärä 4000 kpl. Aitoutustodistus ................. 300
Espanja 2006 200€ Euroopan merkkihenkilöt, kultaa 13,5g. Lyöntimäärä 3500 kpl. Aitoutustodistus .... 300
Etelä-Afrikka 2004 10 randia, Natura kultaraha 3,11g (99,99) proof. Lyöntimäärä 4700 kpl. Monetan
todistus mukana ....................................................................................................................................... 100
Etelä-Afrikka, Natura Combination Set 2004 kultaa (999), Natura R50 (15,5g), R20 (7,7g), R10 (3,1g)
ja hopeamitali. Lajitelmaa valmistettu vain 500 kpl. ................................................................................. 800
Eurokolikoita erä kansiossa mm. 2€ erikoislyöntejä lähes 40 kpl mm. 2004 ns. risuraha. Lisäksi muita
eurooppalaisia juhlarahoja ym ................................................................................................................. 50
Euroopan juhlarahat lähes 30 kpl eri maista. Mukana Monetan aitoutuslaput .........................................20
Henri Dunant 1863 - 1963 kultaraha (3,5 g, 0.900) ................................................................................. 100
Hollanti 1757 1 dukaatti, kultaa ................................................................................................................ 100
Hollanti 1829 1 dukaatti, kultaa ................................................................................................................ 100
Hollanti 1841 1 dukaatti, kultaa ................................................................................................................ 100
Hollanti 2005 10€ Rauha ja vapaus, kultaa 6,72g. Lyöntimäärä 6000 kpl. Aitoutustodistus .................... 150
Hollanti 2006 10€ Euroopan merkkihenkilöt, kultaa. Aitoutustodistus ..................................................... 100
Indonesia 1974 kolmen kolikon sarja, josta 100,000 Rupiah, Komodo dragon, kultaa (33,4 g) .............. 1000
Itävalta 1893 20 kr Frans Josef kultaa ..................................................................................................... 150
Joulusaaret 2016 20$ Santa Claus Finland, kultaa (3,1 g) proof. Lyöntimäärä 500 kpl. Monetan
takuulappu ............................................................................................................................................... 100
Juhlarahoja eri maista erä 27 kpl ja pari lajitelmaa mm. Diana memorial coin ym .................................. 50
Kanada 1980 Elizabeth II 50 dollaria kultaa (31,1 g) ............................................................................... 1000
Kanada 2006 100$ Worlds Longest Hockey Series, kultaa (12 g) proof ................................................. 200
Kiina Olympialaiset 2008 10 Yuan juhlarahasarja neljä erilaista hopeakolikkoa hienossa laatikossa ..... 50
Kiina Olympialaiset 2008 10 Yuan juhlarahasarja neljä erilaista hopeakolikkoa hienossa laatikossa ..... 50
Kiina Olympialaiset 2008 10 Yuan juhlarahasarja neljä erilaista hopeakolikkoa hienossa laatikossa ..... 50
Koko maailma erä seteleitä noin 400 erilaista ......................................................................................... 20
Koko maailma seteleitä erä kansiossa ja toisessa kansiossa kolikoita ....................................................50
Kokoelma ”Myntbrev från hela världen” rahakirjeitä. Lähes 50 erilaista rahakirjettä eri maista 1980luvulta kahdessa hienossa kansiossa koteloin. ....................................................................................... 40
Lajitelma 12 kappaletta hopeadollareiden ja -pesojen replikoita puulaatikossa ...................................... 30
Maailman pienet kultarahat erä 32 kpl kansiossa. Hieno erä! ................................................................. 600
Maailman pienet kultarahat sarjaan kuuluvia kulta (999) kolikoita kuusi erilaista (á ½ g). Mukana
Monetan takuulaput ................................................................................................................................. 100
Mauritius 1975 upea sarja 1000 rupees kultaa (33,4 g) ja hopeakolikot 50 rupees ja 25 rupees ............ 1000
Monetan ”Anno Domini” kokoelma. 20 kolikkoa eri vuosisadoilta hienossa puulaatikossa. Monta
harvinaista kolikkoa. Hieno. Aitoustodistukset ......................................................................................... 100
Monetan Anno Domini -kokoelma upeassa laatikossa. Sisältää 20 vanhaa kolikkoa yksi jokaiselta
ajanlaskumme jälkeiseltä vuosisadalta mm kiinalaisen Wang Mang -lapioraha ja maailman pienin
Fanam-kultaraha. ..................................................................................................................................... 100
Monetan ensimmäinen maailmansota -kokoelma upeassa laatikossa. Mukana 18 kolikkoa ja yksi
seteli. Numeroitu: 59/400. ........................................................................................................................ 30
Monetan Historialliset rahat maailmankartalla -kokoelma, jossa 21 kolikkoa ja yksi seteli. Mukaan
takuulaput ................................................................................................................................................ 50
Monetan kokoelma Antiikin rajoja Silkkitien varrelta 12 kpl hienossa laatikossa noin n.250 eKr. - 1200
jKr. ............................................................................................................................................................ 40
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Monetan Rahahistoriamme vuosisadat -kokoelma laatikossa, jossa 15 erilaista kolikkoa ja seteli.
30
Mukana takuulaput ...................................................................................................................................
Nepal 1974 upea kolmen kolikon luonto-aiheinen sarja 25, 50 ja 1000 rupees, joista yksi kultaa (33,4
g) .............................................................................................................................................................. 1000
Niue 2015 5$ Paavo Nurmi, kultaa (3,4 g) proof. Lyöntimäärä 500 kpl. Monetan takuulappu ................. 100
Niue Islands 2013 2$ Paavo Nurmi, kultaa (½ g) .................................................................................... 20
Niue Islands 2015 5 Niuen dollaria, Jean Sibelius kultaa (3,1 g) Monetan puurasiassa, jota
valmistettu vain 300 kpl. Lisäksi mukana cd levy .....................................................................................100
Notgeld Album erä hätärahoja Saksasta yli 50 kpl ym .............................................................................20
Olympia rahoja hyvä erä yli 50 kpl mm. Kanada Montreal 10 dollars neljä kpl, Neuvostoliitto 1980 10
ruplaa kolme kpl ym. Lisäksi erä muitakin kolikoita ................................................................................. 100
Olympia rahoja hyvä pieni erä mm. USA Atlanta kolme kpl, Lillehammer kaksi kpl, Nagano neljä kpl
ym ............................................................................................................................................................ 40
Olympia XIX Salt Lake 2002 12 kpl sarja proof laatuisia hopeakolikoita hienossa laatikossa. Mukana
Monetan takuulaput ................................................................................................................................. 30
Olympialaiset 2004 upea juhlaraha erä 25 kpl ......................................................................................... 100
Pieni erä: UK 1981 Charles & Diana silver crown (proof) & 1977 QEII juhlaraha sekä USA 1983
Olympialaiset hopeadollari (proof) sekä kuuden avaruusaiheisen mitalin sarja ...................................... 30
Ranska 2004 10€ kultaa 8½g. Lyöntimäärä 5000 kpl. Aitoutustodistus .................................................. 150
Ranska 2006 10€ Euroopan merkkihenkilöt, kultaa 8,45g. Lyöntimäärä 3000 kpl. Aitoutustodistus ....... 150
Ranska 2007 10€ Euroopan merkkihenkilöt, kultaa 8,45g. Lyöntimäärä 3000 kpl. Aitoutustodistus ....... 150
Ranska 2010 100€ kultaa (3,1 g) ............................................................................................................. 100
Ruotsi, hyvä kolikkoerä noin 2,8 kg, josta yli 650 grammaa hopeakolikoita (10ö - 1kr ja juhlarahoja).
Mukana myös 24 kappaletta 1974 5 kr kolikoita ja pieni pussi vanhoja äyri / skillinki -kolikoita alkaen
1763. ........................................................................................................................................................ 100
Saksa 1900 20 markkaa Wilhelm II kultaa ............................................................................................... 150
Saksa, hätärahoja (Notgeldschein) hieno erä viidessä säiliökirjassa. Paljon materiaalia! ....................... 100
Sekalainen erä pusseissa ja kolmessa kansiossa kolikoita maailmalta ja Suomesta ..............................30
Singapore Mint, Handover to Beijing 2022 lajitelma viisi erilaista hopeamitalia (á 15,55g) proof.
Lyöntimäärä: 1000 kpl .............................................................................................................................. 30
Singapore Mint, Handover to Beijing, 25 dollars kultaa (5 g) proof. Lyöntimäärä 500 kpl ....................... 100
Slovakia 2003 10000 SK 10th Anniversary of Slovak Republic, gold (18,83g / Au 15,55g) proof ........... 200
Tanska 1917 20 kruunua kultaa (8,9 g,) ...................................................................................................200
Tanzania 1974 kolmen kollikon sarja, josta 1500 Shilingi, kultaa (33,4 g) ............................................... 1000
Thailand 1974 kolmen kolikon sarja, joista yksi kultaa 5000 Baht (33,4 g) ..............................................1000
Ulkomaisia juhlarahoja ym hieno erä kahdessa laatikossa ......................................................................50
Ulkomaisia kolikoita erä yli 2 kg. Lähinnä sekalaista uudempaa, mutta myös muutama pieni pussi /
rasia parempia, kuten Englanti 22 kpl 1£, USA 1976 hopeadollari-sarja, vanhaa Venäjää / NL:a,
Itävalta 1964 Innsbrukin olympialaisten juhlaraha 50 shillinkiä, pari antiikin ajan kolikkoa ym.
Tutkittavaa! ...............................................................................................................................................50
Ulkomaisia kolikoita pieni erä 12 kappaletta puulaatikossa. Hopeadollareita, vanhoja Kiinan rahoja,
Länsi-Saksan 5 ja 10 markkaa hopeaa ym. ............................................................................................. 40
Ulkomaisia rahoja erä mm. WW!! Allied Coin set silver 2015 ja Sioux prestige set sekä vanhojen
rahojen kopioita ........................................................................................................................................50
Ulkomaisia seteleitä erä noin 150 gr, vaihteleva laatu ............................................................................. 20
Ulkomaita erä vanhassa laatikossa eri aikakausilta mm. Hollanti 1749 1 Ducat kultaa, mutta reikä ym . 100
Ulkomaita pieni erä laatikossa pääosin juhlarahoja mm. Olympia ym ..................................................... 40
Unkari 1897 20 koronaa kultaa (6,8 g) .....................................................................................................150
USA erä hopeadollareita ym 36 kpl laatikossa. Upea erä! .......................................................................100
Vatikaani 2004 rahasarja ......................................................................................................................... 50
Vatikaani 2006 rahasarja ......................................................................................................................... 30
Vatikaani 2007 rahasarja ......................................................................................................................... 30
Venetsialainen dukaatti kultaa ................................................................................................................. 100

Venäjä/numismatiikka
611
612
613

Neuvostoliitto 1935 5 kopeekkaa (vanha) ................................................................................................ 30
Moskovan Olympialaiset sarja 10 ruplaa kaksi kpl ja 5 ruplaa neljä kpl laatikossa ................................. 70
2014 erä Olympia hopeakolikoita 9 kpl .................................................................................................... 100

Mitalit ja Kunniamerkit
614

1952 OLYMPIA PRONSSI mitali. Kaino Lempisen miesten voimistelun joukkuekilpailussa 1952. Pinta
kulunut. Harvinainen! ............................................................................................................................... 1500
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60 vuotta jatkosodasta, Monetan kultainen mitali (12,0gr, 0,999) proof-laatu. Aitoustodistus ................. 300
Ensimmäiset Eurooppa muistomitalit kokoelma, jossa 12 mitalia. Lisäksi Montan Suomi 100 vuotta
kokoelma laatikossa. ................................................................................................................................30
Erä mitaleita mm. Vapauden mitalit 1939 ja 1941 ym .............................................................................. 20
Erä mitaleita ym. miltariaa lähes 2½ KG laatikossa ................................................................................. 20
Erä: Sotilasansiomitali, muistomitali inhimillisestä auliudesta, Sininen risti soljella 1917 - 18 ja Lotta
Svärd muistomitali ....................................................................................................................................50
Filatelia-aiheisia mitaleita noin 9 KG ........................................................................................................ 20
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 1 – vitriinissä sisältäen seuraavat: 18. Divisioonan
muistoristi, Päämajan muistoristi soljella: M, Kotijoukkojen muistoristi, Rannikkojoukkojen muistoristi
soljella: Teikari, Keski-Kannaksen muistoristi - nauhassa kypärä, Kotirintamanaisten mitali, 1
Divisioonan muistoristi soljella; JR56, Prikaati Kuussaaren muistoristi (stanssattu 1941 ym), Kollaan
muistoristi, Talvisodan Lapin risti, Rajajääkärijoukkojen muistoristi, Summan risti , Taipaleen risti, 19.
Divisioonan muistoristi, Äänisen muistoristi, 5. Divisioonan muistoristi ns. Ilvesdivisioona ja SS –
vapaaehtoisten muistoristi. ...................................................................................................................... 2500
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 2 – vitriinissä sisältäen seuraavat: 7. Divisioonan
muistoristi, Kannaksen risti (IV armeijakunta), Pitkärannan risti, Tolvajärven risti soljella: Ilomantsi,
Panssaridivisioonan muistoristi panssarituhooja soljella, 2. Divisioonan muistoristi
(Murtajadivisioona), Itä-Syvärin muistoristi (V armeijakunta), Länsi-Kannaksen muistoristi, Maaselän
risti (II armeijakunta), Aunuksen risti ( VI armeijakunta), Karjalan risti, Sinisen prikaatin risti eli 3.
Prikaati, Laatokan meripuolustuksen mitali, Muolaan muistoristi, Sotarautatiemudostelmien
muistoristi, 15. Prikaatin muistoristi, 15. Prikaatin muistoristi ja Koiviston risti. ....................................... 3000
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 3 – vitriinissä sisältäen seuraavat: 17. Divisioona
muistoristi soljella: Hanko ja Syväri, Ratsuväkiprikaatin muistoristi, Itä-Kannaksen risti, 12.
Divisioonan muistoristi, Jatkosodan Lapin muistoristi soljella: 1944 – 1945, Pohjois-Vienan muistoristi
(III armeijakunta), Laivaston muistoristi, 11. Divisioonan muistoristi (Kiiladivisioona), 14. Divisioonan
muistoristi soljella: Rukajärvi, 4. Divisioonan muistoristi kolmella soljella, 6. Divisioonan muistoristi,
10. Divisioonan muistoristi, 8. Divisioonan muistoristi, Kainuun risti, Pioneeriristi ja Ilmavoimien risti
soljella: Ilmatorjunta. ................................................................................................................................ 1500
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 4 – vitriinissä sisältäen seuraavat:
Talonpoikasmarssin muistomitali, Tampereen valloituksen muistomitali, Helsingin valtauksen
muistomitali, Aunuksen muistomitali, Suojeluskunnan hopeinen ansioristi, Suojeluskunnan rautainen
ansioristi, Talvisodan muistomitali pronssisena ulkomaalaiselle, Talvisodan muistomitali
ulkomaalaiselle soljella: Lappi ja miekat, Lotta Svärd ansioristi, Lotta Svärd ansiomitali, Vapaussodan
muistomitali soljella: Satakunta, Vapussodan muistomitali, Vapussodan muistomitali soljella Karjalan
rintama ja ruusuke, Talvisodan muistomitali soljella Pohjois-Karjala ja miekoilla, Jatkosodan
muistomitali, Jatkosodan muistomitali soljella Lapin sota, Jatkosodan muistomitali ruotsinkielisenä ja
Jatkosodan muistomitali ruotsinkielisenä soljella Lapplandskriget. ......................................................... 800
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 5 – vitriinissä sisältäen seuraavat: Vapaudenristi 3.
luokka 1918 kansalaisasioista, Vapaudenristi 4. luokka 1918 kansalaisasioista, Vapaudenristi 3.
luokka 1939, Vapaudenristi 4. luokka 1939, Vapaudenristi 3 luokka (1989 – 2013), Vapaudenristi 3
luokka 1941 punaisella ristillä, Vapaudenristi 4 luokka 1939 punaisella ristillä, Vapaudenristi 4. luokka
1941 punaisell ristillä, Vapaudenristi 3. luokka (1946 – 2013) miekkojen kera, Vapaudenristi 4. luokka
(1946 – 2013), Vapaudenristi 2. luokka (1946 – 2013), Vapaudenristi 2. luokka 1941, Vapaudenristi 2.
luokka 1939, Vapaudenristi 3. luokka 1941, Vapaudenristi 4. luokka 1941, Vapaudenristi 3. luokka
1918 kansalaisasioista, Vapaudenristi 4. luokka 1918 kansalaisasioista, Vapaudenristi 3. luokka
1939, Vapaudenristi 4. luokka 1939, Vapaudenristi 3 luokka (1989 – 2013), Vapaudenristi 3 luokka
1941 punaisella ristillä, Vapaudenristi 4 luokka 1939 punaisella ristillä, Vapaudenristi 4. luokka 1941
punaisell ristillä, Vapaudenristi 3. luokka (1946 – 2013) miekkojen kera, Vapaudenristi 4. luokka
(1946 – 2013), Vapaudenristi 2. luokka (1946 – 2013), Vapaudenristi 2. luokka 1941, Vapaudenristi 2.
luokka 1939, Vapaudenristi 3. luokka 1941 ja Vapaudenristi 4. luokka 1941. ......................................... 3000
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 6 – vitriinissä sisältäen seuraavat: Suomen
Valkoisen Ruusun ritarikunta: 1. luokan ritariristi (2015), 2 luokan ritarirsti (1936 -), Ansiomerkki (1993
- ), Ansiomerkki (1919 - ), 1. luokan ansiomitali kultaristein (1987), 1. luokan ansiomitali (1985 - ), 1.
luokan ansiomitali (1938 - ), 1. luokan ansiomitali (1919 – 23) Suomen Leijonan ritarikunta: 1. luokan
ritarimerkki (1942 -), 2. luokan ritarimerkki (1942 - ) ja Ansioristi (1942 -). Suomen Valkoisen Ruusun
ritarikunta: Ansiomerkki (1929), 2. luokan ritariristi (1922), 1. luokan ritariristi (1925), 2. luokan
ansiomitali (1980) ja 2. luokan ansiomitali (1930). ................................................................................... 500
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 7 – vitriinissä sisältäen seuraavat: Vapaudenristit: 1.
luokan ansiomitali 1941, 2. luokan ansiomitali 1941, 2. luokan ansiomitali (1946 – 2013), 1. luokan
ansiomitali (1946 – 2013), 1. luokan vapaudenmitali (1946 – 1959), 2. luokan vapaudenmitali (1946 –
1959), 1. luokan vapaudenmitali (1997 – 2013), 2. luokan vapaudenmitali (1997 – 2013) jaettu 1, 2.
luokan vapaudenmitali punaisella ristillä 1918, Surumitali 1941, 1. luokka vapaudenmitali 1918, 2.
luokan vapaudemitali 1918, 1. luokan vapaudenmitali 1939, 2. luokan vapaudenmitali 1939, 1.
luokan vapaudenmitali 1941, 2. luokan vapaudenmitali 1941, 1. luokan vapaudenmitali 1939
punaisella ristillä, 2. luokan vapaudenmitali 1939 punaisella ristillä, 1. luokan vapaudenmitali 1941
punaisella ristillä ja 2. luokan vapaudenmitali 1941 punaisella ristillä. .....................................................1500
Huikean upean kunniamerkkikokoelman osa nro 8 – vitriinissä sisältäen seuraavat: Vapauden Ristin
ritarikunta: 4. luokan vapaudenristi miekoilla 1918, 4. luokan vapaudenristi miekoilla 1939, 3. luokan
vapaudenristi miekoilla 1941 ja 4. luokan vapaudenristi miekoilla 1941. ................................................. 200
Kaksi hienoa asevelimerkkiä: 18. divisioona ja Suursaari. ...................................................................... 40
Karjalan muistomitali ................................................................................................................................ 20
Kauko Räsäsen 1952 Olympiamitali. Lisäksi kaksi pinssiä 1952 .............................................................40
Kultaharkko 2½ grammaa PAMP (999) ................................................................................................... 100
Kunniamerkkejä erä mm. 4 Divisioonan muistoristi ym ........................................................................... 20
Kunniamerkkejä viisi erilaista, mitaleita ym merkkejä hieno erä myös Lotta-Svärd jne ........................... 50
Kunniamerkkejä, pinssejä ym erä ............................................................................................................ 30
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Kurssiristi TKK 3 (1942) ja sormus: Rannikkotykistörykmentti 2 hopeaa. Lisäksi Ilves divisioonan
20
aseveli merkit viisi peräkkäistä numeroa .................................................................................................
Merkkejä ym erä ...................................................................................................................................... 20
Miinanraivausmitali (1944 - 52) ................................................................................................................ 80
Mitaleita erä noin 9 KG ............................................................................................................................ 20
Mitaleita upea erä pääosin pronssia tai hopeituja / kullattuja 14 erilaista ................................................ 40
Mitalikokoelma 60 erilaista pronssista mitalia upeassa laatikossa: "Sweden and its rulers for 1000
years", Sporrong AB 1976-79. ................................................................................................................. 100
Mitaliripa, jossa kuusi kunniamerkkiä, mm. kaksi 4.lk Vapaudenristiä - toinen miekoin, toinen miekoin
ja tammenlehvin sekä Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan 1.lk Ritariristit. Myös
miniatyyriripa ja muutama muu merkki, mm. merisotakoulun reserviupseerikurssin risti, pari
sormusta, pinssejä ym ............................................................................................................................. 200
Monetan 1917 Vapauden puolustaja kultaharkko / laatta 2,5g. Valmistettu 1917 kpl. ............................. 80
Monetan erilaisia mitaleita ja muita julkaisuja hieno erä kahdessa laatikossa .........................................30
Monetan erilaisia mitalisarjoa hieno erä mm Suomi sodassa, Moomin oursea ja sinivalkoinen sydän ... 40
Monetan hopeinen mitalisarja: Kansakuntamme Suomi kuusi erilaista mitalia (á 20 g). Lyöntimäärä
mx 5000 kpl ..............................................................................................................................................20
Monetan Jari Litmanen kulta (999) harkko (2,5 g). Lyöntimäärä 500 kpl. Monetan takuulappu .............. 100
Monetan Kaikuja Kalevalasta harkkosarja 10 erilaista .............................................................................20
Monetan kultamitali (999) Itsenäistyminen 1917 proof (12g) ................................................................... 200
Monetan Mannerheim kullattu mitalikokoelma (pronssia) noin 50 kpl ..................................................... 30
Monetan Mannerheim kulta (999) laatta (2,5 g) numerolla 3! Mukana takuulappu ..................................100
Monetan Olympia hengessä 100 vuotta kultamitali (8,65g) proof. Lyöntimäärä 2007 kpl. ...................... 200
Monetan Suomen Kansa Taisteli keräilyharkkosarja kahdeksan erilaista kullattua messinkistä laattaa.
Mukana Monetan takuulaput ....................................................................................................................20
Monetan Suomen Kansa taisteli kullatut hopeaharkot (noin 50g kpl) erä 23 kpl. Joissakin kapseleissa
vikaa .........................................................................................................................................................40
Monetan Suomen kiekkoleijonat 2011 kultaharkko 2½ grammaa. Lyöntimäärä: 2011 kpl. ......................100
Monetan Suomen merkittävimmät maalaukset kokoelma hopeoituja harkkoja 10 erilaista.
Lyöntimäärä 5000 kpl. Mukana Monetan takuulaput ............................................................................... 20
Monetan Suomi Taisteli 1939 - 45 muistomitaleita 36 kpl erä hienossa laatikossa ................................. 80
Monetan, Lemminkäisen äiti keräilyharkko, kullattua messinkiä. Monetan takuulappu ........................... 20
Monetan, Silver Treasures of the World, hopea (999) harkkokokoelma upeassa laatikossa.
Kahdeksan erilaista harkkoa (á 10 g). Harkot on valmistanyut Norjan rahapaja. Valmistusmäärä 5000
kpl. Mukana Monetan takuulaput. Lisäksi mukana hopeitu keräilymitali teemaan liittyen. ...................... 50
Monetan, Suomen markan historia 1864 - 2001 replikakokoelma laatikossa 18 hopeista lyöntiä /
muistomitalia ............................................................................................................................................ 50
Monetan, Sydämeltään suomalainen kullattu mitalisarja 12 erilaista. Monetan takuulaput ..................... 20
Neuvostoliiton kunniamerkkejä kolme erilaista numeroitua ..................................................................... 20
Neuvostoliitto erä sotilasmerkkejä ja kunniamerkkejä mm. kaksi numeroitua. Lisäksi kolme ryssän
kirjaa ........................................................................................................................................................ 30
Pelastusalan kunniamerkkejä kolme erilaista lisäksi kolme muuta merkkiä: RUK 44, Laivastoliiton
aikainen ansiomerkki hopeaa ym .............................................................................................................20
Pienoisristejä hyvä erä kuusi erilaista mm. Olympialaisten 2 luokan ansioristi, Päämajan muistoristi,
VR3 ja 2 jne ............................................................................................................................................. 30
Pro Finlandia mitali (Nikola Lehti) alkuperäislaatikossa. Harvinainen! .....................................................250
Puolalaiset kunniamerkit .......................................................................................................................... 20
Pyhän Karitsan ritarikunnan 1. luokan ja 2. luokan mitalit ....................................................................... 50
Pyhän Karitsan ritarikunnan 2. luokan komentajamerkki ja rintatähti alkuperäisessä laatikossa. Upea
ja harvinainen! ..........................................................................................................................................800
Pyhän Karitsan ritarikunnan 2. luokan ritariristi. Hieno ja harvinainen ..................................................... 200
Rahapajan Kalevala 150 vuotta neljän hopeamitalin (á 31g) sarja hienossa laatikossa ......................... 30
Rahapajan Saimaannorppa hopea 1 KG mitali! Suunnitellut Toivo Jaatinen. Lyöntimäärä 700 kpl ........ 400
Rahapajan Suomen suurpedot hopea 1 KG mitali! Upea! ....................................................................... 400
Rahapajan Tove Jansson ja muumit -kokoelma, jossa 12 erilaista hopeamitalia (27g kpl). Mukana
takuutodistukset. Lisäksi 2004 10€ Tove Jansson juhlaraha sekä 2004 rahasarja II ...............................100
Rahapajan Tove Jansson ja Muumit 2001 upea mitalisarja kultaa (750): kuusi erilaista mitalia
laatikossa. Mukana takuutodistukset. Lyöntimäärä enintään 2000 kpl. ................................................... 800
Rintamaveteraaniliiton kunniaristi ............................................................................................................ 80
Saksan Kultainen Risti 1941 (DKiG), 1957 versio. Valmistaja perinteikäs Steinhauer & Lück,
150
Lüdenscheid. Vanhassa rasiassa, joka ei kuitenkaan ilmeisesti alkuperäinen. Ns. ”Raskas versio” eli
alkuperäinen moniosainen niitattu saksalainen rakenne. Risti on hyvässä kunnossa ja kauniisti
patinoitunut. Toisen maailmansodan jälkeen Kolmannen Valtakunnan mitalien käyttö oli Saksassa
kielletty. Veteraanien osittaisen kunnianpalautuksen yhteydessä vuonna 1957 tiettyjen mitaleiden
saajat (esim. I ja II luokan Rautaristi, Saksan Kultainen Risti jne.) saattoivat anoa itselleen ns. ”denatsifioitua” versiota mitalistaan eli mitalissa alun perin ollut hakaristi oli poistettu ja korvattu
poliittisesti korrekteilla tammenlehvillä, tai kuten Kultaisen Ristin suunnittelussa, hakaristi oli korvattu
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I luokan Rautaristillä. Jotta uuden version sai, piti palauttaa alkuperäinen mitali tai esittää luotettava
selvitys sen häviämisestä. .......................................................................................................................
Sata vuotta Suomalaisuutta kokoelma 12 kullattu hopealaattaa (925), joissa postimerkki -aihe .............50
Sotaveteraanien kultainen ansioristi ja Sotaveteraanien ansioristi sekä Sotainvalidien ansioristi ........... 50
Sotilaskoti ansioristi ................................................................................................................................. 50
Sporrong, Carl XVI Gustaf & Silvias bröllop, den 19 juni 1976, kultamitali (60 g) ....................................800
Sporrong, finguld (999), kultamitali, viikinkilaiva 25 g .............................................................................. 800
Sporrong, Gustav Vasa kultamitali (24 k) noin 25g .................................................................................. 800
Sporrong, Gustav Vasa kultamitali (24 k) noin 25g .................................................................................. 800
Sporrong, hopeamitaleita (999) erä 10 kpl (á 100 g) ............................................................................... 400
Sporrong, hopeamitaleita (999) erä 10 kpl (á 100 g) ............................................................................... 400
Suojeluskunta ja muita merkkejä hieno erä ............................................................................................. 20
Suojeluskunta kolme erilaista merkkiä mm. kuntoisuusmerkki 2. luokka hopeaa. Lisäksi Marskin ristin
kopio ........................................................................................................................................................ 20
Suomen Olympialaisten ansioristi alkuperäislaatikossa. Upea! ............................................................... 100
Suomen hopea-aarre, 36 erilaista hopeamitalia (à 26 g) puisessa rasiassa Rahapajan
aitoustodistuksin ...................................................................................................................................... 300
Suomen Itsenäistyminen 1917 Rahapajan kultamitali (12gr, 0,999) rasiassa ......................................... 300
Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki. Pientäajan patinaa. Kotelon kera. ............................................ 20
Suomen Leijonan ritarikunnan suurristi ja rintatähti alkuperäislaatikossa. Upea ja harvinainen! .............600
Suomen Leijonan ritarikunta 2. luokan komentajaristi alkuperäislaatikossa ............................................ 150
Suomen Leijonan ritarikunta 2. luokan komentajaristi ja rintatähti alkuperäislaatikossa. Harvinainen ja
upea! ........................................................................................................................................................ 300
Suomen Olympialaisten ansiomitali hopeaa ............................................................................................ 30
Suomen Rauhanturvaajaliiton Nobel-risti .................................................................................................100
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan 1. luokan komentajamerkki ja rintatähti alkuperäislaatikossa.
Hieno ja harvinainen! ............................................................................................................................... 400
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkki alkuperäislaatikossa .................................... 120
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan suurristi ja rintatähti alkuperäislaatikossa. Upea ja
harvinainen! ............................................................................................................................................. 700
Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunta ansiomerkki (1936) alkuperäisrasiassa .......................................200
Tuntematon Sotilas kultalaatta 2½g (999) ............................................................................................... 80
Ulkomaisia mitaleita hyvä erä pääosin pronssia tai hopeoituja / kullattuja yli 20 erilaista ........................40
Upea erä kehystettynä kunniamerkkejä ym kahdeksan erilaista myös pienoismerkkejä mm. Suomen
Leijonan 1. luokan ritarimerkki, 3. luokan Vapaudenristi miekoin, Suomen Valkoisen Ruusun ritariristi,
Pioneeriristi ym ........................................................................................................................................ 200
Urho Kekkonen -aiheisia mitaleita erä kuusi erilaista mm. Raimo Heinon kullattu pronssi 1986
(numerolla 12) .......................................................................................................................................... 20
Urho Kekkonen 1900 - 1986. Raimo Heino, hopeaa (925, 57,7 g) rasiassa. Nro 303/1000.
Aitoustodistus ...........................................................................................................................................20
Urho Kekkonen 1975 kultamitali (100 g). Kuvanveistäjä: Leena Turpeinen. Sporrong. Valmistettu 200
kpl (750) ................................................................................................................................................... 2500
Vapaussodan muistomitalin myöntökirja + mitali. Kirjeessä on ajan patinaa. Tämän lisäksi Punaisen
Ristin kutsumiskirja lehtinen 1933, molemmissa Mannerheimin allekirjoitukset ...................................... 20
Väestönsuojelun ansioristi ....................................................................................................................... 80

Militaria
Aseet
710

Italialainen torpedon hyrrä puulattikossa. Erikoinen! ............................................................................... 100

Miekat
711
712

Itämaisia tikareita kolme erilaista. Huonokuntoiset .................................................................................. 30
Suomalaisen upseerin miekka m/22 ........................................................................................................ 150

Muut
713
714

1941 kolme kohdetta Lauri Vuolasvirralta, joka oli partiojohtaja ja intohimoinen natsi. Lentokortti
Saksasta (käsittelee kunniamerkkien anomista), kulkulupa Belgradissa sekä kutsu Euroopan
Nuorisojärjestön perustamistilaisuuteen. Kiintoisat! .................................................................................20
Everstiluutnantin juhlatakki, talvimantteli, upseerisaappaat ja paraativyö ............................................... 20
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Joukko-osastojen koulutushaara merkki tauluja kolme erilaista .............................................................. 20
Joukko-osastojen koulutushaara merkki tauluja kolme erilaista .............................................................. 20
Joukko-osastojen koulutushaara merkki tauluja kolme erilaista .............................................................. 20
JR27 valos, noin 12 cm x 14 cm, lähes 5 KG .......................................................................................... 50
Kaksi venäläistä kypärää maastosta löydetty. Toinen talvimaalattu, joka löydetty ns.
miljoonalinnakkeen maastosta. Ruostetta ym ajan kulumista. .................................................................20
Karjalan liiton pöytälippu, pistin, Suur Suomi tarjotin ym. Ajan patinaa ja käytön jäljet ........................... 20
Koulutushaara ja kurssimerkkejä sekä muuta militariaa kiintoisa erä ...................................................... 20
Laatikossa monenalaista mm. puhdetöitä, Mannerheim kirjoja, Mannerheim ristin kopio, Tapio
Wirkkalan paperiveitsi, puukkoja ym ........................................................................................................ 30
Laivasto, kommodorin ja amiraalin olkalaatat ja lakkinauha ym .............................................................. 20
Lotan jäämistöä erä ................................................................................................................................. 20
Lotta Svärd Alahärmä käsivarsinauha, pinssi ja säännöt ........................................................................ 20
Militariaa erä mm. kauluslaattoja, koulutushaaramerkkejä ym ................................................................ 20
Natsit, neljä kohdetta: Hitler Jugendin päiväohjelma 1939, poliisin sähke 1944, ruumiillisesti
vammautuneiden maksukortti sekä kenttäpostissa lähetetty kirjanen sotilaiden iloksi ............................ 20
Puolustusvoimien kansliapäällikkönä v. 1958 - 1961 toimineen Kenraalimajuri Paavo Lammetmaan
arvomerkkien ja muun materiaalin hieno kokonaisuus. Tärkeimmät kunniamerkit ovat Suomen
Leijonan Ritarikunnan 1. luokan komentajamerkki (kaulamerkki ja rintatähti alkuperäisissä rasioissa),
neljä vapaudenristiä (4. lk, 3. lk ja kaksi 2.luokan), Panssaridivisioonan risti, Keski-Kannaksen risti ja
Saksan II luokan rautaristi. Näissä myöntökirjat mukana! Näiden lisäksi monia muita merkkejä,
pinssejä ym. Mukana myös Helsingin 1952 Olympialaisten kaksi merkkiä ja hihamerkki, upseerin
turkislakki, hieno miekka (Soliden), karttalaukku, muotokuva, todistuksia ym. Harvinainen tilaisuus
hankkia tällainen kokonaisuus kenraalin arvomerkkejä ym. jäämistöä kerralla! ...................................... 3500
RUK:n 1950-luvulla käyneen muistotaulu merkkeineen ja kurssikirja. Lisäksi erä muuta militariaa ........ 20
Saksa pieni erä mm. aito rautaristi, pääkallomerkki ja kangasmerkki, joka lienee jälkituotantoa ............ 20
Saksalaianen Wehrmachtin kypärä. Ruostetta ja muuta ajan jälkeä. Löydetty pohjoisesta .................... 30
Saksalainen etäisyysmittari 0,7 m, Carl Zeiss Jena, SA -merkintä. Kantolaukku ym mukana. Pituus
noin 79cm. Hieman käytön jälkiä. ............................................................................................................ 80
Saksalaisia merkkejä ym erä kopioita ja joku aitokin ............................................................................... 20
Saksalaisia merkkejä ym sekä sotavalokuvia jne erä .............................................................................. 20
Sekalainen erä merkkejä ym ....................................................................................................................20
Suomalainen ns. sarvikypärä. Ajan jälkiä vahvasti .................................................................................. 20
Teräskypärä. Hieman ajan patinaa .......................................................................................................... 20
Vietanamiin liittyviä kangasmerkkejä erä ................................................................................................. 50
YK materiaalia laatikossa mm. baretti merkkeineen, kaksi suikkaa, miekan kannatin ym .......................20

Kortit
Paikkakuntakortit
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

Asema- ja juna-aiheisia kortteja hieno erä yli 30 erilaista mm. Kuokkala, Virkkala, Lempäälä, Turenki .. 30
Erä kansiossa noin 70 kpl jokunen ilman taustapainatuksia .................................................................... 20
Erä paikkakuntakortteja yli 5 KG laatikossa. Lähinnä uudempaa, kirkko- ym. korttia, myös vähän
vanhempia kortteja, lähinnä Helsinkiä. .................................................................................................... 30
Erä yli 130 kpl pääosin vanhoja paikkakuntia mm. Kirkkonummi, Tampere, Porvoo, Brahestad, Vaasa
jne. Laatu vaihteleva ................................................................................................................................ 40
Hanko - Tammisaari erä yli 40 kpl vanhoja mm. kaksi kuutamokorttia ym. Laatu vaihteleva .................. 20
Helsinki erä yli 280 kpl pääosin vain vanhoja kortteja mm. 1890-luvulta, sommitelmakortteja,
kuvahaitaria ym. Laatu vaihteleva ............................................................................................................100
Helsinki, Runebergin Esplanaati, tonttukortti o ........................................................................................ 20
Kangasala kortteja ja postilähetyksiä erä kansiossa ................................................................................20
Kolmessa mapissa erä pääasiassa paikkakuntakortteja myös hiukan muuta ......................................... 30
Kuolemajärvi (luovutettu alue) erä kortteja ja leimoja ym ........................................................................ 20
Paikkakuntia sekalainen erä alkaen vanhasta lähes 1 KG + erä albuumissa .......................................... 30
Pori vanhasta uuteen erä mapissa .......................................................................................................... 20
Rautatieasema kortteja hieno kokoelma A - N väliltä noin 150 kpl kansiossa ......................................... 500
Rautatieasema kortteja hieno kokoelma O - Ö väliltä noin 150 kpl kansiossa mm. Ojakkala, Ruukki,
Siuro, Walkeasaari ja Äänekoski ............................................................................................................. 500
Suomalaisia paikkakuntakortteja noin 600 kappaletta, joista vanhoja yli 80 kappaletta. Noin 20
Karhumäen ilmakuvaa, erikoisleimoja ym. ...............................................................................................40
Tampere kokoelmaerä paksussa mapissa vanhasta uuteen. Painottuen uudempaan materiaaliin .........30
Toijala iso erä kuudessa mapissa vanhaa ja uutta ...................................................................................40
Turku kokoelmaerä paksussa mapissa vanhasta uuteen mm. hieno lippukortti ym ................................ 50
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Taiteilijakortit
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769

Alanen yli 60 vanhaa korttia kauniisti montteerattuna kokoelmasivuille kansiossa ................................. 30
Eri taiteilijoiden kortteja iso erä kolmessa mapissa. Yli 750 uutta korttia, mm. Aho, Aalto, Immonen,
Mansikka-Aho, Myllymäki, Ansio, Pekkala, Fingal ym. ............................................................................ 30
Eri taiteilijoiden kortteja iso erä, yli 500 uutta korttia kolmessa mapissa, Pitkäranta noin 200
kappaletta, Peltoniemi noin 160 kappaletta, Forsman noin 90 kappaletta ja Broone noin 70
kappaletta ................................................................................................................................................ 30
Erinomainen erä vahoja taiteilijakortteja monilta eri taiteilijoilta. Wendelin (68 erilaista, parempiakin),
Tilgman (45), Stina Broome (19), Anders Olsson (23) sekä iso pussi eri taitelijoilta. Mm. kolme
hienoa Joseph Alasen korttia ym. Löytöjä ............................................................................................... 50
Jenny Nyström noin 400 korttia, Curt Nyström yli 20 korttia sekä Larssonit noin 400 korttia kahdessa
paksussa mapissa, lähinnä uusia ja uusintapainamia ............................................................................. 30
Kimmo Pälikkö, yli 210 erilaista korttia sekä kaksoiskappaleita sekä "Omppu" Omenamäki n. 270
erilaita korttia, yhteensä kahdessa mapissa ............................................................................................ 20
Korttikokoelmat neljässä kansiossa uudempaa mm. Marjaliisa Pitkäranta, Virpi Pekkala, Rudolf
Koivun ja Wendelinin uusintapainamia ym .............................................................................................. 20
Martta Wendelin, noin 200 korttia mapissa, noin puolet 1930 - 1950 -lukujen alkuperäisiä kortteja ja
noin puolet uusintapainoksia ....................................................................................................................40
Taiteilija ym kortteja lähinnä vanhaa yli ½ KG myös ulkomaisia. Lisäksi jokunen hieno saksalainen
taide valokuva. Laatu vaihteleva .............................................................................................................. 30
Taiteilija ym kortteja noin 4 KG vanhasta uudempaan ............................................................................. 20
Taitelija ym kortteja erä vanhasta uuteen mapissa myös vähän ulkomaisia paikkakuntia jne ................. 20
Wendelin pieni erä mapissa ..................................................................................................................... 20

Ulkomaiset kortit
770
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786
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791
792

1900 -luvun alusta pääosin Suomeen tulleita kortteja n. 120 kappaletta, lähinnä paikkakuntakortteja
USA:sta .................................................................................................................................................... 30
Erä lähinnä ulkomaisia kortteja kansiossa ja myyntipakkauksissa, yht. n. 8 KG. Kansallispukuja,
paikkakuntaa, taiteilijoita ym. Myös yksi kansio USA:n FDC-kuoria. ....................................................... 40
Hyvä erä vanhoja ulkomaisia paikkakuntakortteja kolmessa kansiossa. Lähinnä USA ja Saksa ............ 50
Monipuolinen korttierä monista eri maista lähes 5 KG laatikossa. Pääasiassa uudempaa
paikkakuntakorttia, mutta myös muuta. ................................................................................................... 30
Norja 1899 - 1910, upea erä paikkakuntakortteja, n. 40 kappaletta. Monia hienoja ”Hilsen fra…”
kortteja, harvinaisempia kohdemaita (mm. 1906 Etelä-Afrikka ja Uusi Seelanti) ym. .............................. 50
Norja, noin 150 postikorttia, lähinnä paikkakuntia. Noin puolet vanhempia mustavalkokortteja vuosilta
1910 - 1950 .............................................................................................................................................. 20
Pohjoismaat, hyvä erä vanhoja kortteja lähes 4 KG laatikossa. Eniten Ruotsia, myös Norjaa ja
Tanskaa. Pääasiassa paikkakuntakortteja ............................................................................................... 50
Raha-aiheisia vanhoja kortteja hieno erä albumissa: Die Geldforten aller Länder yli 40 kpl ................... 40
Raid Pekin - Paris: 14 000 kilometres harvinainen erä kortteja kansiossa 15 kpl ....................................80
Ruotsi, hyvä erä vanhoja paikkakuntakortteja kolmessa korttikansiossa ................................................ 50
Saksa, pääosin taide -aiheisia kortteja erä kansiossa kolmannen valtakunnan ajalta .............................40
Sekalainen erä ulkomaisia postikortteja yli 3 KG laatikossa, lähinnä uudempaa .................................... 20
Tsaarin armeijan viralliset asut ja muuta sotilaan elämään liittyviä vanhoja kortteja yli 20 erilaista ......... 150
Ulkomaisia ja kotimaisia kortteja sekalainen pieni erä ............................................................................. 20
Ulkomaisia paikkakunta- ja taidekortteja noin 200 kappaletta. Mm. venäläisiä kortteja, Degi- ja Tuck’s
-sarjojen kortteja, kolme venäläistä korttisarjaa ja kahdeksan hienoa vanhaa Kiova-korttia ................... 20
Ulkomaisia vanhempia erä kansiossa noin 120 kpl mm. USA:sta: Camp Pietilä ja Finnish Monument
ym ............................................................................................................................................................ 20
USA, erä uudempia paikkakunta- ym. kortteja yli 2 KG laatikossa. ......................................................... 20
USA, upea erä vanhoja kortteja n. 3 KG laatikossa! Vain vanhaa, lähinnä paikkakuntia ym. Satoja ja
satoja kortteja, tilaisuus! ...........................................................................................................................100
Vanhoja kortteja erä kahdessa vanhassa kansiossa. Reilusti yli 100 hienoa korttia! .............................. 30
Vanhoja ulkomaisia kortteja upea erä yli 4 KG laatikossa. Pääasiassa paikkakuntakortteja.
Tutkittavaa! ...............................................................................................................................................80
Vanhoja ulkomaisia kortteja yli 3 KG laatikossa, mm. Saksaa, Italiaa, Ruotsia ym. Paljon
paikkakuntakortteja. Hyvä erä, tutkittavaa! .............................................................................................. 50
Vanhoja ulkomaisia kortteja yli 3½ KG laatikossa. Paljon paikkakuntakortteja 1900-luvun alusta.
Tutki! ........................................................................................................................................................ 50
Venäläisiä kortteja yli 200 kappaletta. Lähinnä vanhaa, paikkakuntakortteja, paljon Punaisen Ristin,
taidekortteja ym. .......................................................................................................................................20
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3D-kortteja mapissa n. 120 kappaletta, ilmeisesti erilaisia. Suomalaisia ja ulkomaisia ........................... 20
Eri aiheisia kortteja monipuolinen erä. Lähinnä vanhaa. Taide, uskonto, laivat ja junat, sota, lapset,
kansallispuvut, huumori ym. Useita satoja. .............................................................................................. 30
Erä käyttämätömiä vanhoja korttteja yli 3 KG paljon samoja ................................................................... 20
Hieno erä noin 150 kappaletta kultauksin koristeltuja joulu- ym. kortteja ................................................ 20
Hieno löytöerä suomalaisia ja ulkomaisia kortteja kahdessa laatikossa, yhteensä n. 20 KG. Paljon
vanhoja ulkomaisia paikkakunta- ym. kortteja, pääpaino kuitenkin uudemmissa luonto-, onnittelu ym.
korteissa. Tutkittavaa pitkäksi aikaa! ....................................................................................................... 50
Hitler ym teemaan ja aikakauteen liittyviä kortteja hieno kokoelma kansiossa lähes pari sataa kpl ........ 100
Hitler, Saksa ym teemaan liittyviä korttteja erä kansiossa ....................................................................... 50
IKL 17 kpl ja muita sotilas -aiheisia kortteja hieno erä kansiossa ............................................................ 50
Iso korttierä lähes 13 KG laatikossa. Taiteilijakortteja, ulkomaisia ja suomalaisia paikkakuntakortteja,
Punaisen Ristin postimaksu maksettu -kortteja ym. Osin runsaastikin samoja. Paljon! .......................... 40
Iso varastoerä lähinnä uutta suomalaista ja ulkomaista korttia kahdessa laatikossa, yhteensä noin 27
KG. Paljon käyttämättömiä onnittelukortteja muoveissaan ym. ............................................................... 40
Joulu, noin 350 lähinnä vanhaa korttia aiheittain mapissa (kirkkomatka, kirkossa, enkelit, Jeesus jne.)
sekä toinen mappi jossa noin 140 uskontoaiheista korttia. Vanhoja, pääasiassa suomalaisia, mutta
myös virolaisia ym. ...................................................................................................................................30
Kirkko- ja onnittelukortteja erä noin 120 kpl kansiossa myös paikkakuntia kuten Sääksmäkeä .............. 20
Koirat, kissat ja hevoset, noin 100 aihekorttia mapissa, paljon vanhaa ................................................... 20
Korttikokoelma monesta aiheesta 10 kansiossa, joissa vanhaa ja uutta korttia mm. artisteista, joissa
runsaasti mukana nimikirjoituksia. Lisäksi muita tunnettuja henkilöitä, työväen liikkeesseen liittyviä ja
ulkomaisia ym .......................................................................................................................................... 50
Koruommeltuja kortteja hieno erä noin 30 kpl kansiossa .........................................................................20
Laiva -aiheisia kortteja erä yli 120 kpl kansiossa vanhasta uuteen ......................................................... 30
Lentokone -aiheisia erä noin 70 kpl vanhasta uuteen kansiossa .............................................................30
Lippu ym. isänmaallisia kortteja upea kokoelma kauniisti montteerattuna sivuille kansiossa lähes 80
kpl ............................................................................................................................................................ 200
Mannerheim kortteja hieno erä kansiossa myös muita aikakauteen liittyviä mm. lippu ym kortteja ........ 30
Metsästys, taiteilija ym noin 60 vanhaa korttia kokoelmasivuilla kansiossa ............................................ 30
Mäyräkoira -aiheisia kortteja lähinnä vain vanhaa noin 90 kpl kauniisti montteerattuna
kokoelmasivuille kansiossa. ..................................................................................................................... 40
Rahakortteja kolme erilaista 1900-luvun alusta ....................................................................................... 20
S.M.S. Posen kaatuneiden saksalaissotilaiden kukitettu hautakumpu, Helsinki 1918 * .......................... 20
Sauna -aiheisia kortteja erä kuudessa mapissa noin 1000 kpl ................................................................ 40
Sekalainen erä suomalaisia ja ulkomaisia kortteja kolmessa laatikossa, yhteensä noin 10 KG. .............30
Sekalainen erä uudempaa materiaalia noin 7 KG ................................................................................... 20
Sekalainen postikorttierä kahdessa laatikossa, yhteensä n. 23 KG materiaalia! Pääosin uudempia
kortteja Suomesta, myös jonkin verran ulkomaita sekä vanhempaa. Onnittelu-, paikkakunta- mainosym. kortteja .............................................................................................................................................. 30
Sotilas -aiheisia kortteja hieno erä kahdessa albumissa myös irtokortteja välissä .................................. 30
Sotilas -aihetta lähes 20 kpl ..................................................................................................................... 20
Sotilas ja Mannerheim teemaan liityviä kortteja sekä muuta aineistoa hieno erä noin 800g ................... 40
Sotilas ym -aiheisia taitelijakortteja yli 80 kpl kauniisti kokoelmasivuille montteerattuna kansiossa
mm. Karimo, Onnela ym. Hieno erä! ........................................................................................................50
Suomalaisia ja ulkomaisia uudempia kortteja n. 10 KG laatikossa, käyttämättömiä ja kulkeneita .......... 30
Suomalaisia joulu-, pääsiäis- ja muita vanhoja onnittelukortteja hyvä erä noin 700 kappaletta.
Pääosin erilaisia. Mukana runsaasti signeerattuja kortteja eri taiteilijoilta ............................................... 40
Suomalaisia kortteja erä lähes 3 KG laatikossa. Vanhaa ja uutta, paljon pienikokoisia joulukortteja
ym. ........................................................................................................................................................... 20
Suomen sotaväen muistokortti 1902 vuosipainatuksella. Ei taustapainatusta .........................................20
Suomi Finland keisari Aleksanteri kuvallinen kohokortti Hangosta USA:n 1901 ilman merkkiä, josta
syystä lunastukseen. Hieno ..................................................................................................................... 20
Tyttö ym kortteja erä kansiossa painottuen uudempaan materiaaliin ...................................................... 20
Vanhempia suomalaisia ja ulkomaisia taide-, paikkakunta- ym. kortteja yli 2 KG laatikossa, satoja! ...... 30

Ulkomaiden postimerkit
Ulkomaiden postilähetyserät
831
832
833

1805 - 1941 kiintoisa postilähetyserä, noin 30 valikoitua lähetystä, mm. esifilateliaa, kirjattuja,
ulkomaanpostia (monia Suomeen), lentopostia, sensuuria, ehiöitä jne. Kannattaa tutustua
tarkemmin! ............................................................................................................................................... 80
1896 - 1938 Etelä-Amerikka, yli 10 postilähetystä, mm. 1896 painotuote Ecuadorista Itävaltaan,
kirjattuja ym, ............................................................................................................................................. 20
Balttian maita (Viro, Liettua, Latvia) erä uusia (1990 alkaen) lähetyksiä n. 2½ KG laatikossa.
40
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Muutama vanhempikin, mm. Viro 1938 Caritas-pienoisarkki kuorella .....................................................
Ehiökuoria ja -kortteja ym. eri maista lähes 2 KG laatikossa. Vanhaa ja uutta, käyttämätöntä ja
kulkenutta, lisämerkeillä ja ilman. Paljon Neuvostoliittoa ym. .................................................................. 30
Eri maiden postilähetyksiä yli 5 KG laatikossa, pääosin vanhempaa aineistoa, mm. USA, Ruotsi,
Saksa, postikortteja, Suomeen tulleita lähetyksiä ym. mielenkiintoista ................................................... 20
Erä uudempia lähetyksiä, lähinnä FDC:tä kahdeksassa kansiossa, noin 9 KG laatikossa. Mm. 4
kansiota ruotsalaisia FDC-kuoria, vähän Suomeakin. ............................................................................. 50
Iso erä postilähetyksiä koko maailmasta viidessä laatikossa, yhteensä n. 50 KG! Pääosin uudempaa
massalähetystä, FDC-kuoria, postikortteja, IYS-postia jne. Tutkittavaa ja järjestettävää pitkäksi aikaa! 40
Kaukomaiden uudempia lähetyksiä n. 1 KG laatikko, Japani, Taiwan, Hongkong. Noin 300 kuorta ja
korttia ....................................................................................................................................................... 20
Koko maailma, erä uudempia lähetyksiä monista eri maista n. 8 KG laatikossa ..................................... 20
Koko maailma, vanhempia (ennen 1945) lähetyksiä erä lähes 2 KG laatikossa, monia eri maita ...........20
Koko maailma, yli 35 KG uudempia postilähetyksiä eri maista, tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi
aikaa! ....................................................................................................................................................... 20
Leimapapereita ym. dokumentteja kiintoisa erä albumissa, myös hiukan irtonaisia leimamerkkejä ym.
Vanhimmat dokumentit 1700 -luvun lopulta ............................................................................................. 40
Monipuolinen erä ulkomaisia lähetyksiä yli 2½ KG laatikossa. Monia eri maita, Suomeen tullutta ym. .. 20
Noin 100 kpl vanhoja postikortteja ja lähetyksiä eri maista, mm. venäläisiä, panssarivaunukortteja,
Tverin haitarikortti jne. Kiintoisa erä - tutustu! .......................................................................................... 30
Norja ja Ruotsi erä Suomeen tullutta postia 1900-luvun alusta mm. paljon sensuurileimoja ym noin
1½ KG ...................................................................................................................................................... 40
Onnettomuusposti, neljä mielenkiintoista kuorta, kaksi junaonnettomuuksissa vahingoittunutta
lähetystä (USA / Kanada) sekä kaksi ruotsalaista Heimdall-kuorta ......................................................... 20
Pohjoismaat, FDC-erä lähes 2 KG laatikossa. Lähinnä Ruotsia, myös vähän Norjaa ja Tanskaa .......... 20
Pohjoismaat, lähinnä Ruotsi, lähetyserä yli 3½ KG laatikossa, vanhaa ja uudempaa. ............................20
Pohjoismaiden lähetyksiä n. 6 KG laatikossa, lähinnä Ruotsia ja Tanskaa. Monipuolisesti eri
lähetyslajeja, ei ainoastaan kuoria ja kortteja. Paljon vanhaakin! ............................................................ 40
Postilähetyserä kansiossa, yli 80 lähetystä. Vanhaa ja uudempaa, mm. lentopostia, kirjattuja, ehiöitä,
sensuuripostia, edelleenlähetettyjä, pääosin ulkomaille osoitettuja, ensilentoja ym. kiintoisaa
materiaalia ............................................................................................................................................... 80
Postilähetyserä noin 2½ KG laatikossa. Hollantia, Belgiaa, Italiaa, Itävaltaa ja Sveitsiä. Paljon
Suomeen tullutta postia. Myös vanhaa .................................................................................................... 30
Ruotsin FDC-kuoria, suomalaisia ja ulkomaisia postilähetyksiä, postikortteja ym. erä noin 7½ KG
laatikossa. Pääosin uudempaa, myös hiukan mm. vanhempaa Neuvostoliittoa ..................................... 30
Saksasta ja muualta postia pääosin Suomeen noin 1½ KG myös pakettikorttileikettä. Paljon kauniita
pakettikortteja Suomeen 1900-luvun alusta ............................................................................................. 50
Sekalainen erä pääosin eurooppalaisia kuoria ja kortteja monista eri maista seitsemässä albumissa,
pääosin uudempaa materiaalia mutta hiukan myös vanhaa, mm, joku vanha paikkakuntakortti,
värikkäitä aihekuoria, erikoisleimoja, FDC-kuoria, ehiöitä, kirjattuja, lentopostia jne. Mukana mm.
Neuvostoliittoa, Baltian maita, paljon Suomeen tulleita jne, yht. n. 10 KG .............................................. 40
Sekalainen postilähetyserä kolmessa kansiossa ja irrallaan, yht. 9 KG materiaalia eri puolilta
maailmaa, myös FDC- kuoria ja erikoisleimoja mukana, mm. YK:n materiaalia, aiheita jne. Pääosin
uudempaa aineistoa .................................................................................................................................30
Suomalaisia ja ulkomaisia postilähetyksiä erittäin iso löytöerä kolmessa laatikossa, yhteensä lähes
25 KG. Vanhaa ja uutta, paljon Sveitsiä, USAa, Neuvostoliittoa, Baltian maita ym. ................................ 50
Sveitsi ja Liechtenstein, FDC-erä lähinnä uudempaa n. 2 KG laatikossa, muutama sata kuorta ............ 20
Toisen maailmansodan sotavankipostia, kuusi saksalaisten vankien kirjettä Egyptistä, USA:sta,
Italiasta, Englannista ja Neuvostoliitosta. Lisäksi yksi puolalaisen kirje upseerileiriltä Saksasta.
Monipuolinen! ...........................................................................................................................................30
Ulkomaiden lähetyksiä hyvä erä n. 2½ KG laatikossa. Paljon vanhaa, lentopostia, kaukomaita,
Suomeen tullutta postia ym. Löytöjä? ...................................................................................................... 50
Ulkomailta Suomeen tulleita uudehkoja lähetyksiä yli 1½ KG laatikossa, myös vähän muuta
materiaalia ............................................................................................................................................... 20
Ulkomailta Suomeen tullutta vanhaa postia 1900-luvun alusta mm. Norja, Tanska, Saksa, Ranska,
Espanja, Belgia, Hollanti, Englanti, USA, Ruotsi, noin 1 KG ................................................................... 40
Ulkomaisia FDC-kuoria lähes 2 KG laatikko, USA, Kanada, YK, Israel, Uusi-Seelanti ym. .................... 20
Ulkomaisia postilähetyksiä ja postikortteja laatikossa, lähes 9 KG .......................................................... 20
Uudempaa lähinnä filateelista kirjeenvaihtoa yli 6 KG laatikossa. Pääasiassa ulkomailta Suomeen
tullutta postia, paljon perhosaiheisia merkkejä. Myös FDC:tä, kortteja ym. ............................................. 20
Yli 5 KG laatikossa useita satoja postilähetyksiä eri maista eri aikakausilta ............................................40
Yli 7 kg postilähetyksiä, lähinnä ulkomaita kahdessa kansiossa ym. Saksan ensipäivälehtiä ym. .......... 20

Aihemerkit
867
868
869

Aiheita, kuudessa säiliökirjassa posituoreita ** merkkejä ja pienoisarkkeja monista eri aiheista, mm.
avaruus, junat, laivat, olympia ym. ........................................................................................................... 20
Disney, 700 erilaista merkkiä pakkauksessa ........................................................................................... 20
Disney, postituore ** arkkierä vajaita sarjoja, yli 80 kokonaista arkkia, myös samoja ............................. 20
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Eri aiheita, kauppiaan myyntivarastoa viidessä säiliökirjassa pääosin postituoreita ** merkkejä,
sarjoja sekä pienoisarkkeja. Pääosin uudempaa materiaalia, mm. urheilu, eläimet, kuninkaalliset,
kulkuneuvot jne. Paljon pienten saarivaltioiden värikästä aineistoa ........................................................ 50
Eri aiheita, vanha kauppiaan myyntilaatikko lähinnä FDC-kuoria, erikoisleimoja sekä postilähetyksiä.
Satoja kohteita, kaikki hinnoiteltu. Mukana mm. luonto-aihetta, musiikki, Punainen Risti, urheilu,
partio, joulu ym. ........................................................................................................................................20
Europa Cept 1959 - 1991 kokoelma kokonaisia arkkeja säiliökirjassa, satoja arkkeja mm. Gibraltar,
Malta, Monaco, Jersey jne. Edullinen lähtöhinta - tutustu! .......................................................................40
Europa Cept yhteisjulkaisut ja "edeltäjät" 1950 - 1979, täydellinen postituore ** (muutama
käyttämätön *) kokoelma hyvässä taskukansiossa. Monia arvokkaita merkkejä ja sarjoja mukana,
mm Saar Mi 297-298, Luxemburg Mi 478-483 ja 555-557, Kreikka Mi 582-587, Berlin Mi 71. Paljon
pienoisarkkeja, kleinbogeneita ym. Hieno kokonaisuus, korkea luetteloarvo! ......................................... 150
Finlandia 88 -näyttelyyn liittyviä julkaisuja n. 1 KG laatikossa, mm. ehiöitä, erikoisleimoja,
pienoisarkkeja jne. Paljon samoja ............................................................................................................20
Hyönteiset, perhoset ja linnut, merkkierä pääosin leimattua materiaalia säiliökirjassa, myös hiukan
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 20
Hyönteiset, upea iso erä lähinnä postituoreita ** pienoisarkkeja, arkkeja, täysiä sarjoja ym. Paljon
hienoa materiaalia noin 2 KG laatikossa. Mukana DOMFIL luettelo ”Perhoset ja hyönteiset! ................. 100
India 1927 telegram with 17 advertisements (three on front and 14 on reverse), tea, oats, cigarettes,
motor oil, gold balls etc. ........................................................................................................................... 20
Kukat, kasvit ja sienet, merkkierä pääosin leimattua materiaalia paksussa säiliökirjassa, runsas
määrä erilaisia merkkejä kaikkialta maailmasta ....................................................................................... 30
Luonto, erinomainen erä postituoreita ** VIHKOJA n. 2½ KG laatikossa, lähinnä perhosaiheisia mutta
myös hyönteiset, linnut, kukat ym. Runsas määrä materiaalia! ............................................................... 100
Luonto, hieno lähinnä postituore ** erä pienoisarkkeja, sarjoja ym. noin 2,5 KG laatikossa, mm.
linnut, kukat ja nisäkkäät. Paljon materiaalia, korkea luetteloarvo! .......................................................... 100
Luonto, lähinnä perhoset, myös muita hyönteisiä ja vähän muutakin, valtava varastoerä neljässä
laatikossa lähes 7 KG. Pääasiassa postituoretta ** materiaalia, myös vähän leimattua. Hyviä sarjoja,
nelilöitä, todella runsaasti pienoisarkkeja ym. Maat Q-Z. Erinomainen erä vaikka nettimyyjälle! ............ 200
Luonto, lähinnä perhoset, myös muita hyönteisiä ja vähän muutakin, valtava varastoerä neljässä
laatikossa noin 8 KG. Pääasiassa postituoretta ** materiaalia, myös vähän leimattua. Hyviä sarjoja,
nelilöitä, todella runsaasti pienoisarkkeja ym. Maat H-P. Erinomainen erä vaikka nettimyyjälle! .............200
Luonto, lähinnä perhoset, myös muita hyönteisiä ja vähän muutakin, valtava varastoerä neljässä
laatikossa yli 8 KG. Pääasiassa postituoretta ** materiaalia, myös vähän leimattua. Hyviä sarjoja,
nelilöitä, todella runsaasti pienoisarkkeja ym. Maat A-G. Erinomainen erä vaikka nettimyyjälle! ............ 200
Malaria, hyvä kokoelma postituoretta ** materiaalia erikoiskansion lehdillä. Merkkejä, sarjoja,
pienoisarkkeja ym. monista eri maista. Lisäksi runsaasti kaksoiskappaleita ja muuta lisämateriaalia
Visir-lehdillä ym. ....................................................................................................................................... 100
Olympia, Grenoble 1968, hieno erä painovirheitä ja erikoisuuksia, Jemen Mi 613-615 erä yli 50
merkkiä sisältäen kaksoispainama, puuttuva väri, hammastamattomia, kaksoishammaste jne. Hyvä
erä ............................................................................................................................................................ 50
Olympialaiset ja urheilu, hyvä erä eimattuja ja leimaamattomia merkkejä kahdessa säiliökirjassa sekä
neljässä kansiossa kuorimateriaalia (erikoisleimoja, FDC jne.) Runsas materiaalia sisältäen myös
parempia julkaisuja .................................................................................................................................. 80
Olympialaiset, Reich 1936 Berliinin kisojen materiaalia: kaksi erilaista pienoisarkkia, olympiasarja
muistolehdellä sekä kolme olympia-aiheista postikorttia olympiamerkein ja -leimoin. Lisäksi yksi muu
Reichin pienoisarkki ................................................................................................................................. 20
Partio, hyvä erä lähinnä postituoretta ** materiaalia kahdessa säiliökirjassa sekä
pergamiinipusseissa, merkkejä, sarjoja ja pienoisarkkeja, myös hiukan erilaisia kirjeensulkijoita ym.
Runsas aineisto! ...................................................................................................................................... 50
Partio, kauppiaan myyntikansio jossa pääosin postituoreita ** merkkejä, sarjoja ja pienoisarkkeja eri
puolilta maailmaa , myös parempia julkaisuja mm. Romaniasta. Runsas aineisto .................................. 50
Partio, noin 5 KG laatikossa sekalainen erä merkkejä ja postilähetyksiä, erikoisleimoja, kokoelman
sivuja ym. Kiintoisaa materiaalia .............................................................................................................. 50
Partio, pääosin postituoreita ** merkkejä, sarjoja sekä pienoisarkkeja myyntialustoilla n. 1½ KG
laatikossa, valtavasti aineistoa sisältäen parempiakin julkaisuja kuten Kypros Mi BL1 kaksi
kappaletta, keskihintaisia pienoisarkkeja eri maista jne. Hyvin korkea luetteloarvo - tutustu! ................. 80
Partio, suuri osa kuuden kehyksen näyttelykokoelmaa itse montteeratuilla sivuilla, yhteensä noin 90
kokoelmasivua. Osa kohteista poistettu mutta mukana myös parempaa materiaalia, mm. BadenPowellille osoitettu kirje Tanganiykasta Lontooseen 1922, neljä erilaista MAFEKING -julkaisua sis.
Baden-Powell -merkin sekä polkupyörämerkin, postilähetyksiä, erikoisleimoja, ehiöitä,
pienoisarkkeja, merkkejä jne. Harvoin myynnissä olevaa materiaalia - ehdottomasti tutustumisen
arvoinen! .................................................................................................................................................. 250
Partio, upea erä postilähetyksiä lähes 7 KG laatikossa, satoja ja satoja kohteita sisältäen pääosin
uudempaa mutta myös vanhoja kohteita. Runsaasti oheis- ym. aiheeseen liittyviä leimoja, FDCkuoria jne. Todella harvoin tarjolla näin suurta erää kerralla! ................................................................... 50
Perhoset, Bhutan 1968 Mi 209 - 216 ja BL 13-14, viisi postituoretta ** sarjaa ja viisi postituoretta **
pienoisarkkia kumpaakin sekä 1969 hyönteiset Mi BL 21-22 viisi postituoretta ** pienoisarkkia
kumpaakin. Mi 780 € ................................................................................................................................ 50
Perhoset, Burundi 1989 lisäpainamat Mi 1702 - 1707 harvinainen leimattu sarja (Mi 600 €) .................. 50
Perhoset, hieno ** / o erä kahdessa paksussa Visir-kansiossa tarkasti määritettynä. Paljon parempia
merkkejä, pienoisarkkeja ja sarjoja, mm. Libanon Mi 900 - 909 **, Unkari hammastamattomat sarja
Mi 1633 - 1639B, 2201 - 2209B, 2295 - 2300B, 3681 - 3687B ym. Korkea luetteloarvo! ........................ 200
Perhoset, hieno kokoelma vihkoja kansiossa. Yli 300 vihkoa, lähinnä postituoreita **. Monia hyviä,
150
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kuten Sveitsin Pro Juventute -vihkot 1953 - 54 ja 1956 - 57, Malesian alueiden vihkoja, paljon
Japania ym. ..............................................................................................................................................
Perhoset, hieno materiaali lähinnä postituoreita ** sarjoja, pienoisarkkeja, ryhmiä, kokoarkkeja ym.
neljässä paksussa kansiossa. Monia arvokkaampiakin mukana, mm. Libanon Mi 900 - 909 ** sarja,
Mi 1152 - 1154 ** nelilöt, Kiina Mi 689 - 698 / 726 - 735 sarjat o ym. ...................................................... 200
Perhoset, hyvä erä FDC- ja muita kuoria kahdessa paksussa kuorikansiossa, mm. Bhutanin ”3D”merkkien pienoisarkki-FDC:t (Mi BL 13-14), Unkari Mi 2201 - 2209B ja 2494 - 2501B FDC:t, Turkki
Lapsiapu Mi 242 - 246 FDC, Sveitsin Pro Juventute FDC:t 1952, -53, -55, -56 ja -57, harvinainen
Burundi Mi 1707 päällepainama kortilla Suomeen ym. Tutustu! .............................................................. 100
Perhoset, hyvä erä lähinnä postituoreita parempia sarjoja ja merkkejä Visir-lehdillä. Mm. Swazimaa
Mi 580 ** nelilö, Kamerun Mi 802 - 803 **, Libanon Mi 900 - 909 neljä sarjaa ** ym. Mi 3.200 € ............ 150
Perhoset, hyvä ja monipuolinen materiaalierä kuudessa, osin hyvin vajaassa kansiossa sekä Visirlehdillä. Lähinnä leimattua materiaalia. .................................................................................................... 30
Perhoset, hyvä leimattu erä kahdessa laatikossa, yhteensä yli 3,5 KG. Pienoisarkkeja, sarjoja ym.
Myös ”postimerkkimaiden” arkkileimattua materiaalia. Paljon tutkittavaa! ............................................... 50
Perhoset, iso erä FDC-kuoria yli 7 KG laatikossa. Paljon hienoja kuoria monista eri maista. Hyviä
sarjoja, kultapainanteita ym. Satoja ja satoja! Tutkittavaa. ...................................................................... 50
Perhoset, Korea 1954 10 H Mi BL60, harvinainen postituore ** perhospienoisarkki (Mi 550€) ............... 50
Perhoset, monipuolinen o/** ym. materiaali seitsemässä (osin vajaassa) säiliökirjassa ja kahdessa
mapissa, mm. yli 20 kappaletta Kiinan vuoden 1963 merkkiä ilman liimaa kuten julkaistu. .................... 150
Perhoset, runsas erä lähinnä leimattua materiaalia 11, pääasiassa pienessä säiliökirjassa. Paljon ns.
postimerkkimaiden merkkejä ja pienoisarkkeja, mutta myös parempaa, kuten Malesiaa ja Kiinaa ......... 50
Perhoset, Swazimaa 1990 lisäpainama Mi 580, kaksi postituoretta ** nelilöä (Mi 800 €) ........................50
Perhoset, tarvelähetyksiä iso laatikko yli 8 KG. Lähinnä filatelistien ja kauppiaiden välistä
kirjeenvaihtoa, paljon Suomeen tullutta postia. Todella paljon hienoja kuoria monista eri maista. .......... 20
Perhoset, todella runsas ja monipuolinen materiaali sarjoja, pienoisarkkeja, arkkeja ym. neljässä
kansiossa. Monia parempiakin, mm. Pohjois-Korea Mi 639 - 641 (*) ym. Myös vähän FDC- ja muita
lähetyksiä ................................................................................................................................................. 150
Perhoset, upea erä kokoarkkeja ja vähän muuta materiaalia (lähinnä pienoisarkkeja) pääasiassa
postituoreena ** kahdessa paksussa mapissa, tilauskuorissa ym. Monia parempiakin sarjoja
kokoarkkeina! Valtava luetteloarvo, nähtävä! ...........................................................................................150
Perhoset, upea erä lähinnä postituoreita ** blokkeja, sarjoja ym. viidessä kansiossa. Erittäin runsas
materiaali, jossa mm. paljon kulta- ja hopeapainettuja julkaisuja. Korkea luetteloarvo. Nähtävä! ........... 200
Perhoset, upea erä postituoretta ** materiaalia kolmessa laatikossa, yhteensä yli 7 KG!. Satoja ja
satoja pienoisarkkeja, täysiä sarjoja, arkkeja ym. Todella korkea luetteloarvo! ....................................... 200
Perhoset, upea erä postituoretta ** materiaalia kolmessa laatikossa, yhteensä yli 7 KG!. Satoja ja
satoja pienoisarkkeja, täysiä sarjoja, arkkeja ym. Todella korkea luetteloarvo! ....................................... 200
Perhoset, VALTAVA kokoelma postituoreita ** ja leimattuja merkkejä ja sarjoja yhdeksässä paksussa
kansiossa Visir-lehdillä. 30 vuoden keräämisen tuloksena kokoelma, jossa lähes kaikki mahdollinen
(ei pienoisarkkeja eikä vihkoja). Arvokkaita sarjoja mm. Kiina Mi 689 - 698 & 726 - 735 o / (*),
Unkarin hammastamattomat sarjat, Burundin harvinaisia 1989 lisäpainamia ja paljon muuta. Upea
materiaali, ehdottomasti tutustumisen arvoinen. Luetteloarvo jättäjän mukaan yli 60.000 euroa! ........... 1500
Perhoset, valtava varasto / kokoelma postituoreita ** (joku satunnainen leimattu joukossa) merkkejä,
sarjoja, pienoisarkkeja ym. viidessä paksussa kansiossa Visir-lehdillä. Kaikissa määritelty Michelnumerot ja vanhat hinnat (DM). Todella paljon sarjoja hintaluokassa 50 - 100 DM ja ylikin! Hieno erä
vaikka nettikauppiaalle jälleenmyyntiin. ................................................................................................... 300
Purjelaivat, hieno erä postituoretta ** materiaalia säiliökirjassa sekä vielä uutuuspalvelusta tulleissa
pergamiinipusseissa. Hyvin runsas ja värikäs erä merkkejä, sarjoja sekä pienoisarkkeja monista
eksoottisista maista, mukana myös vanha Stanley Gibbonsin luettelo laiva-aiheisista postimerkeistä ... 40
Sienet, hyvä erä lähinnä postituoreita ** pienoisarkkeja, sarjoja ym. pergamiinipusseissa,
varastokorteilla jne. .................................................................................................................................. 30
Urheilu, runsas ja monipuolinen kokoelma / erä eriaiheisia urheilumerkkejä viidessä säiliökirjassa.
Paljon täysiä sarjoja, pienoisarkkeja ym. Lisäksi kaksi säiliökirjaa sekalaista kokomaailmaa ................. 50
WWF, hieno eläinaiheinen kokoelma merkkejä ja FDC-kuoria neljässä hyvässä kansiossa ................... 50
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1855 4 skill b:co F. 2, kauniilla kuorella Södertelje 1857, kevyt pystytaite keskellä kuorta ...................... 50
1855 4 skill b:co F. 2j2, leimattu merkki harvinaisella värisävyllä, useita lyhyitä hampaita, aitoutus:
Helena Obermüller-Wilén (2006) ............................................................................................................. 50
1855 4 skill b:co F. 2l lev. 14 c, kaunis leimattu merkki leikkeellä, mukana pieni takuupaperi: Helena
Obermüller-Wilén (2014) ..........................................................................................................................40
1868 3 äyriä musta F. 6B E, käyttämätön * uusintapainos .......................................................................50
1871 3 äyriä musta F. 6B N1, käyttämätön * uusintapainama ................................................................. 50
1858 Vaakunatyyppi II 5 äyriä - 50 äyriä F. 7-12N, käyttämättömät * uusintapainamat ........................... 80
1862 3 äyriä ruskea F. 13 N1, käyttämätön * uusintapainama .................................................................50
1862 Tilapäisjulkaisu 3 äyriä ruskea F. 13 yksin kuorella, merkki mitätöity Stockholm 10.9. 1.TUR leimalla, pieni rissi kuoren alareunassa sekä kevyt pystytaite ................................................................. 50
1862 Makaava leijona F. 14-16, käyttämättömät * uusintapainamat ........................................................50
1872 Rengastyyppi hammaste 14, 30 äyriä ruskea F. 25, arvokas käyttämätön * merkki, aitoutus:
100
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Nielsen (1998) ..........................................................................................................................................
1879 Rengastyyppi hammaste 13 4 äyriä harmaa F. 29, käyttämätön * ..................................................40
1877 Rengastyyppi hammaste 13 20 äyriä punainen F. 33, käyttämätön * ............................................. 40
1877 Rengastyyppi hammaste 13 30 äyriä ruskea F. 35, käyttämätön * ................................................. 50
1878 Rengastyyppi hammaste 13 50 äyriä punainen F. 36, käyttämätön * ............................................. 50
1878 Rengastyyppi hammaste 13 1 kruunu ruskea/sininen F. 38, käyttämätön * ................................... 80
1885 Oscar II 10 äyriä punainen F. 39 I, käyttämätön * ........................................................................... 30
1886 Rengastyyppi sininen postitorvi, F. 40-44 ja 46-49, koko sarja käyttämättömänä * ........................ 100
1886 Oscar II 10 äyriä punainen sinisellä postitorvella F. 45, hieno postituore ** merkki ........................ 40
1920 Gustav V 10 äyriä punainen F. 149ABz, postituore ** merkki vesileimalla KPV ............................. 150
1891 Oscar II F. 52-60, arvokas postituore ** sarja kruunuvesileimalla, 5 äyrin merkistä kaksi eri
sävyä ........................................................................................................................................................150
1903 Postitalo 5 kruunua F. 65, postituore ** merkki ............................................................................... 50
1903 Postitalo F. 65, postituore ** merkki ................................................................................................ 50
1910 Gustav V F. 75-78. postituore ** sarja kruunuvesileimalla .............................................................. 40
1911 Gustav V F. 79-91, 93 ja 95-96, koko sarja (ei Värnamomerkkejä), 15 äyriä käyttämätön *, muut
postituoreita **. 40 ja 50 äyrin merkit KPV-vesileimalla, 7 äyrin merkki sekä KPV-vesileimalla että
ilman vesileimaa ...................................................................................................................................... 80
1920 Seisova leijona 5 äyriä vihreä F. 140ACx, postituore ** merkki /-vesileimalla .................................30
1920 Gustav V 20 äyriä sininen F. 151ABz, postituore ** merkki vesileimalla KPV .................................80
1921 Kustaa Vaasa F. 153-155Bz, postituore ** sarja vesileimalla KPV ................................................. 80
1921 Postitorvi ja kruunu 1 kruunu oranssi F. 168Bz, harvinainen käyttämätön * merkki vesileimalla
KPV .......................................................................................................................................................... 150
1922 Gustav V, 15 äyriä lila F. 175Acxz, erittäin harvinainen vesileima / + KPV loistoleimaisena,
mutta vasemmassa reunassa noin 3 mm rissi, F. 18.000 kr .................................................................... 20
1924 Postikongressi F. 196-210, postituore ** sarja, mukana myös F. 197Cx .........................................200
1924 UPU F. 211-225, käyttämätön * sarja, mukana myös F. 212Cx ...................................................... 80
1924 UPU 2 kruunua punainen F. 224, postituore ** ............................................................................... 30
1936 Posti 300 vuotta F. 246-257, postituore ** sarja .............................................................................. 30
1874 Virkamerkit 3 äyriä - 1 kruunu F. TJ 1-10, siisti leimattu sarja, kauniit leimat ..................................40
1874 Virkamerkit 24 äyriä keltainen F. TJ7, käyttämätön * merkki .......................................................... 100
1881 Virkamerkit 2 äyriä - 1 kruunu F. TJ11-24, **/* sarja, F. TJ15, 18, 20 ja 22 ovat käyttämättömiä *
muut postituoreita ** .................................................................................................................................100
1874 Lunastusmerkit 24 äyriä violetti F. L7a, käyttämätön * merkki ........................................................ 80
Postilähetyserä yli 1½ KG laatikossa. Vanhaa ja uutta, paljon pakettikortteja ym. .................................. 20
Noin 1640, kuriirikirje Tukholmasta .......................................................................................................... 40
1930 -luvulta alkaen iso erä FDC-kuoria ja erikoisleimakuoria, yhteensä n. 10 KG. Pääosin 1970 1980 -lukuja, uusimmat 2000 -luvulta - valtava määrä materiaalia! ......................................................... 40
1940 - 1947 tutkimaton vanha kiintoisa erä pakettikorttileikettä yli 3½ KG laatikossa. Leikkeet lajiteltu
aakkosjärjestykseen 1950-luvulla ja olleet siitä asti koskematta! Mukana pikkupaikkakuntien
parempia leimoja - erinomainen löytöjen mahdollisuus leimojen kerääjälle! ........................................... 50
Vaihtovarasto yhdeksässä säiliökirjassa, pääosin leimattua materiaalia, vain vähän vanhaa. Myös
hiukan postituoretta, mm. nimellisarvomateriaalia ................................................................................... 50
Vihkoerä albumissa, n. 90 postituoretta ** vihkoa, myös hiukan muuta materiaalia ................................ 30
1855 - 1977 vanha leimattu peruskokoelma kansiossa. Vanhassa päässä vähän vaihteleva laatu.
Runsaasti rullamerkkien hammaste- ym. eroja jne. ................................................................................. 50
1855 - 1999 hyvä kokoelma säiliökirjassa, alkupäässä monia hyviä merkkejä kuten 1858 5 äyriä
kellanvihreä *, 9 äyriä kaksi eri väriä, 1862 paikallismerkki, 1866 17 äyriä loisto, 1872 1 riksdaler *,
1891 50 äyriä kolme eri väriä *, 1916 Landstormen **, 1924 Postikongressi **, hyviä **/*
käyttösarjojen merkkejä jne. Uudessa päässä postituoretta ** nimellisarvotavaraa. Korkea
luetteloarvo ja nimellisarvo, hyvä laatu. Kannattaa tutustua! ................................................................... 400
1855 - 2001 hyvä leimattu kokoelma kuudessa Visir-albumissa, mukana parempia merkkejä,
vanhemmassa päässä runsaasti vesileima- ja hammaste- ym. eroja. Uudemmassa päässä kerätty
paljon merkkejä yksittäin, vihkopareina, nelilöinä, myös vihkolehtiä sekä koko vihkoja mukana.
Runsas materiaalia - tutustu! ................................................................................................................... 300
1855 - 2018 runsas **/*/o kokoelma viidessä uudenveroisessa taskullisessa albumissa koteloilla. Ei
kalliita merkkejä mukana, mutta hyvä pohja jatkaa keräilyä. Uudessa päässä paljon posituoretta **,
vihkoja jne. ............................................................................................................................................... 500
1858 - 1984 suuri pääosin leimattu merkkivarasto neljässä Visir-kansiossa, valtava määrä
materiaalia sisältäen myös virka- ja lunastusmerkkejä, kauniita leimoja, vesileimoja, eri hammasteita
jne. Tutkittava ........................................................................................................................................... 100
1858 - 1985 kokoelma taskullisessa albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia ....................... 50
1858 - 1995 */o peruskokoelma kahdessa kansiossa. Lisäksi vaatimaton Tanska-kokoelma 1875 1987 ......................................................................................................................................................... 40
1858 alkaen varastoerä leimattua materiaalia kolmessa säiliökirjassa. Paljon hienoja leimoja. ..............50
1872 - 2013 peruskokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia kolmessa albumissa,
modernissa päässä pääosin postituoretta ** nimellisarvomateriaalia ...................................................... 80
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1920 - 1934 erä vanhoja huutokauppakohteita, pääosin kruunu ja postitorvi- sekä seisova leijona 50
sarjoja. Yhteensä kahdeksan kohdetta, vanhat myyntihinnat 200€ .........................................................
1928 - 1942 erä vanhoja huutokauppakohteita, pääosin Kustaa V -julkaisuja. Vain postituoretta **
materiaalia, yhteensä 12 kohdetta, vanhat lähtöhinnat 275€ ...................................................................80
Erä merkkejä, FDC-kuoria ym. vastaavaa kansioissa ja irrallaan n. 10 KG laatikossa, pääosin 1960 1980-lukujen materiaalia, myös hiukan vanhempaa ja uudempaa .......................................................... 30
2005 ja 2015 - 2021, postituore ** merkkierä säiliökirjassa, nimellisarvo yli 7.000 kr, mukana mm.
2005 Garbo -pienoisarkki ......................................................................................................................... 200

Norja
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005

1006
1007
1008

1855 Vaakunamalli 4 skillinkiä F. 1, harvinaisemmalla mustemitätöinnillä. Vähän paperijäämää
takana ...................................................................................................................................................... 30
1855 Vaakunamalli 4 skillinkiä F. 1, kaksi kaunista leveäreunaista leimattua merkkiä ............................ 40
1855 Vaakunamalli 4 skillinkiä F. 1, leveäreunainen merkki hienolla kuorella. Viivaleima (11 viivaa) ja
Christiania 11.10.1855. Kuoressa kevyt pystytaite, ei osu merkkiin ........................................................ 100
1855 Vaakunamalli 4 skillinkiä F. 1, lähes loisto Laurvig 8.5.1856. Upea! ............................................... 40
1856 Oscar I 2 skillinkiä F. 2a ja 2c, kaksi erittäin kaunista merkkiä, eri sävyt ........................................ 40
1856 Oscar I 3 skillinkiä F. 3 vm, leimattu merkki reunavesileimalla! ...................................................... 30
1856 Oscar I 3 skillinkiä F. 3, kolme erittäin kaunista merkkiä ”253” (Sandefjord), Christiania ja
Bergen ..................................................................................................................................................... 50
1856 Oscar I 8 skillinkiä F. 5, erittäin kaunis nelirivilö Drammen 22.12.1860 .......................................... 40
1856 Oscar I 8 skillinkiä F. 5, neljä kappaletta kauniilla kuorella Hollantiin, Tvedestrand 6.12.1860.
Paljon leimoja. Kuoren takaa puuttuu kappale, mutta hieno kokoelmakohde! .........................................80
1863 Vaakunamalli 4 skillinkiä F. 8 ja 1867 8 skillinkiä F. 15, sekapostitteena kauniilla kuorella
Christiania 1869 ....................................................................................................................................... 50
1867 Vaakunamalli 1 skillinki F. 11, yksin kauniilla painotuotekuorella Tvedestrand 25.9.1868 .............. 50
1867 Vaakunamalli 1 skillinki ja 4 skillinkiä F. 11 ja 14, kauniilla kuorella Skien 18.2.1870 ..................... 40
1871 Postitorvi 1 skillinki F. 16, yksin kauniilla painotuotekuorella Christiania 1875 ............................... 40
1871 Postitorvi F. 16-21, hyvä leimattu erä kaikkia arvoja, sävyjä ym. Yhteensä 16 merkkiä ................. 50
1871 skillinkiarvoiset postitorvimerkit 1-4 skillinkiä ja 7 skillinkiä F. 16-19 ja 21, käyttämättömät *
merkit ....................................................................................................................................................... 20
1878 Oscar II F. 34-36, hieno leimattu kymmenen merkin erä sisältäen kolme täyttä sarjaa. ................. 30
1905 Päällepainamat F. 87-89, leimattu sarja .......................................................................................... 20
1925 Jääkarhu ja lentokone F. 151-157, täysi sarja kirjatulla lentokuorella 1927. Lisäksi toinen kirjattu
lentokuori Ranskaan, jossa 2 x F.151, 2 x F. 152 ja 4 x F. 157. Kauniit kuoret! ....................................... 40
1930 Nordkapp I sarja F. 181-183, kaunisleimainen sarja leikkeillä ........................................................ 20
Mielenkiintoinen postilähetyserä vanhaa ja uutta materiaalia lähes 2 KG laatikossa .............................. 50
1855 - 1877 hyvä postilähetyserä jossa 14 kuorta: 1855 leimakirje, F. 4 (4), F. 8 (1), F. 14 (3), F.
11+14 (1) ja F. 18 (4) ................................................................................................................................ 50
1872 alkaen pieni erä ehiökuoria ja -kortteja, mm. 1872 2 skillinkiä Specimen-kuori, 1873 2 skillinkiä
kortti, Drammenin paikallispostin kaksoiskortti ym. ..................................................................................40
Yli 50 hyvää postilähetystä lähinnä 1900-luvun alkupuolelta. Erittäin monipuolinen, lentopostia,
sensuuria, hyviä leimoja ym. Tutkimisen arvoinen erä! ........................................................................... 100
1939 - 1949 tutkimaton vanha kiintoisa erä kuori ja korttileikettä n. 3 KG. Leikkeetä lajiteltu vuosittain
kirjekuoriin 1950-luvulla ja olleet siitä asti koskematta! Mukana pikkupaikkakuntien parempia leimoja
- erinomainen löytöjen mahdollisuus leimojen kerääjälle! ........................................................................ 50
1941 alkaen FDC-kuoria hyvä erä yli 1½ KG laatikossa. Monia arvokkaitakin, kuten F. 265, 321-323
(2), 332, 335-340, 400, 413-415. Lähinnä erilaisia, vain vähän kaksoiskappaleita ................................. 80
Hyvä löytöerä merkkejä ja lähetyksiä kahdessa laatikossa, yhteensä yli 14 KG. Vanhoja
arvomerkkejä pikkuvioin, monta jäännöskokoelmaa, valintavihkoja, paksut kansiot FDC-kuoria ja
ehiöitä, massaa, leikettä ym. Tutkittavaa pitkäksi aikaa. ......................................................................... 50
1855 - 1867 F. 1 - 15 kaikki merkit leimattuina. Hyvät kokoelmakappaleet, mutta 3 skillingin merkissä
F. 7 pari pientä vaaleaa / ohutta kohtaa. F. n. 12.500 kr .......................................................................... 100
1855 - 1871 hyvä erä skilling-merkkejä viidellä säilytyskortilla, mm. F. 1 ja F. 2 molempia kaksi
kappaletta, F. 6 ym. Hyvä laatu, lähinnä leimattua, F. 16 ja 19 myös *, F 17 kaksi nelilöä (*). Kaksi
vanhaa Ferchenbauerin pienikokoista aitoutusta .....................................................................................100
1855 - 1979 peruskokoelma kansiossa, lähinnä leimattua materiaalia. Vanhassa päässä hyvin
vaihteleva laatu ........................................................................................................................................ 30
1855 - 1982 **/*/o kokoelma säiliökirjassa, hyvä alku sis. mm. F. 1 loistoleimattuna, F. 2 lähes loisto
ym. Yhteensä lähes 50 skillinkiarvoista merkkiä, myös seuraavat julkaisut hyvin edustettuina, esim.
1905 lisäpainamat 1-2 kruunua postituoreina **, Haakon -sarjat 1907 ja 1909, 1930 Nordkapp -sarja
loistoleimoin ym. 1945 alkaen kauttaaltaan postituoretta **. Hyviä leimoja, värejä ym. Hieno
kokoelma jossa hyvälaatuista materiaalia - kannattaa tutustua! .............................................................. 400
1856 - 2009 siisti peruskokoelma taskuttomassa albumissa, runsaasti erilaisia merkkejä, pääosin
leimattua materiaalia ................................................................................................................................ 50
1877 - 1908 erä postitorvimerkkien äyriarvoja seitsemällä vanhalla lehdellä .......................................... 30
1945 - 2021 hieno kokoelma käyttämätöntä materiaalia kolmessa kansiossa, 1977 eteenpäin
300
ilmeisesti vain postituoretta ** materiaalia, alussa myös käyttämätöntä *. Alussa puutteita, uudempi
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pää 1980 -luvusta lähtien kerätty hyvin kattavasti - erittäin korkea luettelo- ja nimellisarvo! ...................
1979 - 1989 erä vuosilajitelmia 25 kappaletta, mm. arvokkaat 1971, 1972 ja 1973. Lisäksi Norjan
postin uutuuspalvelun tuotteita 1990 - 2000 -luvuilta ............................................................................... 100
1987 - 2006 postituore ** erä merkkejä ja vihkoja, nimellisarvo useita tuhansia Norjan kruunuja ........... 200
2000 - 2002 postituore ** erä merkkejä ja vihkoja, nimellisarvo yli 8.200 NOK ....................................... 200
2003 - 2004 postituore ** erä merkkejä ja vihkoja, nimellisarvo n. 8.000 NOK ........................................200
2009 postituore ** erä merkkejä ja ATM-merkkejä, nimellisarvo yli 3.600 NOK ...................................... 100

Tanska
1014
1015
1016
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1019
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1021
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1023
1024
1025
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1027
1028
1029
1030
1031
1032

1907 Frederik VII F. 69-75, postituore ** sarja ......................................................................................... 30
1929 Lentomerkit 10 äyriä - 1 kruunu F. 213-217, leimattu sarja ............................................................. 50
Sanomalehtimerkit 1907 68 äyriä ruskea F. TI 7, postituore ** merkki .................................................... 30
Sanomalehtimerkit 1907 5 kruunua vihreä/roosa F. TI 9, postituore ** merkki ........................................ 50
Sanomalehtimerkit 1907 10 kruunua sininen/kellanruskea F. TI 10, postituore ** merkki ....................... 50
Postilauttamerkit 1920 50 äyriä viininpunainen/musta F. PF5, postituore ** merkki ................................ 40
1870/1874 erä skilling-arvoja kuoren etusivulla Suomeen, 2 skillinkiä, 3 skillinkiä sekä kolme
kappaletta 4 skillingin merkkejä, hammasteissa vikaa .............................................................................30
Tanska ja Tanskan Länsi-Intia, pieni merkkierä valikoituja vanhempia merkkejä kahdeksalla
varastokortilla, leimattua ja leimaamatonta .............................................................................................. 30
1851 - 1902 siisti leimattu kokoelma sivuilla, n. 60 merkkiä sisältäen myös parempia merkkejä,
vesileimat, hammasteet ja paperit määritetty ...........................................................................................100
1851 - 1968 vanha, lähinnä leimattu kokoelma kansiossa. Paljon hyvää, mm. Postitalo 5 kr (F. 120121). Myös virkamerkkejä. Lisäksi kansio Tanskan ja Grönlannin FDC-kuoria. ...................................... 80
1851 - 1986 kokoelma lähinnä leimattua materiaalia albumissa, mm. 4 RBS viisi kappaletta sekä
muita skillinkiarvoja yli 30 kappaletta sekä yksi lähetys. Lisäksi Grönlanti 1938 - 1990 **/*/o kokoelma
sisältäen mm. postilähetyksiä, Pakkeporto uusintapainama-arkkeja, Thule-sarja jne. ............................ 50
1851 alkaen pieni kokoelma kahdella vanhalla lehdellä, mukana mm. kapeareunainen 2
Rigsbankskilling (alhaalta kiinnileikattu) sekä 10 muuta skillinkiarvoa. Vaihteleva laatu ......................... 80
1854 - 2018 hyvä **/*/o kokoelma kolmessa taskullisessa kansiossa koteloilla. Paljon puutteita, hyvä
pohja jatkettavaksi, kansiot uudenveroiset .............................................................................................. 200
1870 alkaen erä perusmateriaalia kansiossa ja kahdessa säiliökirjassa ................................................. 20
1871 - 1975 hyvä kokoelma "back of the book" -materiaalia lehdillä sisältäen leimattuja
virkamerkkejä, sanomalehtimerkkejä, lunastusmerkkejä, postilauttamerkkejä jne. Kaikkiaan yli 130
erilaista merkkiä, F. yli 11.000 kr! ............................................................................................................. 50
1905 - 1926 erä parempia leimattuja merkkejä, 16 merkkiä, F. noin 6.800 kr ......................................... 80
1912 - 1928 kuusi vanhaa huutokauppakohdetta, pääosin yksittäisiä parempia merkkejä. Leimattua
ja leimaamatonta materiaalia, vanhat lähtöhinnat olleet 160€ ................................................................. 50
1912 - 1929 hieno erä leimattuja arvomerkkejä, seitsemän erilaista merkkiä, F. lähes 10.000 kr! .......... 100
2003 - 2008 kaikki vihkojen HP1 - HP6 vihkolehdet postituoreina **, yli 25 erilaista ............................... 30

Färsaaret
1033
1034
1035
1036
1037
1038

1039

1975 - 1998 iso erä FDC-kuoria, maksikortteja ym. vastaavaa materiaalia viidessä kansiossa, lisäksi
yli 7 KG FDC-kuoria irrallaan laatikossa, myös joku 2000 -luvun kuori mukana, satoja ja satoja
kuoria! ...................................................................................................................................................... 50
1975 - 1997 ilmeisen täydellinen (kaksi merkkiä kaikkia) postituore ** kokoelma säiliökirjassa. Lisäksi
1988 alkaen erittäin runsas postituore ** materiaali pusseissa. Myös noin 15 vuosilajitelmaa ym.
Hyvä. ........................................................................................................................................................ 80
1975 - 2002 ilmeisen täydellinen leimattu kokoelma albumissa .............................................................. 40
1975 - 2018 kattava, pääosin postituore ** kokoelma kahdessa Lindnerin albumissa, moderni pää
vaikuttaa täydelliseltä - hyvin korkea nimellisarvo! .................................................................................. 150
1975 - 2018 postituore ** kokoelma hyvässä taskukansiossa kotelolla. Ilmeisesti täydellinen. ...............80
1975 - n. 1996 iso erä leimattuja ja leimaamattomia merkkejä, nelilöitä, joulukirjeensulkija-arkkeja,
vihkoja, pienoisarkkeja ym. pääosin varastokansioissa sekä kokoelmakansiossa, myös hiukan
irrallaan sekä vähän uudempaakin materiaalia. Kansioita/säiliökirjoja yhteensä yli 15 kappaletta (joku
hyvin vajaa ja yksi tyhjä albumi), runsas materiaali ................................................................................. 50
2004 - 2021 erä 16 vuosilajitelmaa, vain vuodet 2005 ja 2020 puuttuvat. Lisäksi neljä vanhempaa
vuosilajitelmaa ......................................................................................................................................... 50

Grönlanti
1040
1041
1042

1945 Befriet F. 19-27, koko sarja kuorella Kööpenhaminaan, Ivigtut 29.1.1946 ...................................... 200
1945 Eri aiheita F. 10-18, postituore ** sarja ............................................................................................50
1959 - 1994 erä FDC-kuoria viidessä mapissa sekä irrallaan, lisäksi kahdessa säiliökirjassa
varastoerä irtomerkkejä ja nelilöitä, yht. yli 9 KG laatikossa .................................................................... 50
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1938 - 2006 lähes täydellinen leimattu kokoelma albumissa, vuoden 1945 sarjat puuttuvat. Mukana
40
vain muutama pienoisarkki, yksi 10 äyrin pakettimerkki sekä Thule-sarja ...............................................
1938 - 2014 pieni **/*/o peruskokoelma kansiossa lehdillä, jotain parempia merkkejä mukana, kaksi
pakettimerkkiä ym. ................................................................................................................................... 40
1938 - 2018 hieno pääosin postituore ** kokoelma kahdessa Lindnerin albumissa, alussa myös
hiukan leimattuja merkkejä. 1950 eteenpäin erittäin kattavasti kerätty, 2004 eteenpäin vaikuttaa
täydelliseltä postituoreelta ** - erittäin korkea nimellisarvo! ..................................................................... 200

1044
1045

Tanskan Länsi-intia
1046

1873 - 1900 leimattu merkkierä, yhdeksän merkkiä, F. 9, F. 10 kolme kappaletta sekä F. 19-22 ............ 20

Islanti
1047
1048
1049
1050
1051

1929 Päällepainama F. 161 postituore ** sekä virkamerkit F. TJ 7 ja 18 leimatut ....................................30
1930 Parlamentti F. 173-188 sekä lentomerkit F. 189-193, käyttämättömät * sarjat, F. 4.400 kr ............. 40
2002 Laxness F. BL37v, kolme leimattua ja neljä postituoretta ** kullattua pienoisarkkia ....................... 50
2002 Laxness F. BL37v, postituore ** kullattu pienoisarkki ...................................................................... 20
1938 alkaen 1990-luvun alkuun erä lähinnä kuorimateriaalia kolmessa albumissa sekä irrallaan,
pääosin FDC-kuoria, useita 1950-luvun kuoria mukana. Yht. n. 6 KG laatikossa ................................... 40
1876 - 1940-luvulle merkkierä vanhassa "myyntikansiossa", leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
jättäjän laskema luetteloarvo AFA yli 30.000 DKK ................................................................................... 100
1876 - 2018 hyvä kokoelma kolmessa Lindnerin albumissa, merkit pyritty keräämään
leimaamattomina muovitaskuihin ja leimattuina sivuille, hyvin useat merkit kerätty molempina.
Alkupää vaatimaton, vuodesta 1975 eteenpäin erittäin kattavasti kerätty postituoreena **, paljon
myös leimattua materiaalia. Erittäin runsas määrä merkkejä - erittäin suuri nimellisarvo! Jättäjän
laskema luetteloarvo lähes 50.000 SEK .................................................................................................. 300
1904 - 1918 viisi hyvää leimattua arvomerkkiä, F. 75, 90, 95, 118 ja 120, F. 75 muutama yläreunan
hammas kevyesti taittunut, F. yli 8.500 kr ................................................................................................ 80
1924 - 1931 hyvä merkkierä varastokortilla, 10 merkkiä, leimattua ja leimaamatonta, F. 6.400 kr .......... 50
1930 - 1952 hyvä erä leimattua ja postituoretta ** materiaalia Visir-sivulla, pääosin parempia
merkkejä. Yhteensä 16 merkkiä, F. yli 7.500 kr ....................................................................................... 80
1931 - 1944 hyvä erä **/* aineistoa varastokorteilla, F. 194-199 **/*, 204-209 *, BL1 ** ja 268-273 ** ... 30

1052
1053

1054
1055
1056
1057

Alankomaat
1058

1852 - 1989 merkkivarasto paksussa säiliökirjassa, myös parempia julkaisuja mukana, runsas
merkkimäärä ............................................................................................................................................ 50
1852 - 2019 kokoelma kolmessa säiliökirjassa **/*/o materiaalia. Alussa värejä ja hammasteita,
paljon pikkuhyvää alkaen Mi 1-6 (16 kpl). Runsas materiaali, Mi lähes 6.000€ .......................................300
1864 - 2010 kokoelma pääosin leimaamatonta materiaalia kolmessa kansiossa, joitain parempia
sarjoja mukana, pääarvo uudessa postituoreessa ** materiaalissa sis. merkkejä, sarjoja,
pienoisarkkeja sekä vihkoja valtavan määrä - korkea nimellisarvo! .........................................................100

1059
1060

Alankomaiden siirtomaat
1061

Alankomaiden Antillit 1949 - 1992 postituore ** kokoelma säiliökirjassa, lisäksi pieni kokoelma
Surinamea ................................................................................................................................................50

Albania
1062

1914 - 1957 postilähetyserä, noin 10 lähetystä, mm. lentoposti, kirjattu, ehiö jne. Mukana myös
muutama ei kulkenut kohde. .................................................................................................................... 50
Merkkierä varastokorteilla parempia kohteita n. 10 kappaletta, uudempaa ja vanhempaa ..................... 30
1910 - 1987 kokoelma säiliökirjassa **/*/o materiaalia, Mi yli 1.000€ ...................................................... 50

1063
1064

Arabiemiirikunnat
1065

Abu Dhabi 1972 1 D Mi 95, leimattu merkki UAE -päällepainamalla, harvinainen, Mi 450€ ....................80

Argentiina
1066

A

1888 - 1999 **/*/o kokoelma neljässä säiliökirjassa, myös virkamerkkejä ............................................... 20

t li
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Australia
1067
1068
1069
1070
1071

1892 - 1972 mielenkiintoinen postilähetyserä albumissa, noin 150 lähetystä Australiasta ja muista
Oseanian maista. Paljon Suomeen ja Ruotsiin tullutta postia. Vanhempaa lentopostia, sensuuria ym. ..40
1913 - 1996 kokoelma kolmessa albumissa, mm. shillinkiarvoisia kengurumerkkejä, Antarktista ym.
Pääosin leimattua mutta myös postituoreita pienoisarkkeja ym. mukana. Lisäksi leimattu
vaihtovarasto kolmessa säiliökirjassa sekä yksi kuorialbumi jossa pääosin käyttämättömiä ehiöitä ....... 80
1913 - 2012 kokoelma kolmessa säiliökirjassa, pääosin leimattua materiaalia sis. kengurumerkkejä
skillinkiarvoihin, vesileimoja jne. Mukana myös Uusi Seelanti Mi 21b leimattuna ................................... 40
1913 - 2019 **/o kokoelma kahdessa säiliökirjassa sisältäen runsaasti materiaalia - vahva moderni
osio, myös Australian Antarktista. Lisäksi kolmas säiliökirja jossa kokoelmat Kookos-saaret,
Joulusaari, British Antarktis, Ross sekä Aitutaki ...................................................................................... 150
1991 - 2007 erä vuosikirjoja, 16 erilaista vuosikirjaa, vain vuoden 1993 vuosikirja puuttuu. Lisäksi
kolme teemalajitelmaa ............................................................................................................................. 100

Belgia
1072
1073
1074
1075
1076
1077

1078

1884 Leopold II 1 Frangi punainen vihertävällä paperilla Mi 46, harvinainen käyttämätön * merkki ....... 50
Yli 200 pakettikorttia rautatiemerkein. ...................................................................................................... 20
Merkkierä pääosin leimattua materiaalia kahdessa säiliökirjassa, valintavihkojen sivuilla jne. Vanhaa
ja uudempaa, rautatiemerkkejä jne. ......................................................................................................... 30
Rautatiepakettimerkkejä yli 60 vanhassa pergamiinipussissa kauppiaan varrastoa, merkkejä väliltä
Mi 28-330. Lisäksi n. 0.7 KG rautatiemerkkien leikettä ennen vuotta 1942 ............................................. 20
1849 - 1956 merkkierä paksussa säiliökirjassa, monia parempia merkkejä mukana .............................. 80
1849 - 1992 HYVÄ KOKOELMA paksussa säiliökirjassa. Klassisessa päässä mm. neljä
hammastamatonta EHDOTETTA, hyviä lisämaksullisia sarjoja, huippuna kardinaali Mercier Mi 333341 postituore ** sarja (Mi 1.100€) - Mi 340 liimapinnassa ruskettumaa. Pienoisarkit mukana erittäin
kattavasti alkaen Mi 165 postituore ** arkki, 186 KLB, BL 1 o, BL 2 **, BL 3 **, BL 4-5 **, BL 21-22 **,
BL 25 ** jne. Tutustu! ............................................................................................................................... 500
1861 - 1999 varastoerä kahdessa säiliökirjassa etupäässä leimattua materiaalia. Valtava määrä
merkkejä, myös hiukan pienoisarkkeja. Paksussa säiliökirjassa jättäjän merkintöjen mukaan yli 7.300
merkkiä .................................................................................................................................................... 50

Belgian siirtomaat
1079

Belgian Kongo 1886 - 1960 merkkierä säiliökirjassa sisältäen jotain keskihintaisia merkkejä ................ 40

Brasilia
1080

1931 Zeppelinkirje Condor Zeppelin Lufthansa Brasiliasta Skotlantiin .................................................... 20

Bulgaria
1081
1082

1881 - 2002 kokoelma neljässä säiliökirjassa, alussa leimattua ja käyttämätöntä * materiaalia, uusi
pää pääosin postituoretta **. Mukana pikkuhyviä merkkejä ja sarjoja, korkea luetteloarvo ..................... 200
1882 - 1998 hieno kokoelma albumissa, yli 1500 merkkiä, paljon aiheita ............................................... 100

Chile
1083

1948 luonnonnähtävyydet Mi 362 - 436, kolme postituoretta ** arkin neljännestä (25 kpl) jokaisesta
arvosta (60c, 2,60$ ja 3,00$,), yhteensä siis yhdeksän 25 merkin ryhmää. Mi 750 € ............................. 50

Djibouti
1084

1977 - 2000 **/* kokoelma albumissa, runsas materiaali sisältäen paljon merkkejä ja pienoisarkkeja
myös joitain parempia julkaisuja .............................................................................................................. 50

Dubai
1085

Dubai 1963 Punainen Risti Mi BL1B-4B, postituoreet ** pienoisarkit ...................................................... 20

Egypti
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1867 - 1953 **/*/o peruskokoelma kansiossa. Mm. Zeppelin-lähetys (Mi 156) Libanoniin 1931. ............ 80

Englannin siirtomaita
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104

Bahamasaaret 1916 5 pence oranssi/musta Mi 44DD, leimattu merkki leikkeellä toisen merkin
kanssa, PÄÄLLEPAINAMAN KAKSOISPAINANTA! Mi 1.700€ ............................................................... 200
Bahamasaaret, hieno kokoelma varastosivuilla vuoteen 1946, yli 100 merkkiä, pääosin
käytttämätöntä. Runsaasti shillinkiarvoja sekä kaksi punta-arvoa, siisti laatu. Korkea luetteloarvo! ....... 200
Burma 1937 - 1946 Yrjö V ja Yrjö VI SG 51-62 ja virkamerkit SG O1-11, 25 erilaista leimattua
merkkiä, SG yli £160 ................................................................................................................................ 20
Ceylon 1857 6 pence ruskea Mi 6yb, leimattu merkki ............................................................................. 100
Ceylon 1921 50 R ja 100 R SG 358 ja 360, molemmat fiskaalisesti käytetty .......................................... 20
Falkland Islands 1913 Yrjö V £1 musta punaisella paperilla Mi 35, käyttämätön * merkki, takana
hiukan paperijäämiä ................................................................................................................................. 80
Havaiji, erä vanhoja merkkejä Visir-sivulla, yli 30 merkkiä sekä nelilö, mm. Specimen-päällepainamia . 20
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900 Baden-Powell 3 p tummansininen Mi 16b, loistoleimattu merkki,
pari lyhyttä hammasta sekä pyöreä kulma ...............................................................................................50
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900 Baden-Powell 3 p vaaleansininen Mi 16a, upea käyttämätön *
merkki arkin yläreunalla ........................................................................................................................... 200
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900 polkupyörä 1 p tummansininen Mi 15b, kaunis leimattu merkki
pienellä leikkeellä ..................................................................................................................................... 50
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900 polkupyörä 1 p tummansininen Mi 15b, kaunis leimattu merkki ... 50
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900 polkupyörä 1 p vaaleansininen Mi 15a, leimattu merkki pienellä
leikkeellä .................................................................................................................................................. 50
Hyväntoivonniemi, MAFEKING 1900, kolme leimattua merkkiä .............................................................. 50
Kypros, Malta ja Gibraltar. Pieni **/*/o kokoelma säiliökirjassa. Myös vanhaa ........................................ 30
Montserrat 1903 Edward VII 5 shillinkiä punainen/harmaa Mi 20, käyttämätön * merkki arkin
yläreunasta. Lisäksi Leeward Islands 1938 Yrjö VI £1 musta punaisella paperilla Mi 105, postituore **
merkki ...................................................................................................................................................... 40
Montserrat, 1884 2½ p punaruskea Mi 7A, käyttämätön * merkki, hieman liimaruskettumaa ................. 30
Straits Settlement 1867 12 cent Mi 14a, käyttämätön * pari .................................................................... 30
Transvaal 1885 5 puntaa vihreä Mi 24, leimattu merkki, muutamassa hampaassa pientä vikaa, takuu:
Senf Leipzig ............................................................................................................................................. 30

Espanja
1105
1106

1850 - 1968 upea kokoelma albumissa, useita parempia merkkejä ja sarjoja mukana, myös muutama
pienoisarkki, posti Marokossa ym. ........................................................................................................... 300
1855 - 2013 kokoelma kahdeksassa Edifilin albumissa, vaatimaton sisältö, uudemmassa päässä
postituoretta ** nimellisarvotavaraa. Lisäksi yksi Edifilin albumi jossa siirtomaiden merkkejä sekä
muistokansio jossa kymmenittäin metallisia muistopostimerkkejä ...........................................................80

Etiopia
1107

Vanha kokoelma lehdillä .......................................................................................................................... 50

Gibraltar
1108

1890 - 1999 kokoelma säiliökirjassa, alussa leimattua ja käyttämätöntä * materiaalia, uusi pää
postituoretta **. Mi noin 1.100€ ................................................................................................................ 50

Haiti
1109

1896 - 1965 varastoerä säiliökirjassa, leimattua ja postituoretta ** materiaalia ....................................... 20

Intia
1110
1111
1112
1113
1114

Vanhat valtiot, pieni erä kahdella säilytyskortilla ...................................................................................... 20
Bamra State 1894, 1/4 a vihreä ehiökortti sekä 1/2 a ehiökuori, molemmat käyttämättömät .................. 20
Chambra 1938 - 1948 Yrjö VI 25 R SG 107, postituore ** merkki arkin reunalla .....................................30
Gwalior erä Yrjö VI -merkkejä, yli 20 erilaista postituoretta ** merkkiä, SG yli £150 ............................... 20
Indore 1904 - 1920 1 a vihreä SG 11b, kaunis leimattu merkki hammasteella 12½, SG £250 ................30

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

31/86

9/26/22, 12:48 PM

1115
1116
1117
1118

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

Jaipur 1947 3 Pies / ½ A Mi 62 F I, postituore ** merkki jossa päällepainama kahteen kertaan ja
20
toinen päällepainama ylösalaisin (SG 71e) ..............................................................................................
Nabha 1938 Yrjö VI 1 R ja 2 R Mi 79-79 (SG89-90), postituoreet ** nelilöt välilöin molemmista
arvoista, yhdessä 2 R merkissä pieni vaalea jälki liimapinnassa ............................................................. 30
Travancore 1941 - 1942 4a SG O100c, sekahammasteinen käyttämätön merkki ilman liimaa (*) ja
1946 8 ca karmiini SG 76, käyttämätön merkki hammasteella 12½, lisäksi Cochin 1942 - 1943
virkamerkki 3 p / 4 p vihreä SG O62 postituoreena ** ............................................................................. 30
1951 - 1990-luvulle kokoelma varastokorteilla, leimattuja ja leimaamattomia täysiä sarjoja, SG yli
£650 ......................................................................................................................................................... 50

Irlanti
1119
1120

1922 - 2000 hyvä kokoelma säiliökirjassa alkaen Mi 1-8 **, 12-23 **, 25-36 **, 37-39 **, 40-51 **, 6264 ** ym. Leimattua ja postituoretta ** hyvälaatuista materiaalia, alku lähes täydellinen. Korkea
luetteloarvo .............................................................................................................................................. 250
1922 alkaen kokoelma lehdillä sisältäen joitain parempia julkaisuja, lähes 50 päällepainamamerkkiä
alkupäässä. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia, uusimmat merkit 2000 -luvulta ............................ 100

Iso-Britannia
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130

1131
1132

1883 - 1884 Victoria ½ p - 1 sh Mi 72-81 leimattu sarja, 9 p merkissä vikaa, lisäksi 1884 Victoria 5
shillinkiä punainen Mi 83, kaksi leimattua merkkiä .................................................................................. 50
1929 UPU £1 musta Mi 174, hyvä käyttämätön * merkki .........................................................................100
1994 - 2005 hyvä erä FDC-kuoria (lähes kaikki) noin 2½ KG laatikossa. Myös vähän muiden
alueiden (Skotlanti, Wales, Pohjois-Irlanti) kuoria. Luetteloarvo Mi yli 1.500 € ........................................ 50
Kanaalisaaret (Jersey, Guernsey, Mansaari), postituoreet ** kokoelmat kolmessa hyvässä Stanley
Gibbonsin taskutetussa kansiossa. Kohtalaisen täydet vuoteen 1985, kansiossa sivut vuoteen 1989. .. 100
Massamerkkejä pergamiinipusseissa sekä irrallaan n. 1½ KG laatikossa, käyttösarjoja sekä
juhlamerkkejä, kymmeniä tuhansia merkkejä yhteensä ...........................................................................20
Pieni erä vanhaa, Stanley Gibbons noin £650 ......................................................................................... 50
Säiliökirja Englantia sekä kolme säiliökirjaa ja FDC-kansio kanaalisaaria. ..............................................20
1840 - 1890 siististi montteerattu leimattu kokoelma mapissa sisältäen monia parempia merkkejä,
hyväleimasta materiaalia jne. Mukana myös hiukan Irlannin materiaalia 1922 - 1934. Tutustu! ............. 100
1840 - 1979 leimattu peruskokoelma kansiossa alkaen Penny Black Mi 1 (vikaa). .................................80
1840 - 2017 kokoelma kahdessa säiliökirjassa, pääosin leimattua ja postituoretta ** materiaalia,
alussa myös hiukan käyttämätöntä *. Mukana mm. Mi 1 sekä muita hyviä klassisen pään merkkejä
kuten Mi 5 (500€), 15 * (1.200€), 19 (1.000€), 72-84 (1.500€), 99 (600€) ym. Alussä myös värejä,
hammasteita, leimoja, levynumeroita jne. Uudessa päässä postituoretta ** nimellisarvomateriaalia.
Arvokokoelma jolla erittäin korkea luetteloarvo! .......................................................................................500
1840 alkaen pieni vanha kokoelma kahdella lehdellä, lähes 70 merkkiä, suurin osa kuningatar
Victorian aikakaudelta. Vaihteleva laatu .................................................................................................. 80
1841 alkaen suuri merkkivarasto paksussa varastokansiossa, paljon klassisen ajan merkkejä, myös
hiukan siirtomaita ym. reuna-alueita. Osittain vaihteleva laatu ................................................................ 80

Brittiläinen kansanyhteisö
1133

Omnibus 1965 - 1966 kokoelma postituoreita ** sarjoja kokoelmalehdillä .............................................. 40

Italia
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143

1937 Mi 560-575, postituore ** sarja ........................................................................................................50
1948 Mi 748-760, käyttämätön * sarja, lisäksi Mi 704 postituoreena ** ................................................... 50
1788 alkaen pieni erä vanhoja postilähetyksiä kansiossa, 15 kappaletta ................................................ 40
Kokoelma kahdessa albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, ei kalliita merkkejä ................ 20
Maltan ritarikunta ja Vatikaani, suuri erä käyttämätöntä materiaalia 1960 - 1970-luvuilta, arkin osia
ym. Muutama tuhat merkkiä irtomerkkejä kahdessa säiliökirjassa sekä varastosivuilla ym. ................... 20
Vanhat valtiot, pieni kokoelman alku lehdillä. Vanha kirje 1690, Kirkkovaltio Mi 4, 12, 14 - 18 ja 19 25, Sardinia Mi 10 - 15, Sisilia Mi 2 sekä Toskana Mi 20. Osin uusintapainamia? Myös Itävallan
kenttäpostimerkkejä ................................................................................................................................. 50
Vanhat valtiot, pieni merkkierä, seitsemän merkkiä Mi. n. 1300 € ........................................................... 50
Trieste, **/*/o kokoelma hyvässä kansiossa. Zone A / B. Runsaasti materiaalia ..................................... 20
1850 - 1897 siisti, pääosin leimattu kokoelma mapissa, mukana myös Lombardian ja Venetsian
varhaisia merkkejä. Värit ja hammasteet määritelty ................................................................................ 40
1861 - 1946 kuningaskunta. Erittäin hyvä **/*/o kokoelma kahdessa hienossa taskukansiossa
700
koteloilla. Vanhassa päässä monta arvokasta merkkiä, osa ilmeisesti uusintapainoksia. Paljon kalliita
merkkejä ja sarjoja, mm. 1922 Filatelistikongressi Mi 153 - 165 * vanhoin omistajaleimoin, Manzoni
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Mi 188 - 193 * (5L hieman ruskettumaa), hyviä lentopostimerkkejä, reuna-alueita ym. Valtava
luetteloarvo, tutustu! .................................................................................................................................
1861 - 1964 hyvä **/*/o kokoelma säiliökirjassa, runsaasti 1920- ja 1930 -lukujen hyviä sarjoja, kuten
1934 jalkapallosarja postituoreena ** ym. Arvokas kokoelma, hyvä laatu ja korkea luetteloarvo! ........... 400
1922 - 1948 pieni erä parempaa käyttämätöntä materiaalia kolmella varastokortilla, Mi 157-159, Mi
704 ja Mi 748-759- Lisäksi 1942 Propagandamerkki 1 L Mi 330/P6 postituoreena ** ............................. 30
1945 - 2002 Hieno **/ o kokoelma viidessä hyvässä kansiossa. Paljon materiaalia, mm. Mi 1102 I
värivirhemerkki, aitoutus: Diena (2017) - tutustu! .................................................................................... 300

Itävalta
1147
1148
1149
1150

1951 jälleenrakennus Mi 960-963, postituore ** nelilösarja arkin kulmista .............................................. 30
Postilähetyserä yli 1 KG laatikossa. Paljon vanhaa materiaalia, myös uutta ........................................... 20
1850 - 1976 hyvä */o kokoelma paksussa Schaubek-kansiossa. Erittäin runsas ja monipuolinen
materiaali, myös arvokkaampia merkkejä ja sarjoja. Myös FDC- ja muita lähetyksiä. Tutustu! ............... 100
1851 - 2005 **/*/o kokoelma säiliökirjassa, mukana mm. Mi 1-5, parempia 1920- ja 1930 -lukujen
merkkejä ja sarjoja, linnut Mi 984-987 o (300€), myös paljon uutta sekä hiukan postituoretta **
nimellisarvotavaraa. Hyvä laatu - korkea luetteloarvo ............................................................................. 200

Jugoslavia
1151
1152

1153

Sekalainen erä vanhaa ja uudempaa materiaalia vanhoilla kokoelmasivuilla, varastokorteilla sekä
valintavihkoissa, kiintoisaa materiaalia - tutkittavaa .................................................................................80
1918 - 1973 vanha kokoelma albumissa, merkit pyritty keräämään sekä leimattuina että
leimaamattomina, tutkittu paljon tyyppejä, hammasteita, papereita jne. Myös pieniä erikoisuuksia
kuten siirtymiä, rosohammasteita, tarttumia ym. Joitain parempia julkaisuja mukana, mm.
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 80
1918 - 1999 kokoelma kahdessa säiliökirjassa, uudessa päässä paljon postituoretta **, vanhassa
leimattua ja käyttämätöntä *, mukana parempiakin julkaisuja, Mi yli 3.000€ ........................................... 150

Kamerun
1154

1975 Biologia, Mi 802 - 803 postituoreet ** (Mi 220 €) ............................................................................ 30

Kanada
1155
1156
1157
1158

Merkkipakkaus jossa 1.500 erilaista merkkiä ...........................................................................................20
Newfoundland 1871 - 1898 pieni kokoelman alku neljällä kokoelmasivulla, yli 20 merkkiä
värimäärityksin ......................................................................................................................................... 20
1859 - 1899 pieni leimattu kokoelma sivuilla, n. 40 merkkiä värimäärityksin. Hyvä pohja jatkaa
klassisen Kanadan merkkien keräilyä ...................................................................................................... 40
1928 kokoelmasivulla käyttämätöntä **/* materiaalia, pääosin nelilöitä, mm. Mi 134-137 nelilöt.
Vanhasta kiinnitystavasta johtuen osassa nelilöitä keskimmäisessä pystyhammasteessa vikaa ............30

Kiina
1159
1160
1161

1878 Lohikäärme 3 ca. (SG 8), leimattu merkki harvinaisella kuvakevirheellä "ontto numero 3"
oikeassa alakulmassa .............................................................................................................................. 150
Pieni kiintoisa erä Kiinaa ja sen alueita vajaan ½ KG laatikossa, paljon vanhaa, joku postilähetys ja
uudempi vihko jne. ................................................................................................................................... 20
1898 - 1948 pieni **/*/o kokoelma kahdessa kansiossa. Mukana myös vähän provinssien (Machuria,
Northestern, Sianking, Szechwan) merkkejä ........................................................................................... 50

Kiina - Kansantasavalta
1162
1163
1164
1165
1166

1960 Siankasvatus Mi 546-550, postituore ** sarja ................................................................................. 40
1963 Perhoset, Mi 689 - 698 ja 726 - 735 seitsemän täyttä sarjaa leimattuna (Mi 700 €) ....................... 50
1973 Pandat Mi 1126-1131, sarja kuorella Suomeen .............................................................................. 20
1980 Maalauksia Mi 1565 - 1581 ja maskeja Mi 1582 - 1589, postituoreet ** sarjat ............................... 40
Iso erä arkkeja ja isoja arkin osia yli 2½ KG laatikossa, pääosin vanhempaa sisältäen myös KoillisKiinaa jne. ................................................................................................................................................ 50

Kreeta
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Kreeta/Herakleion 1898 Mi 1, leimattu merkki, takuu: Richter ................................................................. 30

Kreikka
1168
1169
1170
1171
1172

1933 Zeppelin Mi 352-354, postituore ** sarja ......................................................................................... 50
1933 Mi 369-371, käyttämätön * sarja, Mi 2.000€ ** ................................................................................100
2004 Ateenan Olympialaiset Mi 2243 II, postituore ** 10 merkin arkki .................................................... 30
Kokoelma kansiossa alkaen Iso Hermes -merkeistä ............................................................................... 20
Kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta, vanhaa ja uudempaa, myös Kreetan merkkejä ... 30

Kroatia
1173
1174
1175
1176
1177

1178

1179

1941 Lisäpainamat Mi 24-38, käyttämättömät * merkit kahdella kokoelmalehdellä. Jokaisessa
merkissä takana numeroleima ”748” ja vanha omistajaleima .................................................................. 50
1945 Sturmdivision Mi 170 - 172, harvinainen käyttämätön * sarja ......................................................... 50
1918 - 1919 täydellinen */o kokoelma Mi 51-87 vanhoilla kokoelmalehdillä, mm. kalliit Mi 62 - 63 * (ei
takuita) sekä Mi 64 - 65 * ja o. ................................................................................................................. 50
1941 - 1944 pieni vanha merkkierä Punaisen Ristin julkaisuja lehdillä, merkkejä, ryhmiä sekä
kokonaisia arkkeja ................................................................................................................................... 20
1941 - 1945 monipuolinen **/*/o materiaali neljässä eri kokoisessa säiliökirjassa. Paljon
hammastamattomia ja osin hammastamattomia merkkejä ja pareja, erikoisuuksia, koevedoksia ym.
Mm. Mi 94 - 96 hieno erä vedoksia ja kaksi hammastamatonta paria. Myös muutamia vanhoja
kokoelmasivuja, postilähetyksiä ym. Tutkittavaa! .................................................................................... 100
Hieno näyttelykokoelma, ”The Postal Rates of the Independent State of Croatia 1941 - 1945”.
Erinomaisesti rakennettu kokoelma mielenkiintoisen ajanjakson taksoista 80 näyttelylehdellä (5
kehystä). Monia harvinaisia, lyhytaikaisia taksoja, lisäpalveluja jne. Oli viimeksi esillä Ateenan
NOTOS-2021 -näyttelyssä, missä palkittiin isolla kullatulla hopealla. Mukana myös laatikollinen hyvin
järjestettyä ja lähetyslajeittain ja taksoittain määriteltyä lisämateriaalia sekä Kroatian filatelian
käsikirja + runsaasti omia muistiinpanoja, tutkimuksia, käännöksiä ym. Tilaisuus! ................................. 1000
1942 - 1945 hyvä ** /* kokoelma paksussa kansiossa vanhoilla lehdillä, lähinnä kokoarkkeja ja
pienoisarkkeja. Runsaasti koevedoksia ym. ............................................................................................ 100

Latvia
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186

1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196

1919 10 kap Mi 24A ja 24B, neljä merkkiä postikortilla Leepajasta Preekuleen ...................................... 20
1926 Vaakuna 5 L vihreä Mi 112, käyttämätön * merkki jossa tavallisen viivavesileiman lisäksi
numeroiden 5 ja 8 alaosat näkyvillä (vuosiluvusta 1858) .........................................................................20
1930 Rainis-säätiö Mi 153-158A, hammastettu leimattu sarja .................................................................20
1930 Rainis-säätiö Mi 153-158B, hammastamaton leimattu sarja ...........................................................30
1931 Tuberkuloosi Mi 180-189, leimattu sarja, mukana useita parempia vesileimoja, Mi 183
käänteinen pystyvesileima (vs), Mi 185 ja Mi 189 käänteinen vaakavesileima (vw) sekä Mi 186
normaali vaakavesileima ..........................................................................................................................20
1931 Aizsargi lentosarja Mi 190-192A, hieno kokoelmasivu leimattuja ja leimaamattomia
hammastettuja merkkejä eri vesileimoin, yhteensä 12 merkkiä sisältäen kaikkia neljää eri vesileimaasentoa, harvinaista materiaalia! ............................................................................................................. 50
1931 Aizsargi lentosarja Mi 190-192B, hieno kokoelmasivu leimattuja ja leimaamattomia
hammastamattomia merkkejä eri vesileimoin, yhteensä 14 merkkiä sisältäen kaikkia neljää eri
vesileima-asentoa, mukana mm. 10 S vihreä merkki käänteisellä vaakavesileimalla sekä leimattuna
että postituoreena .................................................................................................................................... 80
1932 Aizsargi IV Mi 203-205A, kaksi leimattua sarjaa, toinen normaalilla vesileimalla (ns) ja toinen
harvinaisella käänteisellä vesileimalla (vs), osasta merkkejä aitoutus: Hofmann (1984) .........................40
1932 Aizsargi IV Mi 203-205A, sarja käänteisellä vesileimalla (vs), kaksi ensimmäistä arvoa
postituoreet **, korkein arvo käyttämätön * .............................................................................................. 20
1932 Aizsargi IV Mi 203-205B, hammastamaton sarja käänteisellä vesileimalla (vs), ensimmäisessä
merkissä liimakkeen kanta *, kaksi muuta postituoreita ** ....................................................................... 20
1932 Aizsargi IV Mi 203-205B, leimattu hammastamaton sarja harvinaisella käänteisellä vesileimalla
(vs) ........................................................................................................................................................... 30
1932 Lentäjien Tukisäätiö I Mi 210-214A, harvinainen käyttämätön * sarja KÄÄNTEISILLÄ
VESILEIMOILLA, Mi 214 tavallisella vesileimalla koska sitä on vain tavallisella vesileimalla ................. 40
1932 Lentäjien Tukisäätiö I Mi 210-214B, harvinainen käyttämätön * hammastamaton sarja
KÄÄNTEISILLÄ VESILEIMOILLA, Mi 214 tavallisella vesileimalla koska sitä on vain tavallisella
vesileimalla .............................................................................................................................................. 40
1932 Lentäjien Tukisäätiö I Mi 210-214B, leimattu hammastamaton sarja, 15 s merkki harvinaisella
käänteisellä vesileimalla .......................................................................................................................... 30
1933 Lentäjien Tukisäätiö III Mi 225-227B, leimattu hammastamaton sarja KÄÄNTEISELLÄ
vesileimalla .............................................................................................................................................. 30
1938 - 1939 Mi BL1-2, kauniit Riikassa leimatut pienoisarkit ...................................................................30
1939 Mi BL2, kaunis Riikassa leimattu pienoisarkki normaalilla (harvinaisemmalla) vesileimalla ........... 30
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1918 - 1921 pieni erikoiskokoelma lehdillä, lähes 70 merkkiä, paperit ja vesileimat määritelty ...............20

Libya
1198

Pakettikortti jossa vuoden 11 kappaletta SG 460 merkkejä lisämerkein, merkkien arvo leimattuina jo
SG £120 ................................................................................................................................................... 20

Liechtenstein
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208

1928 Tulva-apu Mi 78-81, ensipäivänä pyöröleimalla leimattu parisarja, kaunis Schaan-leimaus
jokaisessa parissa ....................................................................................................................................20
1929/1933 Franz I Mi 90-93 ja 122-124, postituoreet ** sarja, Mi 123 pyöreä kulma .............................. 20
1930 3 rp, 5 rp, 10 rp, 20 rp, 30 rp, 40 rp, 50 rp, 60 rp ja 90 rp Mi 94-97, 99 ja 101-104.
käyttämättömät * merkit ........................................................................................................................... 40
1930 Maisemia Mi 94-107, arvokas käyttämätön * sarja ......................................................................... 150
1933 - 1935 Virkamerkit Mi 9-19, */o merkit ............................................................................................. 30
1912 - 1945 hyvä kokoelma leimaamatonta materiaalia kokoelmasivuilla, monia parempia merkkejä
mukana, myös muutama pienoisarkki ......................................................................................................150
1912 - 2019 **/*/o kokoelma säiliökirjassa, hyviä alkupään merkkejä ja sarjoja mukana, uusi pää
lähes täydellinen postituoreena **. Korkea nimellisarvo ja korkea luetteloarvo! ...................................... 200
1920 - 1933 hyvä erä kahdella varastosivulla, ensimmäinen sivu postituoretta **, vuoden 1930 merkit
käyttämättömiä. Jo pelkästään postituoreiden merkkien luetteloarvo yli 800€ ........................................ 80
1920 - 1955 erä vanhoja huutokauppakohteita, parempaa **/*/o materiaalia. Yhteensä 10 kohdetta,
vanhat lähtöhinnat olleet 300€ ................................................................................................................. 80
1959 - 1988 kahdessa paksussa säilökirjassa satoja arkkeja ja arkin osia, todella runsas määrä
materiaalia! .............................................................................................................................................. 40

Liettua
1209
1210
1211
1212
1213

1921 1 A vihreä/punainen Mi 106U, hammastamaton nelilö jossa kaksi postituoretta ** ja kaksi
käyttämätöntä * merkkiä .......................................................................................................................... 20
1939 - 1940 pienoisarkkierä jossa Mi BL1A, 1B ja 2 kaikki pienoisarkit sekä leimattuina että
postituoreina **, yhteensä kuusi pienoisarkkia, Mi yli 320€ ..................................................................... 50
Keski-Liettua 1920 Mi 16A ja 18B, kaksi kumpaakin merkkiä kirjatulla kuorella Kowalczukista
Duksztyyn, saapumisleima takana. Vesivahingosta johtuvaa tuhrua kuorella, harvinainen .................... 20
Keski-Liettua 1922 Mi 34A, 35A ja 47B kirjatulla postikortilla. PARLAMENTIN kirjausleima sekä
oheisleima juhlistaen parlamentin avajaisia. Harvinainen ........................................................................40
1919 - 1921 pieni erikoiskokoelma lehdillä, yli 60 merkkiä, paperi- ja vesileimat määritelty. Hyvä
pohja jatkaa keräilyä ................................................................................................................................ 50

Luxemburg
1214
1215

1940 - 1968 erä lähinnä FDC-kuoria lehdillä kansiossa. Monia Caritas-sarjoja ja muita parempiakin.
Myös vähän muuta materiaalia. ............................................................................................................... 20
1970 - 2000 kahdessa varastosäiliökirjassa runsas määrä leimattua materiaalia, myös hiukan
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 20

Malaya
1216

Malesian ja Malaijin pikkumaiden merkkejä mielenkiintoinen **/*/o kokoelma säiliökirjassa. Johor,
Kedah, Kelantan, Negri Sembalan, Pahang, Perak, Sarawak, Selangor jne. Hyvä Straits Settlement,
missä mm. useita dollariarvoisia merkkejä .............................................................................................. 50

Monaco
1217
1218
1219

1885 1 frangi musta/keltainen Mi 9, harvinainen käyttämätön * merkki, vähäinen ohentuma ja kevyt
taite .......................................................................................................................................................... 50
1885 - 1921 merkkierä varastokorteilla vain parempia merkkejä, yhteensä 16 merkkiä, joku
pikkuvikainen mukana ..............................................................................................................................40
1885 - 1999 kokoelma säiliökirjassa, mm. Mi 2-8 (400€), postituoretta ** materiaalia (900€) ym. .......... 50

Montenegro
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1874 - 1913 pieni erikoiskokoelma säiliökirjassa, tutkittu hammasteita ja tyyppieroja, myös
30
julkaisemattomia merkkejä sekä erikoisuuksia. Lisäksi muutamalla kokoelmasivulla vanhaa
materiaalia ...............................................................................................................................................

Nepal
1221
1222

1901 - 1917 1a ultramariini SG 23, leimattu viiden merkin ryhmä ........................................................... 20
1901 - 1930 julkaisun leimattuja päikköpareja viisi kappaletta, SG 26a/27a, 38a, 39a, 40a, SG yli
£300 ......................................................................................................................................................... 50

Pohjois-Korea
1223

1993 "merkkikortti" Mi 3433-3438 Specimen -päällepainamilla ............................................................... 20

Portugali
1224
1225
1226

1853 Maria II 6 reis punaruskea Mi 1b, kaunis leimattu arvomerkki, Mi 1.400€. Vasemmalta hieman
niukkareunainen .......................................................................................................................................80
1853 - 1925 hieno kokoelma vanhoilla lehdillä, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, paljon
parempia merkkejä, myös muutamalla lehdellä uudempaa materiaalia - tutustu! ................................... 400
1853 - 2013 **/*/o kokoelma säiliökirjassa, hyviä pienoisarkkeja mukana, mm. BL 2 **, BL 5-6 **, BL
9-11 **, uutta nimellisarvotavaraa ym. ..................................................................................................... 150

Portugalin siirtomaat
1227
1228

Guinea, kokoelma vanhoilla lehdillä .........................................................................................................40
Kap Verde 1981 10 sch. Mi III, postituore ** julkaisematon merkki ..........................................................50

Puola
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235

1236

1237
1238

1239
1240

1938 Varsovan postimerkkinäyttely Mi BL5A, leimattu pienoisarkki ........................................................ 20
1938 Stratosfäärilento Mi BL6, postituore ** pienoisarkki ........................................................................ 20
1944 Vapaustaistelijat Mi 380-382A, käyttämättömät ilman liimaa (*), takuu: L.Schmutz & M. Schl. ...... 30
1918 Zarkin paikallisposti Mi 1-9, leimatut merkit, Mi yli 800€ ................................................................. 40
Hyvä ja arvokas erä pääosin parempaa materiaalia varastokorteilla jne. Mukana mm. pienoisarkit Mi
BL 1-6 ...................................................................................................................................................... 80
Merkkierä säiliökirjoissa, kansiossa, pergamiinipusseissa ja irrallaan, pääosin uudempaa materiaalia,
noin 5 KG laatikossa ................................................................................................................................ 30
Sekalainen kiintoisa aineistä neljässä säiliökirjassa, mukana paljon hyviä julkaisuja, mm. useita
parempia pienoisarkkeja, Mi 511-514 8-rivilöt erilaisin sivukuvin ym. ym. Vanhaa tutkittavaa
materiaalia sekä myös uudempaa, kiintoisa erä jossa järjestelemistä ja tutkimista pitkäksi aikaa löytöjä? .....................................................................................................................................................100
Sekalainen materiaali neljässä säiliökirjassa joista kolme paksua, mukana mm. vanhempaa
materiaalia josta osittain tutkittu hammasteita, papereita ym. Lisäksi myös muuta vanhempaa
materiaalia, joitain parempia pienoisarkkeja jne. Mukana myös 1960 -luvulta alkaen postituoreita **
kleinbogeneita sekä pienoisarkkeja. Myös hiukan virka- ja lunastusmerkkien arkin osia kahdessa
arkkikansiossa ......................................................................................................................................... 100
1861 - 2014 hyvä ja runsas kokoelma kuudessa säiliökirjassa, mukana mm. hyvä Mi 1, parempia
pienoisarkkeja jne. Pääosin postituoretta ** materiaalia, alussa myös leimattua ja käyttämätöntä *.
Kattava kokoelma jolla hyvin korkea luetteloarvo, siisti laatu .................................................................. 500
1918 - 1975 kokoelma kahdessa albumissa, pääosin leimaamatonta **/* materiaalia, alussa myös
leimattua. Erittäin runsas materiaali sisältäen myös parempia merkkejä ja julkaisuja - myös
väärenteitä sekä jälkileimauksia. Useita parempia pienoisarkkeja mukana sekä reuna-alueita, mm.
Ylä-Sleesia, Port Gdansk, Levant jne. ..................................................................................................... 300
1918 - 1989 kokoelma kahdeksassa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
pienoisarkkeja, virka- ja lunastusmerkkejä jne. ........................................................................................80
1952 - 1989 leimattu kokoelma kolmessa albumissa, runsas materiaali sisältäen merkkejä, sarjoja,
pienoisarkkeja ja kleinbogeneita. Lisäksi yksi kansio jossa kokoelma 1960 -luvun Romaniaa
leimattuna ................................................................................................................................................ 80

Ranska
1241
1242

1876/1879 Allegoria 25 c ultramariini Mi 63 II, 35 c violetti keltaisella paperilla Mi 75a ja 25 c
keltainen Mi 78ND, käyttämättömät * merkit, osassa pientä hammasvikaa, Mi yht. yli 1.000€ ............... 20
1917 Sota-apu 50 c + 50 c Mi 133 ja 1918 Punainen Risti Mi 136, käyttämättömät * merkit .................. 20
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1925 - 1929 neljä parempaa merkkiä käyttämättömänä *, Mi 181, 183, 222 ja 242 ................................ 30
1927 Lentomerkit Mi 220-221, käyttämätön * sarja ................................................................................. 20
1929 - 1931 neljä parempaa käyttämätöntä * merkkiä, Mi 240, 242A, 256 ja 263 .................................. 20
1931 Gardin silta 20 Fr ruskea Mi 242C, käyttämätön * merkki hammasteella 13 .................................. 20
1932 - 1935 erä parempia käyttämättömiä * merkkejä varastokortilla, Mi 281, 288, 291, 296, 298 ja
304 ........................................................................................................................................................... 20
1936 Lentokone 10 fr Mi 327, käyttämätön * merkki ................................................................................20
1937 PEXIP Mi BL3, käyttämätön * pienoisarkki, kulmissa vikaa ............................................................ 30
1937 PEXIP Mi BL3, käyttämätön * pienoisarkki ..................................................................................... 30
2003 Punarinta Mi BL35, arvokas postituore ** pienoisarkki ................................................................... 20
2018 Filatelia Mi BL406-416, arvokas postituore ** pienoisarkkilajitelma, Mi yli 400€ .............................50
3.000 erilaista merkkiä pakkaus, saksalainen tukkuhinta 350€ ............................................................... 40
Merkkierä kahdessa paksussa säiliökirjassa, uudempaa ja vanhempaa, leimattua ja leimaamatonta,
legioonamerkkejä jne. .............................................................................................................................. 50
Merkkierä leimattua materiaalia kahdessa säiliökirjassa, vanhaa ja uudempaa, myös hiukan
siirtomaita .................................................................................................................................................30
1849 - 1961 kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, myös parempia
julkaisuja mukana, alkupäässä vaihteleva laatu ...................................................................................... 100
1849 - 1976 kokoelma albumissa, alussa pari väärennettä mutta myös hyvää, kuten Mi 56-67 I ja 5767 II, lentomerkit Mi 220-221, Mi 128-134 * jne. Alussa vaihteleva laatu, sen jälkeen pääosin
hyvälaatuista materiaalia, mm. 1950-luvun parempia postituoreita ** sarjoja ym. ................................... 300
1849 - 1977 o/* siisti kokoelma albumissa, mukana mm. Mi 229 *, 425 *, 589-593 ** ym. Yhteensä yli
1600 merkkiä - korkea luetteloarvo! ......................................................................................................... 150
1850 - 1907 siisti kokoelma pääosin leimattua materiaalia mapissa itse tehdyillä sivuilla, värit ja
hammasteet määritelty. Monia parempia merkkejä mukana - tustustu! ................................................... 100
1918 - 1938 erä lähinnnä käyttämättömiä * parempia merkkejä varastosivuilla, mukana mm. Mi 136 *,
220-221 kaksi sarjaa *, 232-234 *, 327 kaksi merkkiä *, Pexip-pienoisarkki *, joku parempi
ennakkomitätöinti jne. Yhteensä noin 50 merkkiä sekä yksi pienoisarkki, erittäin suuri luetteloarvo! ......150
1922 - 1938 erä vanhoja huutokauppakohteita, kahdeksan kohdetta, vain käyttämätöntä * parempaa
materiaalia, vanhat lähtöhinnat olleet 280€ ............................................................................................. 50
1945 - 1959 lähes täydellinen postituore ** kokoelma albumissa, ilmeisesti vain yksi merkki puuttuu.
Monia parempia julkaisuja mukana ..........................................................................................................100
2003 - 2007 erä yhdeksän erilaista "Portraits de Régions" -vihkoa ......................................................... 30

Ranskan siirtomaat
1264
1265

Eri maiden kokoelmia säiliökirjassa, mukana Polynesia (Mi 1.100€), Antarktis (600€), Wallis &
Futuna, lisäksi Alankomaiden Uusi-Guinea sekä Britannian Papua & Uusi Guinea. Leimattua ja
leimaamatonta materiaalia, myös FDC-kuoria ......................................................................................... 100
Pakkaus jossa 1.500 erilaista Ranskan siirtomaiden ............................................................................... 30

Romania
1266
1267
1268
1269
1270

Kokoelma kahdessa kansiossa vuoteen 1977, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, joitain
parempia sarjoja mukana, pienoisarkkeja jne. Myön vanhaa materiaalia ................................................50
Kokoelma viidessä säiliökirjassa alkaen klassisesta materiaalista. Alussa leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, muutoin pääosin postituoretta **. Mukana keskihintaista materiaalia, pienoisarkkeja,
aihesarjoja, vähän klassista jne. Korkea luetteloarvo - Mi yli 11.000€! .................................................... 500
Merkkierä säiliökirjassa, valintavihkoissa sekä varastokorteilla, vanhaa kiintoisaa materiaalia mutta
myös uudempaa, leimattua ja leimaamatonta ......................................................................................... 40
Pieni erä pääosin postituoreita ** parempia kohteita varastokorteilla, useita pienoisarkkeja sisältäen
myös hammastamattomia numeroituja pienoisarkkeja ............................................................................ 30
1862 - 1995 hieno ja laaja kokoelma 10 Lindnerin Falzlos -albumissa (sivut vuoteen 1999) sisältäen
paljon hyviä julkaisuja, Runsas määrä aineistoa - merkit pyritty keräämään sekä leimattuina että
leimaamattomina, mukana myös pienoisarkkeja sisältäen myös hammastamattomia.
Modernimmassa päässä vaihtelevasti merkkejä ..................................................................................... 300

Saksa - vanhat valtiot
1271
1272
1273
1274

S k

Baijeri 1874 1 markka violetti hammastamaton Mi 30 ja hammastettu Mi 31, kauniit leimatut merkit ..... 20
Schleswig-Holstein, 1850 Kotka 1 schilling Mi 1, käyttämätön merkki ilman liimaa (*) ............................ 30
Hyvä kokoelma säiliökirjassa, mm. Baden Mi 1, Braunschweig, Bremen, Hamburg ym. Useita
arvokkaita kohteita mukana, hyviä leimoja jne. Kannattaa tutustua tarkemmin! ......................................400
Vanha kokoelma vanhojen valtioiden merkkejä lehdillä, mm. Baden, Baijeri, Württemberg, Thurn und
Taxis, Preussi, Saksi ym. Yhteensä n. 180 merkkiä, vaihteleva laatu ..................................................... 40
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Saksa - Deutsches Reich
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295

1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305

1900 Kuvamerkit ”Reichspost” Mi 63-66, leimattu sarja, 2 M ja 3 M molemmat tyypit, 5 M merkissä
kevyesti taittunut kulmahammas .............................................................................................................. 50
1902 Kuvamerkit ”Deutsches Reich” Mi 78 - 81, leimatut merkit ............................................................. 20
1923 50 Mrd sininen Mi 330 B, arvokas leimattu merkki, takuu: Infla Berlin ............................................50
1930 IPOSTA Mi BL1, kaunis näyttelyn erikoisleimalla leimattu pienoisarkki, muutama kevyt taite ........200
1933 Nothilfe BL2, käyttämätön * pienoisarkki, merkit postituoreet **. Pystytaite keskellä
pienoisarkkia, alareunassa pieni rissi ...................................................................................................... 100
1935 OSTROPA Mi BL3, käyttämätön pienoisarkki ilman liimaa (*) kuten yleensä. Pientä tyypillistä
paperin halkeilua kirjainten ja numeroiden kohdissa ............................................................................... 150
1923 Virkamerkit 100 miljoonaa sekä 10 ja 20 miljardia Mi 82, 86 ja 87, aitoleimaiset merkit
takuuleimoin, 20 miljardin merkissä lyhyt hammas .................................................................................. 50
Hieno postilähetyserä yli 2½ KG laatikossa. Inflaatioaikaa, kirjattua, kenttäpostia, virkakirjeitä ym.
Myös vähän miehitysalueita / -vyöhykkeitä ym. vanhaa. Paljon tutkittavaa! ............................................ 80
1912 Lentoposti 10 pf ja 20 pf Mi I-II, lisämerkkeinä lentäneillä postikorteilla 1912. Lisäksi hieno
lentopostikuori 15.9.1922, jossa vuoden 1922 lentomerkkien (puukyyhky) eri arvoja. ............................ 50
1930 Zeppeliinillä kulkenut kortti merkein ................................................................................................ 20
1933 Valtakunnankansleri Adolf Hitlerille 6.12.1933 lähetetty kirjekuori, ei sisältöä ................................ 20
SS-kenttäposti, kymmenen valikoitua kohdetta, mm. neljä Totenkopf-SS (Pääkallo-SS) lähetystä,
kortti Gestapo Litzmannstadt, SS-rintamataiteilijanäyttelyn mainoskuva ym. Tutustu! ............................ 150
SS-kenttäpostikokoelma kansiossa sisältäen lähes 60 hyvälaatuista kohdetta, mukana monia
parempia kohteita, kuten pakettikortti 60 pfg frankeerauksella, SS-poliisijoukkojen postia, useita
Berlin Führungshauptamtin lähetyksiä, Reichsführer SS, Totenkopf SS, sähke ym. Kannattaa
tutustua! ................................................................................................................................................... 200
SS-posti, kuusi SS-aiheista postikorttia (joista kolme kulkenutta), mm. Leibstandarte SS Adolf Hitler
(rissi). Lisäksi kolme natsikorttia SS-kenttäpostissa lähetettyinä, yhteensä yhdeksän hyvää kohdetta .. 100
1941 Dachau keskitysleiripostia, leirin virallinen kuori sekä virallinen kirjepaperi sisältöineen! Upea
laatu ......................................................................................................................................................... 40
1941 Sachsenhausen keskitysleiripostia, postikirje sisältöineen! Hyvä laatu .......................................... 20
1942 Dachau keskitysleiripostia, saksalaisen sotilaan lähettämä kirje, jossa Waffen-SS Dachau
kirjeleima sekä osaston kirjeleima, poikkeuksellinen! .............................................................................. 30
1943 kenttäpostikirje likvidointiryhmän jäseneltä (Einsatzgruppe), hyvälaatuinen .................................. 20
Hyvä **/*/o erä säilytyskorteilla, mm. autonäyttely Mi 686-688 ** ............................................................ 50
1872 - 1944 merkkierä vanhassa pienessä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
myös hiukan muiden Saksan alueiden merkkejä ..................................................................................... 30
1872 - 1945 hieno, lähes täydellinen kokoelma josta puuttuu ilmeisesti vain Mi 458, 497 sekä BL2.
Muutama Germania -sarjan markka-arvoinen merkki on uusintapainama. Mukana kaikki Brustschild päälajit sekä alalajeja, yhteensä yli 60 kappaletta! Alussa pääosin leimattua, myöhemmin **/* sekä
lisämateriaalina 1940-luvun postituoreita ** merkkejä, vihkopareja ym. Hienolaatuinen Mi BL1
leimattuna, BL 3 leimattuna, muut pienoisarkit pääosin postituoreina **. Pääosin hyvä laatu, alussa
osin vaihteleva. Hyvin korkea luetteloarvo - kannattaa tutustua! ............................................................. 800
1872 - 1945 kokoelma albumissa sisältäen parempaa, mukana myös hiukan Danzigia sekä Baijeria ... 150
1872 - 1945 kokoelma albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia .............................................50
1872 - 1945 leimattu kokoelma Schaubekin taskullisessa albumissa, paljon merkkejä puuttuu, myös
joitain parempiakin julkaisuja mukana, mm. Mi 407-409, lentomerkkejä sis. Zeppelin-merkkejä, neljä
pienoisarkkia jne. ..................................................................................................................................... 80
1872 - 1945 peruskokoelma kahdessa Leuchtturmin taskullisessa albumissa, leimattua ja
leimaamatonta materiaalia, ei pienoisarkkeja .......................................................................................... 50
Varastoerä merkkejä kolmessa paksussa säiliökirjassa alkaen 1872, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia luettelonumerojärjestykseen laitettuna .................................................................................. 40
1933 - 1945 **/*/o kokoelma albumissa, mukana monia hyviä sarjoja ja merkkejä, myös
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 100
1933 - 1945 **/*/o kokoelma kansiossa, mukana myös parempia julkaisuja, mm. lentomerkkisarjoja,
Ostropa -pienoisarkki (vikaa) ym. ............................................................................................................ 80
1934 - 1945 kokoelma kansiossa, mukana myös Böömi & Määri, Kenraalikuvernementti sekä hiukan
toisen maailmansodan miehitysalueiden merkkejä ..................................................................................50
1936 - 1937 Mi BL4-11, kaikki pienoisarkit **/*/o, Mi BL11 kulmasta puuttuu pala. Yhteensä
kahdeksan erilaista pienoisarkkia ............................................................................................................ 40
1936 - 1937 Olympia-, Hitler- ja Braune Band-pineoisarkit Mi 4-10, seitsemän erilaista */o ................... 40

Saksa - 1. maailmansodan miehitysalueet
1306

Saksan miehitys Romaniassa 1918, lunastusmerkit Mi 1-5, postituore ** sarja, muutamassa merkissä
puutteellinen liimapinta ............................................................................................................................ 40

Saksa - Danzig
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1920 - 1939 kokoelma leimaamatonta **/* materiaalia albumissa, paljon erilaisia merkkejä ja sarjoja, 80
keskihintaista materiaalia, myös pienoisarkkeja ......................................................................................
1920 - 1939 leimattu kokoelma lehdillä, runsas määrä erilaisia merkkejä, kauniita leimauksia, myös
keskihintaisia julkaisuja mukana sekä muutama Port Gdanskin merkki .................................................. 50

Saksa - Saar
1309
1310
1311

1920 Sarre 3 pf ruskea Mi B31, harvinainen leimattu merkki leikkeellä, Mi 800€. Takuu: Burger BPP ... 100
1920 Sarre 7½ pf vihreä Mi C31, harvinainen leimattu pari leikkeellä, Mi 700€. Takuu: Burger BPP ......50
Saar/Saargebiet, pakkaus jossa 400 erilaista merkkiä, saksalainen tukkuhinta 195€ ............................. 20

Saksa - 2. maailmansodan miehitysalueet
1312
1313
1314
1315

Montenegro 1944 Mi 20-28, postituore ** sarja, takuu: Krischke ............................................................. 50
Keskitysleiripostia Majdanekin leiristä kenraalikuvernementista juutalaiselta, joka oli rakentamassa
leiriä. Tarkka kuvaus kohteesta mukana. Huonolaatuinen, mutta harvinainen kohde ............................. 30
1944 Latviasta lähetetty kokonainen pakettikortti (huonokuntoinen), lähettäjä Waffen-SS-sotilas,
durch Dienstpost Ostland, frankeerattu Ostland-merkein (60 pfg). Harvinainen! .................................... 50
1939 - 1944 kokoelma kansiossa, erittäin kattava sisältäen leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
myös virkamerkkejä, lunastusmerkkejä jne. ............................................................................................ 30

Saksa - Miehitysvyöhykkeet 1945-48
1316

1317
1318
1319

Bizone, rakennussarja 20 pf punainen Mi 85, valtava tutkimusaineisto kahdessa mapissa ja
kahdessa säiliökirjassa. Tuhansia merkkipareja käyttöajan / vesileiman / hammasteen mukaan
järjestettynä sekä levytysmateriaalia pareina, rivilöinä ja isompina ryhminä. Paljon hienoja leimoja
ym. ........................................................................................................................................................... 50
Ranskan alue, Baden, Freiburgin jälleenrakentaminen Mi 38-41A, BL1A ja BL1B, leimatut merkit ja
pienoisarkit ............................................................................................................................................... 100
Bizone 1945 Am Post Mi 16-35, arvokas leimattu sarja, 40 pf viallinen, 80 pf ja 1 mk merkeissä
aitoutus: Hettler (1996 ja 2001) ................................................................................................................150
Merkkierä säilytyskorteilla. Mm. 1948 Hannoverin messut ** nelilö ......................................................... 30

Saksa - DDR
1320
1321
1322

1323

1324
1325

Hieno postilähetyserä yli 3 KG laatikossa, todella paljon kirjattua, pikaa, lentoa, FDC:tä ym. Paljon
täysiä sarjoja filateelisilla kuorilla, runsaasti Suomeen tullutta postia ym. Hyvä! ..................................... 50
Monipuolinen postilähetyserä yli 2½ KG laatikossa, paljon kirjattua, pikaa, täysiä sarjoja ym. ............... 50
1964 - 1990 kokoelma Länsi-Saksaan lähetettyjä aidosti kulkeneita, kauniisti leimattuja
yksityishenkilöiden lähettämiä postilähetyksiä viidessä mapissa, yhteensä noin 800 lähetystä sis.
paljon täysiä sarjoja, pienoisarkkeja, kirjattuja, paljon ensipäivän leimauksia jne. Erittäin korkea
luetteloarvo! ............................................................................................................................................. 50
1949 - 1990 erittäin kattava leimattu kokoelma viidessä hyvässä albumissa itsetehdyillä sivuilla,
vaikuttaa täydelliseltä. Monien pienoisarkkien / ryhmien merkit kerätty myös irtomerkkeinä,
pienoisarkkeja erilaisin leimoin ym. laajentavaa materiaalia runsaasti mukana. Erinomainen ja
huolella rakennettu kokoelma! ................................................................................................................. 250
Erä alkupään julkaisuja Visir-lehdillä, mm. viisi pienoisarkkia, jättäjän laskema luetteloarvo Mi n.
1.000€ ...................................................................................................................................................... 50
1978 - 1989 erä pääosin postituoreita ** kokoarkkeja (Zd-Bogen), kuusi erilaista, mm. Mi 3028-3029
(yläreunasta hammastamaton, tyhjä kenttä vasemmalla, Formnummer 1) leimattuna ja
kuvakevirheellä I, myös Mi 2364-2367 arkissa kuvakevirhe .................................................................... 20

Saksa - Berlin
1326
1327
1328
1329
1330

1964 rakennuksia Mi 242-249, postituoreet ** neliöt arkinkulmista, Mi 243 DZ 12 .................................. 20
1948 - 1990 kattava kokoelma kaunisleimaista materiaalia Leuchtturmin taskullisessa albumissa
(sivut vuodesta 1960 alkaen), hyviä alkupään julkaisuja mukana jne. .....................................................50
1948 - 1990 lähes täydellinen kokoelma säiliökirjassa, pääosin postituoretta ** materiaalia, alussa
myös leimattua. Kokoelmasta puuttuu vain Mi 33-34, 68-70 sekä BL 1. Korkea luetteloarvo, hyvä
laatu ......................................................................................................................................................... 100
1960 - 1990 leimattu täydellinen päätyyppikokoelma sivuilla .................................................................. 30
1960 - 1990 täydellinen postituore ** päätyyppikokoelma hienossa kansiossa, sivut 1948 alkaen ......... 50

Saksa - BRD
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1972 Postimuseo Mi 739, kaksi postituoretta ** merkkiä, toisessa huomattava väripoikkeama. Ei
20
mainittu Michel Saksa -erikoisluettelossa! ...............................................................................................
Kokoelma vihko- ja yhdistelmäpareja, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, useita parempia
mukana, jättäjän laskema luetteloarvo Mi yli 3.000€ ............................................................................... 150
1949 - 1987 varastoerä videssä säiliökirjassa, pääosin leimattua materiaalia. Mukana myös hiukan
Bizonen rakennussarjan merkkejä määrityksin. .......................................................................................40
1949 - 2003 pääosin leimattu kokoelma kolmessa Leuchtturmin taskullisessa albumissa. suurin osa
alkupään arvokkaammista julkaisuista puuttuu, muuten runsaasti merkkejä sekä pienoisarkkeja,
paljon hyväleimaista materiaalia .............................................................................................................. 80
1949 - 2018 **/*/o kokoelma viidessä Leuchtturmin albumissa, alkupää vaatimaton, euroaikaisia
merkkejä paremmin, mm. 2012 - 2018 lähes täydelliset postituoreena ** ............................................... 100
1960 -luvun lopulta 2000 -luvun alkuun pääosni postituore ** merkkierä kolmessa säiliökirjassa,
runsas aineisto sisältäen myös pienoisarkkeja. Lisäksi vuoden 1998 vuosikirja ..................................... 20
1970 - 2003 kokoelma neljässä hyvässä SAFE Dual -albumissa, kaikki päätyypit mukana Mi 6122370, myös pienoisarkit. Yhteensä yli 1750 erilaista postituoretta ** merkkiä ......................................... 80

1332
1333
1334
1335
1336
1337

Saksan alueita
1338
1339

1903 alkaen merkkierä eri alueita säiliökirjassa, yli 1.000 merkkiä, paljon Reichin virkamerkkejä .......... 20
Berlin 1949 - 1990 ja Länsi-Saksa 1949 - 1999 hienot leimatut kokoelmat kahdessa albumissa sekä
säiliökirjassa, monia parempia julkaisuja mukana, mm. Berlin 1948/1949 lisäpainamasarjojen 2 M
merkit molemmissa takuu: Lippschutz BPP, Währungs-julkaisun kaunisleimainen sarja sekä
pienoisarkki näyttelyleimalla kaikissa takuu: Schlegel BPP jne. Länsi-Saksan vanhassa päässä
ilmeisesti kaikki merkit mukana. Todella näyttävä ja arvokas kokoelma! ................................................. 400
BRD 1975 - 1999 leimattu kokoelma albumissa, lisäksi varastosäiliökirjassa leimattua materiaalia ja
toisessa säiliökirjassa postituoretta ** sekä Böömi & Määrin merkkejä sekä albumi jossa BRD ja
Berlin jäännöskokoelma ........................................................................................................................... 40
BRD ja Berlin 1945 - 1983 kokoelma kansiossa, n. 1.100 merkkiä sekä lähes 20 pienoisarkkia ............ 30
BRD ja Berlin, postilähetyserä lähes 2 KG laatikossa, paljon kirjattua, lentoa, Suomeen tullutta ym. .....30
BRD/Berlin, lähes 4 KG laatikko lähetyksiä, paljon kirjattua ym. ............................................................. 20
Böömi ja Määri 1939 - 1945 täydellinen leimattu kokoelma lehdillä, myös virkamerkit mukana. Siisti
laatu ......................................................................................................................................................... 40
DP-Camp, Liettua pakolaisleiri Endingen vihreä leirimerkki 1947 kirjeellä, osoitettu D. P. Camp
München .................................................................................................................................................. 30
DP-camp, Liettuan pakolaisleiri Endingen, vihreä leirimerkki isokokoisella kirjeellä 1947, ex.
Kaminskas collection ............................................................................................................................... 30
DP-Camp, Liettuan pakolaisleiri Oldenburg 1949, neljä leirimerkkiä kirjeellä Wehnen -leiristä
Unterberg -leiriin ...................................................................................................................................... 30
DP-camp, Liettuan pakolaisleiri Schongau, leirille osoitettu kirje 1948, takana kaksi leirimerkkiä, ex.
Kaminskas collection ............................................................................................................................... 30
Firmalävisteitä hieno kokoelma kolmessa säiliökirjassa aakkosjärjestyksessä, lähes 900 erilaista
lävistettä, yhteensä yli 2.500 merkkiä. Myös pieni nippu postilähetyksiä .................................................50
Hyvä postilähetyserä kansiossa, lähes 100 kpl lähetyksiä Reich-Saksasta, kenraalikuvernementista
sekä Böömi ja Määristä. Mukana useita kiintoisia kohteita, kuten kaksi lähetystä Clipper-lennoilta
USA:han, kirjattuja, pika, lähetyksiä vihkomerkein, venäläinen sotasaalisehiö, durch Dienstpost
Ukraine ym. Tutustu! ................................................................................................................................ 100
Iso erä pääosin leimattua vaihtomateriaalia 17 säiliökirjassa, valtaosa Länsi-Saksaa, Itä-Saksaa vain
vähän. Uusimmat merkit euroajalta sis. myös hiukan postituoretta ** nimellisarvomateriaalia ................50
Länsi-Saksa ja Berliini, kolmessa albumissa sekä säiliökirjassa runsas määrä postituoretta **
materiaalia, pääosin uudempaa ............................................................................................................... 40
Norddeutscher Postbezirk Mi 25-26 mustemitätöinnein .......................................................................... 30
Pieni sekalainen aineisto varastokorteilla, kokoelmasivuilla jne. Pääosin Reichin materiaalia, mm. Mi
909-910 * ja leimaväärenteet, 1936 Olympiamerkit erikoisleimattuna muistoarkilla
(taitteet)Kenraalikuvernementtiä jne. ....................................................................................................... 30
Postilähetyserä vanhaa (Reich, miehitysalueet ja -vyöhykkeet ym.) yli 1½ KG laatikossa, materiaalia
noin vuoteen 1950. Tutkittavaa! ............................................................................................................... 40
Saksan alueita, varastoerä kuudessa säiliökirjassa sisältäen vanhojen valtioiden Baijeria ja
Wurttembergiä, Danzig, Saar, Böömi ja Määri, Kenraalikuvernementti ja 2. maailmansodan
miehitysvyöhykkeitä, lisäksi viisi pakkausta vastaavien alueiden käyttämättömiä Leuchtturmin
taskuttomia sivusarjoja .............................................................................................................................80
Saksan eri alueiden (Reich, Berlin, BRD, DDR, vähän muutakin) hyvä postilähetyserä yli 7 KG
laatikossa. Paljon mielenkiintoista vanhaa, sensuuria, kirjattua, lentopostia. Runsaasti Suomeen
tulleita kuoria. Paljon kuoria, joissa sisällä postikortteja - ei tutkittu. Löytöjä? ......................................... 50
Saksan eri alueiden merkkejä kahdessa Leuchtturmin albumissa, mm. Reich, Berlin ja
Kenraalikuvernementti, lisänä yksi kansio jossa vähän Saksan eri alueita ............................................. 40
Saksan eri alueiden merkkejä säiliökirjassa, vanhaa ja uudempaa, myös joitan parempia merkkejä
mukana, myös postilähetyksiä - kiintoisa ................................................................................................. 50
Vanhat valtiot ja Reich, pieni erä hyviä merkkejä, Mi n. 900 € ................................................................. 50
Vanhat valtiot, Memel, Danzig, äänestysalueet ym. vanha merkkierä pienessä vanhassa
säiliökirjassa .............................................................................................................................................20

1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350

1351
1352
1353
1354
1355
1356

1357
1358
1359
1360
1361
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San Marino
1362
1363

1944 Mi 311 ja 312, molemmista merkeistä kaksi kahdeksan merkin arkkia, toinen sarja postituore **,
toinen käyttämätön * (yhteensä neljä arkkia, Mi 1.000€ **), lisäksi 1956 koirasarjan Mi 547-556
postituore ** nelilösarja ............................................................................................................................ 50
1927 - 1948 erä parempaa varastokortilla, mm. Mi 174 käyttämätön * pienellä rissillä ja taitteella ......... 30

Slovenia
1364

1991 - 2013 pääosin postituore ** kokoelma säiliökirjassa, myös hiukan leimattua mukana, Mi noin
1.200€ ...................................................................................................................................................... 50

Sveitsi
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378

Geneva 1847 5 C suuri vaakuna Mi 4, punaisella Geneven ristillä leimattu merkki, hyvät reunat ja
keskitys, ei vikoja, hyvät värit. Aitoutus: Kimmel (2004) .......................................................................... 200
1857 Istuva Helvetia 15 Rp roosa Mi 15 IIBym, Bernin painos, paksu paperi, vihreä silkkilanka,
käyttämätön * merkki, tummia pisteitä ..................................................................................................... 20
1953 Pro Juventute Mi 590 - 591 postituore ** arkki ................................................................................50
Sveitsi, hieno erä vanhoja ja uudempia postilähetyksiä yli 3 KG laatikossa. Kuoria, kortteja,
lehtikääreitä, kirjattua, lentopostia jne. Tutustumisen arvoinen! .............................................................. 80
Upea erä yli 160 lähetystä esifilateliasta 1950-luvulle kokoelmalehdillä. Varhaisia leimakuoria,
erilaisia postilähetyksiä ja postikortteja sekä ulkomailta Sveitsiin tullutta postia. Leimat ja muut tiedot
tarkkaan selvitetty. Hieno tilaisuus! .......................................................................................................... 300
Pieni erä parempaa aineistoa viidellä varastokortilla, mm. hyviä pienoisarkkeja .....................................40
Säiliökirjassa iso kaunislaatuinen erä Pro Juventute, Pro Patria ym. Korkea luetteloarvo! ..................... 80
1850 - 1972 vanha kokoelma albumissa, merkkejä pyritty keräämään sekä leimattuina että
leimaamattomina. Tutkittu paljon tyyppejä, papereita, hammasteita jne. Myös hiukan postilähetyksiä
mukana, myös joku parempi merkki mukana ...........................................................................................80
1850 - 2013 **/*/o kokoelma säiliökirjassa alkaen Rayon -merkeistä (viisi kappaletta, Poste Locale on
väärenne), runsaasti merkkejä ja sarjoja. Myös nimellisarvomateriaalia n. 700 Sfr edestä. ....................200
1850 alkaen sekalainen merkkierä kahdessa säiliökirjassa ja kahdessa valintavihkossa. Vanhassa
päässä hyvin vaihteleva laatu. Myös lähetyksiä, organisaatiomerkkejä ym. Monipuolinen erä, löytöjä? 40
1862 - 1987 hyvä merkkierä säiliökirjassa, mm. leimattua ja postituoretta ** Pro Patriaa, myös
vanhempaa materiaalia sekä juhlamerkkejä ............................................................................................ 100
1882 - 1907 Seisova Helvetia, erä vanhoja huutokauppakohteita, pääosin käyttämätöntä *
materiaalia. Yhteensä kuusi kohdetta, vanhat lähtöhinnat 140€ ..............................................................30
1923 - 2003 erä vanhoja huutokauppakohteita, 10 kohdetta, mm. leimattua ja leimaamatonta,
postilähetyksiä, pari arkkia jne. Vanhat lähtöhinnat olleet yli 200€ .......................................................... 40
2013 - 2021 postituore ** kokoelma säiliökirjassa nimellisarvo 450 Sfr (n. 400€) ................................... 150

Tannu-Tuva
1379

1926 - 1941 kokoelma varastosivuilla, pääosin käyttämätöntä * materiaalia, joku leimattu ja
postituore ** merkki mukana. Kokoelma alkaa Mi 1, mukana myös harvinaiset Mi 123-127 (900€).
Luetteloarvo yhteensä Mi lähes 2.000€ ................................................................................................... 150

Tsekkoslovakia
1380
1381

Pieni erä pääosin parempia kohteita varastokorteilla, mm. pienoisarkkeja, pääosin leimaamatonta
materiaalia ............................................................................................................................................... 30
1948 - 1990 laaja kokoelma leimattua materiaalia kuudessa albumissa, valtava määrä kleinbogeneita
1950 -luvun lopulta lähtien sisältäen myös parempia julkaisuja. Runsas määrä materiaalia tyylikkäästi
montteerattuna albumeihin - hieno! ......................................................................................................... 150

Turkki
1382
1383

1929 Mi 885-890, postituore ** sarja, Mi 600€ ......................................................................................... 50
Pieni erä pääosin parempaa leimaamatonta materiaalia seitsemällä varastokortilla, mm.
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 30

Ukraina
1384

1918 - 2019 kattava postituore ** kokoelma kolmessa paksussa säiliökirjassa, alussa joku leimattu /
käyttämätön * merkki. Useita merkkejä kokonaisina arkkeina, suuri merkkimäärä ja erittäin korkea
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nimellisarvo. Mukana mm. Mi BL 94 (150€) ja BL 96 (150€). Alkupää vaatimaton, arvo uudessa
postituoreessa ** materiaaliassa 1992 - 2019 .........................................................................................

Unkari
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391

1392
1393
1394
1395

Pieni erä n. 10 varastokortilla parempia julkaisuja, pääosin postituoretta ** materiaalia ......................... 40
1931 Zeppelinkuori kolmella Zeppelinmerkillä Mi 478 sekä lisämerkillä Saksaan, Zeppelin erikoisleima sekä kuoren takana Friedrichshafenin saapumisleima ........................................................ 40
1966 perhoset, Mi 2201 - 2209B, postituore ** hammastamaton nelilösarja (Mi 480 €) .......................... 40
Merkkierä paksussa säiliökirjassa, jättäjän laskelman mukaan yli 1.500 merkkiä ................................... 20
Merkkierä viidessä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta, vanhaa ja uudempaa, myös
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 30
1871 - 1944 */o kokoelma lehdillä, runsas materiaali sisältäen myös parempia julkaisuja, myös
muutama uudempi julkaisu ...................................................................................................................... 50
1871 - 2002 hieno ja runsas kokoelma kahdeksassa albumissa, mukana paljon hyviä julkaisuja, mm.
ensimmäisen julkaisun merkkejä yli 10 kappaletta sisältäen kaikkia arvoja, 1931 Zeppeliinit, Mi 502510 **, BL1 - BL14, BL18B, virka- ja lunastusmerkkejä, valtaasti myös uudempia pienoisarkkeja ym.
ym. Merkkejä kerätty erittäin kattavasti, alussa sekä leimaamatonta että leimattua, uudemmassa
päässä pääosin postituoretta ** materiaalia. Lisäksi kolmessa albumissa lisämateriaalia, mm. virkaja lunastusmerkkejä, reuna-alueita kuten Banat Bacska, Baranya, Temsvar jne. kiinnostavine
päällepainamineen. Erittäin hieno ja laaja kokoelma - ehdottomasti tutustumisen arvoinen! .................. 500
1948 - 1949 postituore ** erä, Mi BL12 ja 13 sekä kleinbogeint Mi 1034, 1035 ja 1065. Mi yli 300€ ...... 30
1949 - 1989 hieno kokoelma leimattua materiaalia neljässä albumissa itsetehdyillä sivuilla, valtava
määrä merkkejä, sarjoja ja pienoisarkkeja, mukana myös parempia pienoisarkkeja. ............................. 250
1959 - 1984 perhoset, neljä postituoretta ** hammastamatonta sarjaa Mi 1633 - 1639B, 2201 2209B, 2994 - 3000B ja 3681 - 3687B .....................................................................................................50
Erä kokonaisia arkkeja isossa kansiossa, noin 170 kpl, kaikki leimattu välillä 1974 - 2002. Runsaasti
taidetta, olympiaa jne. .............................................................................................................................. 20

Uruguay
1396
1397

1856 Las Diligencias 1 real, väärenne, takana leimaus: Thier ................................................................ 20
Varastoerä säiliökirjassa, vanhaa ja uudempaa materiaalia epäjärjestyksessä, tutkittavaa .................... 30

Valko-Venäjä
1398

2009 - 2014 postituore ** kokoelma säiliökirjassa, satoja merkkejä, korkea nimellisarvo, mm.
"ikimerkkejä" seuraavasti: N = 100 kpl, M = 100 kpl, P = 100 kpl, H = 180 kpl. Edullinen lähtöhinta ...... 50

Vatikaani
1399

1960 - 1970 -lukujen kokonaisia postituoreita ** arkkeja yli 60 kpl, yhteensä yli 3.000 merkkiä ..............20

Venäjä
1400
1401
1402
1403
1404
1405

1857 alkaen hyvä vanha kokoelma kahdella kokoelmalehdellä, mm. mustemitätöity Mi 1 leveillä
reunoilla ................................................................................................................................................... 100
1864 alkaen kahdessa säiliökirjassa pääosin vanhaa Venäjää, leimattua ja leimaamatonta, myös
arkin osia. Lisäksi myös hiukan uudempaa materiaalia Ukrainasta, Moldovasta, Kazakstanista ja
Georgiasta ............................................................................................................................................... 20
1908 arkkierä jossa vajaa 20 arkkia väliltä 1 kopeekka - 1 rupla, mm. 14 kopeekkaa Kred. Tip 1909
3, 25 kopeekkaa Kred. Tip. 1908, 35 kopeekkaa Kred. Tip. 1910, 1 rupla Kred. Tip. 1910 neljä arkkia
ym. Arkkien kunnot vaihtelevat ................................................................................................................ 80
2001 - 2004 kolme postituoretta ** vihkoa, Mi MH5, MH7 ja MH15 ......................................................... 20
2001 - 2015 erä parempia vihkoja ja pienoisarkkeja postituoreina **, mm. Mi MH8 ................................ 50
Modernin Venäjän postituoreita ** vihkoja ja pienoisarkkeja hyvä erä, useita parempia mukana,
erittäin korkea luetteloarvo! ...................................................................................................................... 80

Venäjän keisarillisen ajan lähetykset
1406

1407

1867 kaunis kuori Jacobstadtista (Jekabpils, Latvia) Nancyyn, frankeerattu 20 kopeekan merkillä
vuodelta 1858 (Mi 6), 5 kopeekan merkillä vuodelta 1864 (Mi 11) sekä 3 kopeekan merkillä vuodelta
1865 (Mi 13). Punainen P.D. -leima sekä Aus Russland, takana Nancyn saapumisleima.
Taustapuolen läppä hieman repaleinen. Näyttävä kolmen julkaisun käyttö. ............................................ 200
1870 kaunis pieni kuori Rybinskistä Selles sur Cheriin, frankeerattu 20 kopeekan merkillä vuodelta
200
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1858 (Mi 6) sekä 3 kopeekan ja viiden kopeekan merkeillä vuodelta 1865. ............................................
1893 - 1902 pieni erä Pietarin numeroleimoja, viisi lähetystä kaikki eri numeroleimoin, mukana myös
yksi lunastuslähetys ................................................................................................................................. 20
1909 kirjattu lehtikääre Ranskaan 14 kopeekan lisämerkillä ................................................................... 30
1910 3 kopeekan ehiökortti 1 kopeekan lisämerkillä Nikolsk-Ussuriskista Venäjän kaukoidästä
Japaniin, kiintoisat leimat ......................................................................................................................... 20

ZEMSTVO
1411
1412
1413
1414
1415

Ardatov - Irbit, hyvä erä merkkejä varastokortilla, 17 merkkiä, mm. tyyppieroja ...................................... 100
Korcheva - Zolotonosha, hyvä erä merkkejä varastokortilla, 18 merkkiä .................................................100
Ustsysolsk, postikortti Ustsysolskista Selo Kibraanm frankeerattu kahdella 2 kopeekan
Zemstvomerkillä sekä yhdellä 2 kopeekan merkin puolitteella. Epäselvä leimaus, mutta taustapuolen
viestissä päiväys 6/III/1918 - myöhäinen käyttö! Taitteita kortilla ............................................................. 30
Vetluga 1914 venäläinen kolmen kopeekan ehiökortti 2 kopeekan Zemstvomerkillä Moskovaan,
Vetluga 21.2.1914 ja Moskva 23.2.1914. Kortilla ajan patinaa, viesti sekä liimakkeenä jäljet kortin
takana ...................................................................................................................................................... 50
Zadonsk, kokoelma lehdillä ja varastokortilla, yli 100 merkkiä, mm. pareja sekä yksi isompi ryhmä,
päikköpareja, hammastamattomia jne. Pääosin leimaamatonta materiaalia ........................................... 400

Venäjän Posti Kiinassa
1416

Keisarivenäjän merkkien käyttö Kiinassa 1866, 10 kopeekkaa ruskea/sininen vaakapaperilla, leimattu
PEKIN -laatikkoleimalla (osa leimasta merkillä), .Tchilinghirian & Stephens fig. 464. Tämä on
ensimmäinen leima jota käytettiin Venäjän postitoimistossa Pekingissä. Harvinaisuus - vain
muutamia leimauksia tunnetaan merkeillä ja ryhmillä. Kopio kuuluisasta ainosta tunnetusta kuoresta
mukana (ex Fabergé ja Dr. Casey) .......................................................................................................... 200

Venäjä/Levant
1417
1418

Harvinainen sininen Franco -laatikkoleima venäläisellä 30 kopeekan Mi 7 parilla pienellä leikkeellä ..... 50
Viisi keisarivenäjän 10 kopeekan merkkiä, kaikki leimattu Constantinoplessa ........................................ 20

Venäjän sisällissota 1918/23
1419
1420
1421
1422

Luoteis-Armeija (kenraali Judenits) 1919, Mi 1-4 ja 6-14, yhtä merkkiä vajaa **/*/(*)/o sarja, lisäksi
neljä merkkiä joissa lisäpainama merkin takana ...................................................................................... 50
Länsi-Armeija (kenraali Awaloff, Latvia) 1919, Mi 12-19 ja 21-22 yhtä merkkiä vajaa sarja, Mi 3
postituore ** ja Mi 11 ilman liimaa (*), muut leimattuja. Mi 400€ .............................................................. 40
Länsi-Armeija (kenraali Awaloff, Latvia) 1919, Mi 23-35 vajaa **/*/o sarja, Mi 25 puuttuu mutta
mukana Mi 26B. Mi 31 pyöreä kulma. Mi 400€ ........................................................................................ 40
Nordwest-Armee (General Judenitsch) 1919 "OKCA" Mi 15-19, postituore ** päikköparisarja, taitteet
merkkien välissä ...................................................................................................................................... 20

RSFSR
1423

1918 - 1923 hyvä **/* kokoelma säiliökirjassa, kaikki päälajit mukana sekä lisäksi väri-, paperi- ja
tyyppieroja, myös 10 käänteistä lisäpainamaa ym. variantteja. Säiliökirjan lopussa hiukan leimattua
Neuvostoliittoa jolla vain vähän arvoa ......................................................................................................300

Neuvostoliitto
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433

1925 Käyttösarja 1 kop - 5 rpl Mi 271-289B, hammastamaton postituore ** sarja, lähes kaikki arkin
reunakappaleita ....................................................................................................................................... 50
1929 Lapsiapu 10 + 2 kopeekkaa Mi 361D, HARVINAINEN postituore ** sekahampainen (12½ : 12½
: 10½ : 12½) merkki, Mi 1.500€ ............................................................................................................... 150
1931 Zeppelin 50 kopeekkaa mustansininen Mi 400B Yb, arvokas postituore ** merkki, Mi 1.000€ ...... 100
1932 Gorki 15 kopeekkaa Mi 412U, postituore ** HAMMASTAMATON merkki .......................................50
1932 Lokakuun vallankumous Mi 414-420, postituore ** sarja, lisäksi Mi 421 postituoreena ** .............. 50
1932 Allunions 35 kopeekkaa Mi 423 ylifrankeeratulla ehiökuorella ........................................................30
1933 Allunions Mi 427-428, postituore ** sarja ........................................................................................ 50
1933 Stratosfäärilento Mi 453-455, postituore ** sarja ............................................................................ 50
1934 Lentomerkit Mi 462-466Y, käyttämätön * sarja vaakasuuntaisella vesileimalla .............................. 50
1934 Lentomerkit Mi 462-466Z, postituore ** sarja ilman vesileimaa ...................................................... 50
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1934 Lentomerkki 80 kopeekkaa lila Mi 466, yksin lentokuorella Englantiin, hieno lentoaiheinen
50
kirjeensulkija takana .................................................................................................................................
1934 Stratosfääripallo 5 kopeekkaa Mi 480C, postituore ** merkki, harvinainen hammaste 14 ..............100
1934 Stratosfääripallo Mi 480-482A, postituore ** sarja hammasteella 11 .............................................. 50
1934 Zeppelin Mi 483-487, käyttämätön * sarja ...................................................................................... 50
1934 Lenin Mi 488-493, postituore ** sarja .............................................................................................. 50
1935 Spartakiadit Mi 513-522, **/* sarja .................................................................................................. 50
1935 San Francisco -lento Mi 527, kaunis leimattu merkki pienellä leikkeellä ........................................ 100
1935 San Francisco -lento Mi 527, kaunis leimattu merkki ......................................................................100
1935 Tolstoi 20 kop Mi 538 Ur, postituore ** merkki, oikea reuna HAMMASTAMATON .......................... 50
1937 Puschkin, 12 merkkiä väliltä Mi 549-554, Mi 549 C **, 549 D * ja o, 549 F ** ja o, 549 G o, 550
D **, 551 F ** ja o, 552 D **, 554 C ** sekä 554 D **. Mi n. 1.300€ ......................................................... 100
1937 Allunions Mi BL3, kauniisti leimattu pienoisarkki .............................................................................50
1937 Allunions Mi BL3, postituore ** pienoisarkki ....................................................................................50
1940 Lentäjä 30 kopeekkaa Mi 682C, iso erä postituoreita ** merkkejä pääosin ryhminä, yhteensä 22
merkkiä, Mi 80€ kappale .......................................................................................................................... 50
1939 30 kop / 4 kop lila Mi 698Z, kaksi käytettyä merkkiä ....................................................................... 50
1941 Surikow Mi 814-818 ja Lermontov Mi 819-820, postituoreet ** sarjat ............................................. 50
1949 Lenin Mausoleumi Mi BL11A, hammastettu postituore ** pienoisarkki ........................................... 100
1949 Lenin Mausoleumi Mi BL11B, HAMMASTAMATON käyttämätön * pienoisarkki, kevyet
liimakkeen jäljet takana ............................................................................................................................ 150
Venäjä ja Neuvostoliitto, postilähetyserä noin 2 KG laatikossa, paljon Neuvostoliiton uudempia
ehiökuoria, mutta myös muutama vanhempi lähetys. .............................................................................. 20
1931 kaksi kirjattua postilähetystä Zeppelin-merkein .............................................................................. 100
Kahdessa säiliökirjassa erä merkkejä ja pienoisarkkeja, leimattua ja postituoretta ** materiaalia,
myös hiukan vanhaa Venäjää .................................................................................................................. 20
Kolmessa säiliökirjassa erä merkkejä, pienoisarkkeja, maksikortteja ym. Myös hiukan vanhaa ja uutta
Venäjää .................................................................................................................................................... 20
1865 - 1955 vanhassa albumissa kokoelma leimattua ja leimaamatonta mateiraalia. Hyvä pohja
jatkaa keräilyä .......................................................................................................................................... 40
1866 - 1969 hyvä erä leimattuja kaksoiskappaleita kahdessa säiliökirjassa, mm. vanhaa Venäjää
1920 - 1940-lukujen juhlamerkkejä jne. kiintoisaa ................................................................................... 100
1918 - 1991 iso kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia seitsemässä paksussa
säiliökirjassa. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia, mukana myös postilähetyksiä sekä
uudemmassa päässä kleinbogeneita sekä kokonaisia arkkeja, ei pienoisarkkeja mukana ..................... 150
1921 - 1991 kokoelma seitsemässä säiliökirjassa joista yhdessä vain pienoisarkkeja, leimattua ja
leimaamatonta materiaalia, ei arvokkaita julkaisuja mukana ................................................................... 50
1923 - 1943 UPEA kokoelma säiliökirjassa pääosin leimaamatonta **/* materiaalia, joku leimattu
merkki mukana. Useita hyviä sarjoja mukana kuten Zeppelin -sarjoja, hammaste-eroja ym. Erittäin
korkea 5-numeroinen luetteloarvo - kannattaa tutustua! ..........................................................................1000
1923 - 1991 hyvä leimattu kokoelma kuudessa albumissa, paljon merkkejä, sarjoja ja pienoisarkkeja
sisältäen myös runsaasti parempaa materiaalia. Kerätty eri vesileimoja, tyyppeja sekä hammasteita.
Myös aitoutettuja julkaisuja mukana, Mi BL 10 I, 1333 II, 1335 II ja BL33 I. Erittäin hyvin kerätty ja
kauniisti montteerattu kansioihin, erinomainen kokoelma! .......................................................................500
1937 - 1991 kokoelma pienoisarkkeja näyttelykokoelmatyyliin ivuille montteerattuna mapissa,
leimattua ja leimaamatonta materiaalia, myös postilähetyksiä ................................................................ 50
1943 - 1951 hyvä postituore ** kokoelma säiliökirjassa. Pääosin hyvä laatu, mutta BL 6-7 liimavikaa,
sekä kahdessa Stalin -pienoisarkissa vikaa. Mukana molemmat Mi BL 10 tyypit postituoreina **,
ilmeisesti täydellinen lukuunottamatta Lenin -mausoleumi pienoisarkkia (vuosi 1943 alkaan kesken ja
vuosi 1951 päättyy kesken). Hyvin korkea luetteloarvo - tutustu! ............................................................ 800
1951 - 1959 hyvä postituore ** kokoelma säiliökirjassa, ilmeisesti täydellinen vuosilta 1952 - 1959,
vuosi 1951 alkaa kesken (Mi 1605 * - muutoin **), myös joitain hammaste-eroja ym. Osa merkeistä
kahteen kertaan, korkea luetteloarvo ....................................................................................................... 300
1958 - 1980 UPEA erä leimattua materiaalia kirjekuorissa ja pegamiinipusseissa, n. 18 KG! Arviolta
yli 70.000 merkkiä pääosin isompina arkin osina, mukana myös runsaasti pienoisarkkeja sisältäen
parempaa, mm. Mi BL34y yli 50 kappaletta (Mi 32€ / kpl)! Todella monipuolinen ja runsas erä ideaali vaikka myytäväksi pienimmissä erissä - tilaisuus! ........................................................................ 300
1962 - 2011 Neuvostoliitto/Venäjä, hyvä erä postituoreita ** merkkejä, pienoisarkkeja ja
kleinbogeneita varastosivuilla ym. ........................................................................................................... 50
1965 - 1991 UPEA erä postituoretta ** materiaalia kirjekuorissa ja pergamiinipusseissa yli 15 KG!
Arviolta yli 60.000 merkkiä sisältäen myös runsaasti pienoisarkkeja. Merkit useasti isompina arkin
osina. Monipuolinen sisältö - erinomainen vaikka myytäväksi pienemmissä erissä. Vastaavankokoista
erää tuskin toiste tarjolla! ......................................................................................................................... 300
1966 - 1983 siististi kerätty kokoelma kansiossa, lisäksi säiliökirjassa varastomateriaalia (myös
hiukan muita maita) sekä kolme jäännöskokoelmaa. Runsaasti materiaalia, leimattua ja
leimaamatonta ......................................................................................................................................... 40
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1923 Kartta 100 markkaa Mi 40, postituore ** 10-ryhmä ......................................................................... 50
1923 15 M / 5 M Mi 42, kuusi postituoretta ** merkkiä .............................................................................20
1923 Aita Hädalist Mi 46-47A, hammastetut postituoreet ** nelilöt, 2½/3½ markan nelilössä takuu:
Eichenthal ja K. Kokk, 5/7 markan nelilössä takuu: Nemvalz ja K. Kokk ................................................. 500
1923 Aita Hädalist Mi 46-47A, käyttämättömät * merkit, molemmissa takuuleimat (A-hammasteessa
Nemvalz). Lisäksi hammastamattomat merkit käyttämättöminä * ilman takuuleimoja .............................40
1923 Aita Hädalist Mi 46-47B, hammastamattomat postituoreet ** nelilöt, 2½/3½ markan nelilössä
takuu: Eichenthal ja K. Kokk, 5/7 markan nelilössä takuu: Nemvalz ja K. Kokk ...................................... 500
1924 lentomerkit Mi 48-52A, postituore ** arkkisarja (50), 20 markan arkin alamarginaali lähes irti ....... 30
1924 Kartta 300 markkaa Mi 54, postituore ** merkki ..............................................................................20
1924 Kartta 300 markkaa Mi 54, postituore ** pari arkin reunalla ............................................................50
1925/1933 kaksi parempaa julkaisua postituoreina **, Mi 57-59 ja 102-105 ........................................... 20
1928 Leijonamalli 1 sentti - 80 senttiä Mi 74-86, postituoreet ** 10-ryhmät, 10 sentin merkistä 9ryhmä ....................................................................................................................................................... 100
1938 - 1939 kaikki neljä pienoisarkkia siististi leimattuina ....................................................................... 30
1938 - 1939 kaksi leimattua ja kaksi postituoretta ** pienoisarkkia, Mi BL3 pieni kulmavika ...................30
1993 Domberg Mi 213, kuusilo jossa näyttävä siirtymä, ei liimaa takana ................................................ 20
Saksan miehitys 1941 15 kopeekkaa ruskea Mi 1 PU, koepainamapari venäjänkieliselle
sanomalehtipaperille ilman liimaa (*) ....................................................................................................... 20
Saksan miehitys 1941 20 kopeekkaa vihreä Mi 2x, kolme merkkiä kirjatulla kuorella Tartosta
12.8.1941 Pärnuun 16.8.1941, saapumisleima takana ............................................................................20
Saksan miehitys, rautatieleima Virtsu: Bahnhof Werden (Virtsu). Filateelinen kuori, ei
taksanmukainen ....................................................................................................................................... 20
PARO -ehiökorttikirje no. 16, kaunis Tallinn 1938 .................................................................................... 50
PARO -ehiökorttikirje no. 27, kaunis Tartu 1938 ...................................................................................... 50
PARO -ehiökorttikirje no. 4, käyttämätön ................................................................................................. 20
Postilähetyserä n. 10 KG laatikossa, mielenkiintoinen materiaali sisältäen sekä vanhaa että
uudempaa materiaalia, mm. vanhaa aineistoa sis. lähetyksiä, postikortteja, leimoja ym. tutkittavaa.
Pääosa materiaalista on neuvostoaikaisia ehiöitä sekä itsenäisyyden ajan kuoria ja kortteja, FDCkuoria ym. Tutustu! ...................................................................................................................................50
1932 - 1933 UPEA ERÄ ZEPPELINLÄHETYKSIÄ, kolme kirjattua lähetystä (5., 6. ja 8. EteläAmerikan lennoilta), lisäksi mielenkiintoinen harhaanjohtava jatkolentokortti joka alunperin tarkoitettu
lähetettäväksi katapulttipostina), erittäin hyvälaatuiset kohteet, harvinaista materiaalia! ........................ 500
1934 Zeppelinkuori 12. Etelä-Amerikan lento, Joululento. Joululennon erikoisleimassa kirjain "a".
Kirjattu kirje Peruun, takana saapumisleima Lima 1934, hienolaatuinen ja harvinainen lähetys ............. 200
1936 kaunis pienikokoinen zeppelinkuori Argentiinaan Etelä-Amerikan lennolta, 5 s alifrankeeraus.
Lähetetty Tallinnasta 10.8., kulkenut ensin Berliiniin, sieltä Zeppeliinillä Recifeen ja sieltä edelleen
Buenos Airesiin. Tältä matkalta ei juurikaan tunneta Virosta lähetettyä Zeppelinpostia, erittäin
harvinainen! Aitoutus: Dieter Leder (2000) .............................................................................................. 300
Itsenäistymisajan postilähetyserä mapissa, n. 160 lähetystä monilta eri paikkakunnilta, osin korjatuin
venäläisin leimoin, osin venäläisin merkein jne. Lisäksi säiliökirja jossa vastaavia lähetyksiä n. 40 kpl
sekä itsenäistymisajan sekä vanhempia merkkejä varastoerä ................................................................ 40
Kiintoisa erä, mm. Mi 40 *, 1991 Tarton reikänauhamerkkeja rullassa, kaksi lehdistömitätöityä
merkkiä, Mi 195-196y 10 sarjaa postituoreena ** jne. ............................................................................. 30
1918 - 1940 kokoelma leimattua materiaalia albumissa, mukana mm. lentomerkkejä, kaikki Caritas sarjat, pienoisarkkeja, miehitysmerkkejä jne. Kattava päälajikokoelma, josta puuttuu vain muutamia
parempia merkkejä, lisäksi mukana myös lisämateriaalia mm. ensimmäisestä julkaisusta. ................... 80
1918 - 1940 kokoelma vanhempaa materiaalia säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
mukana myös parempia julkaisuja kuten Caritas-sarjoja, Aita Hädalist -merkkejä neljä kappaletta
(aitous?), lentomerkkejä joista hammastetut 10 markkaa ja 20 markkaa ovat yksityishammasteita tai
hammasväärenteitä, myös yksi lähetys ................................................................................................... 50
1918 - 2006 kokoelma taskullisessa albumissa, vanha pää vaatimaton, itsenäisyyden aika erittäin
kattava sisältäen pääosin postituoretta ja loistoleimattua materiaalia ..................................................... 40
1918 - 2009 kokoelma taskullisessa albumissa, vanhassa päässä parempaa lähinnä Caritas julkaisuja sekä muutama pienoisarkki. Pääarvo uudemmassa materiaalissa jossa paljon
loistoleimattua materiaalia, 2000 -luku erittäin kattava ............................................................................ 80
1918 - 2014 hyvä **/*/o kokoelma taskullisessa kansiossa kotelolla. Vanhan pään kalleimmat merkit
ja pienoisarkit puuttuvat, 1991 alkaen ilmeisen täydellinen postituore ** .................................................100
1918 - 2015 Hieno **/*/o kokoelma / varasto kahdessa paksussa säiliökirjassa. Ei aivan täydellinen,
mutta mm. värieroja, hammastamattomia, erikoisuuksia, pienoisarkkeja, miehitysajan merkkejä ym.
Käyttämättömissä * lentomerkeissä Mi 44Ba ja 44Bb takuu Hujala. Uusi tasavalta (1992-2015)
ilmeisen täydellinen postituore. Lisäksi vuosilajitelmat 2000 ja 2002 - 2014 ........................................... 150
1918 - 2017 kokoelma taskullisessa Leuchtturmin albumissa, kattavasti merkkejä. Vanhassa päässä
osa merkeistä kerätty sekä leimattuina että leimaamattomina, mukana mm. Aita Hädalist -merkkejä
(yhdessä takuu: Richter), lentomerkkejä, Caritas -sarjat, kaikki pienoisarkit - kerätty hyvin kattavasti.
Itsenäisyyden aika kerätty postituoreena ** ja vaikuttaa täydelliseltä ...................................................... 150
1918 - 2018 hyvä **/*/o kokoelma taskullisessa albumissa. Vanhassa päässä monia parempia
julkaisuja, mm. kaikki pienoisarkit sekä Caritas -sarjat, käyttämättömiä Päts-merkkejä, lentomerkkejä,
Aita Hädalist (vaihteleva laatu) jne. Uusi pää lähes täydellinen postituore ** .......................................... 200
1921 - 1940 pieni erä arkkeja ja arkin osia, Mi 30 kaksi arkkia joissa molemmissa yksi pystyrivi
50
vaakasuoraan hammastamatta (molemmat arkit keskeltä lähes irti sekä hammasteita auennut
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reunoilta), Mi 150 ja 151 molemmista 32 merkin ryhmät, lisäksi Caritas Mi 152, 154 ja 155 kokonaiset
50 merkin arkit .........................................................................................................................................
1991 - 1993 pieni kokoelma sivuille montteerattuna sisältäen merkkejä ja kuoria itsenäisyyden
ensimmäisiltä vuosilta, lisäksi toisessa albumissa irtomateriaalia aina 2000-luvulle saakka sisältäen
myös hiukan vanhaa Viroa, Tarton reikänauhamerkkejä jne. Mukana myös neljä vuosilajitelmaa
2000-luvulta sekä hiukan kirjallisuutta, mm. Mattilan postimaksut 1918 - 1940 -luettelo .........................40
1993 - 2009 postituore ** kokoelma Leuchtturmin taskullisessa albumissa (sivut 1991 - 2014), erittäin
kattavasti kerätty kokoelma, ei paljon puutteita ....................................................................................... 50

Yhdysvallat
1504
1505
1506

1507
1508

1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519

1520
1521
1522
1523
1524
1525

1923 Lentomerkit Mi 286-288, käyttämätön **/* nelilösarja, hiukan lyhyitä hampaita, 16 c merkin
liimapinnassa vikaa .................................................................................................................................. 50
1930 Zeppelin Mi 326 ja 328, 65c ja $2.60 Zeppelinkuorella New Yorkista 24.4.1930 Ohioon, takana
Lakehurst N.J. sekä Zeppelin-leima. Punainen Sudamerikafahrt 1930 pyöröleima sekä nelikulmainen
First Europe Pan-America round flight leima. .......................................................................................... 200
1930 Zeppelin Mi 326-327, 65c ja $1.30 Zeppelinkuorella New Yorkista 27.5.1930 Suomeen, takana
Friedrichshafenin kauttakulkuleima ja saapumisleima Lahti 10.VI.1930. Punainen Sudamerikafahrt
1930 pyöröleima sekä nelikulmainen First Europe Pan-America round flight leima. Kuoressa rissejä
sekä taitteita, merkit ehjät ........................................................................................................................ 150
1930 Zeppelin Mi 326-328, arvokas käyttämätön * sarja, vanhasta kiinnitystavasta johtuvia vikoja,
mm. pystysivujen hammasteet taittuneet, ohentumaa, jälkiä liimapinnassa ym. Virheettömän sarjan
arvo Mi 3.000€ ......................................................................................................................................... 100
1930 Zeppelin Mi 326-328, koko sarja Zeppelinkuorella New Yorkista 24.4.1930) Suomeen,
Friedrichshafenin kauttakulkuleima sekä saapumisleima Lahti 11.VI.30. Punainen Sudamerikafahrt
1930 pyöröleima, nelikulmainen First Europe Pan-America round flight leima sekä pieni violetti
pyröleima (complete round trip via Graf Zeppelin). Kuoressa taite, $2.60 merkin vasemmassa
yläkulmassa vikaa .................................................................................................................................... 300
1865 Sanomalehtimerkki 5 c sininen (*) .................................................................................................. 30
1865 Sanomalehtimerkki 25 c oranssi (*) ................................................................................................ 30
1800 -luvulta alkaen pieni postilähetyserä mapissa sekä hiukan irrallaan. Pääpaino 1930 tai sitä
vanhemmassa materiaalissa, mukana mm. kirjattuja, lentopostia, ulkomaille lähetettyjä, sensuuri jne.
Kiintoisa! .................................................................................................................................................. 40
Noin 1910 - 1980 erä yli 120 kappaletta laivapostikuoria, mm. hienoja erikoiskuoria, oheisleimoja jne. . 30
1928 Zeppelinkortti USA:sta Hampuriin, ensilento USA - Saksa sekä muut asiaan kuuluvat leimat .......40
1929 kaksi Zeppelinlähetystä elokuulta, molemmat lähetetty New Yorkiin, molemmissa iso pyöreä
"First Round-the-world flight" -leimaus ja takana Lakehurst 29.8.1929 Graf Zeppelin round the world
flight leimat ............................................................................................................................................... 40
Noin 1939 - 1990 iso erä FDC-kuoria viidessä hienossa kansiossa sekä kenkälaatikossa, yhteensä
yli 10 KG .................................................................................................................................................. 40
Hyvä erä vanhoja ja uudempia postilähetyksiä yli 3 KG laatikossa, paljon lentopostia, Suomeen
tullutta postia ym. ..................................................................................................................................... 20
Massamerkkejä pergamiinipusseissa eri ajoilta sekä hiukan 1990-luvun leikettä yht. 2½ KG
laatikossa, hammaste-eroja ym. .............................................................................................................. 20
Vanha keräilijän jäämistö n. 1½ KG laatikossa, runsas määrä materiaalia pusseissa ja varastosivuilla
ym. Vain vanhempaa materiaalia - runsaasti tutkittavaa! .........................................................................50
1851 - 1944 erittäin hyvä vanha kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia albumissa, monia
parempia merkkejä mukana kuten esim. Zeppelin sarja Mi 326-328 käyttämättöminä *, 1893
Kolumbus-sarjaa, 1869 sarjan merkit 30 c asti jne. jne. Paljon sarjojen yläarvoja sekä dollariarvoja,
myös lunastus- ym. merkkejä. Erittäin korkea luetteloarvo - ehdottomasti tutustumisen arvoinen
kokoelma! .................................................................................................................................................800
1851 - 1964 kiintoisa kokoelma kansiossa, runsas määrä merkkejä sisältäen useita parempia
merkkejä, värisävyjä, hammasteita, vesileimoja, pieniä erikoisuuksia jne. Osittain vaihteleva laatu tutustu! ..................................................................................................................................................... 200
1851 - 1979 peruskokoelma albumissa, lisäksi säiliökirjassa sekalainen erä merkkejä .......................... 50
1861 - 1900 pieni siisti kokoelma leimattua materiaalia sivuilla mapissa. Lähes 50 merkkiä, mm. 1893
Kolumbus -sarjaa yhdeksän erilaista merkkiä (osin vikaa) ...................................................................... 50
1890 - 1928 vanha kokoelma pääosin leimattua materiaalia mapissa, mukana myös parempia
merkkejä, yläarvoja $5 saakka jne. .......................................................................................................... 50
1918 - 1937 lentopostimerkkierä varastosivuilla/lehdillä, vain käyttämätöntä **/* materiaalia,
vaihteleva laatu. Mukana mm. Mi 248-250 nelilöt (kaikissa vikaa, ohentumia ym), Mi 286-288 kaksi
postituoretta ** sarjaa jne. ........................................................................................................................ 50
Pieni erä käyttämätöntä vanhempaa materiaalia, pääosin 1922 käyttösarjan merkkejä pääosin
nelilöin $1 asti, myös hiukan muuta materiaalia. Paljon postituoretta ** .................................................. 40

YK - Yhdistyneet Kansakunnat
1526
1527

E

1977 - 2010 erinomainen kokoelma FDC-kuoria seitsemässä paksussa kuorikansiossa. Paljon! .......... 80
1977 - 1992 runsas erä postituoretta ** ja erikoisleimattua materiaalia (merkkejä, vihkoja,
pienoisarkkeja, arkkeja ym.) kahdessa paksussa säiliökirjassa sekä yksi kansio FDC-kuoria. Mukana
myös YK-merkkien luettelo. ..................................................................................................................... 50
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Eurooppa kokoelmat ja erät
1528
1529
1530
1531
1532
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1543
1544
1545
1546
1547
1548

Albania, Andorra, Baijeri, Belgia ja Itävalta, runsas kokoelma Scottin albumissa, n. 1850 - 2000,
korkea luetteloarvo ...................................................................................................................................100
Arkkierä 1950 - 1982 arkkikansiossa, n. 45 arkkia joista osa leimattuja, mukana paljon Itä-Saksaa
mutta myös Luxemburg, Unkari, Turkki ja YK .......................................................................................... 20
Baltian maat, merkkierä / kokoelma kahdessa säiliökirjassa vuodesta 1918 aina 2000-luvulle,
pääosin Viroa ja Liettuaa, myös hiukan Latviaa, Keski-Liettuaa sekä Tannu-Tuvaa. Vanhaa ja uutta,
leimattua ja leimaamatonta, myös hiukan pienoisarkkeja ........................................................................ 40
Belgia, Ranska (ja siirtomaat) ja Saksa (eri alueita) kokoelma lähinnä leimattua kolmessa vanhassa
säiliökirjassa .............................................................................................................................................30
Espanja ja Italia, merkkierä kahdessa säiliökirjassa, pääosin leimattua materiaalia ............................... 20
Euroopan maiden A-N o/* kokoelma vanhassa KABE-albumissa. Vain vanhaa materiaalia ennen
vuotta 1945. Paljon arvokkaampiakin merkkejä (mm. Bulgaria Mi 1 - 24, joku pieni vika), jonkin
verran vaihteleva laatu. Löytöjä! .............................................................................................................. 150
Eurooppa, pieni postituore ** merkkierä vanhaa ja uudempaa materiaalia varastokorteilla, mm. IsoBritannia, Belgia, Saksa, YK, Hollanti jne. ............................................................................................... 30
Färsaaret 1975 - 1997, kattava postituore ** kokoelma albumissa, lisäksi mukana Ahvenanmaa
vuoteen 1993 asti sekä Baltian maita 1990-luvun ensimmäisiltä vuosilta, kaikki taskullisilla sivuilla ...... 40
Kauppiaan vanha myyntikansio Itä-Euroopan pienoisarkeista, yhteensä lähes 30 pienoisarkkia sekä
kleinbogenia, monia hyviä mukana mm. Unkarista, Tsekkoslovakiasta, Jugoslaviasta jne. Hyvin
korkea luetteloarvo ...................................................................................................................................80
Kiintoisa pieni erä pääosin uudempia eurooppalaisia julkaisuja, mm. Bulgaria, Ukraina, Belgia,
Hollanti jne. Monia parempia kohteita - korkea luetteloarvo .................................................................... 40
Luxemburg ja Liechtenstein, merkkierä paksussa säiliökirjassa, vanhaa ja uudempaa, leimattua ja
leimaamatonta. Myös joitain parempia merkkejä mukana ....................................................................... 50
Neuvostoliitto, Puola, Tanska, Ruotsi, Norja ja Tsekkoslovakia, merkkierä kymmenessä
valintavihkossa .........................................................................................................................................20
Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro, kokoelmat albumissa 1940 - 1950 -luvuille, pääpaino Norjan merkeissä . 50
Peruskokoelma vanhoilla lehdillä, mm. Hollanti, Saksa, Iso-Britannia, Unkari, Venäjä, Sveitsi, Ranska
jne. Lisäksi Itävalta Mi 418-424 käyttämätön * sarja sekä Mi 544 leimattuna .......................................... 30
Pieni erä vanhaa aineistoa, Reich 1872 Brustschild -merkkejä 10 kpl sekä seitsemän ehiötä eri
maista, osa käyttämättömiä. Lisäksi pieni nippu uudempia suomalaisia kuoria Pori-leimoin sekä lähes
3 KG käyttämättömiä suomalaisia ehiökortteja, pääosin m/30 ................................................................ 40
Pieni hyvin vanha merkkierä neljällä pahvisella sivulla, mm. Suomi, Ruotsi, Tanska, Venäjä jne. Joku
parempi merkki mukana, vaihteleva laatu ................................................................................................20
Pohjoismaat, kiintoisa pieni erä parempia kohteita n. 10 varastokortilla, mm. yhdeksän
Pakkeportomerkkkiä, kaksi 5 kruunun tanskalaista Postitalomerkkiä, Norjan Nordkapp -julkaisua jne. ..50
Pohjoismaat, pieniä kokoelmia/jäännöskokoelmia neljässä Facitin albumissa, vaihtelevasti merkkejä,
uusimmat 1950 -luvulta ............................................................................................................................ 30
Schwanebergerin Eurooppa-kansio vuodelta 1931, vain muutamia merkkejä sisällä, pääosa sivuista
kuin uutta vastaavia. Kannsien ja selkämyksen välisissä taitteissa vaurioita .......................................... 20
Schwanebergerin Eurooppa-kansio vuodelta 1934, runsaasti merkkejä mukana. Osa merkeistä
poistettu ja pieni osa poistettu leikkaamalla sivusta pala pois ................................................................. 50
Sveitsi ja Itävalta, merkkierä kahdessa paksussa säiliökirjassa, vanhaa ja uudempaa, pääosin
leimattua. Karkea myyjän arvio yli 3.000 sveitsiläistä ja yli 800 itävaltalaista merkkiä ............................ 30

Worldwide lots
1549
1550
1551

1552
1553
1554
1555

1556
1557

Guatemala, Venezuela ja Kuuba, vanha kokoelma albumissa, runsaasti merkkejä ................................ 100
Aasian maita ja vähän muitakin erä kahdessa pienessä säiliökirjassa. Kiinaa, Japania ym. Mm. Hieno
Hongkongin leike 1989, jossa 7 kpl 50 $ merkkejä ja muita korkeita arvoja. ........................................... 20
Aden 1953 - 1965 pieni postituore ** merkkierä (SG £140), Etelä-Afrikka 1930 - 1954 viisi erilaista
leimattua paria (SG £139), Irak 1918 - 2004 kokoelma varastokorteilla sis. n. 390 erilaista merkkiä
(SG yli £220) sekä Zimbabwe 1980 - 2000 kokoelma varastokorteilla sis. yli 210 erilaista merkkiä (G
£215) ........................................................................................................................................................ 50
Arkkeja isossa kansiossa n. 300 kpl, etupäässä suosioleimattuja arkkeja kaukoidän maista, paljon
urheilua ja Olympia aihetta ...................................................................................................................... 20
Ehiöleikkeitä monista eri maista, lähinnä Euroopasta, säiliökirjassa, kansiolehdillä ym. Vain vanhaa.
Saksan vanhoja valtiota ym. mielenkiintoista ...........................................................................................40
Erä vanhoja huutokauppakohteita, yhdeksän kohdetta, vanhat lähtöhinnat olleet 240€, mukana mm.
Vatikaania, Italiaa, postilähetyksiä ........................................................................................................... 40
FOURNIER VÄÄRENNEALBUMI "Album de Fac-Similés Edité Par L'Union Philatélique de Genève"
nro 437, albumissa yli 1.700 väärennettä leimatuista ja leimaamattomista merkeistä, ryhmistä,
päällepainamista, leimoista jne. Albumi hiukan kuluneessa kunnossa, mutta ei vaikuta albumin
käyttöön. Erittäin haluttu albumi Fournierin väärenteistä, vain 480 albumia on aikanaan valmistettu.
10 vuotta Fournierin kuoleman jälkeen L'Union Philatélique de Genève osti hänen varastonsa ja
valmisti nämä 480 albumia. Materiaali, jota ei laitettu albumeihin, poltettiin. ........................................... 1000
Kahdessa vanhassa valintavihkossa mielenkiintoinen aineisto, mm. Saksan vanhoja valtioita,
Ranskaa, Englantia, siirtomaita ym. Kiintoisaa vanhaa materiaalia .........................................................30
Kaksi vanhaa koko maailma albumia joissa merkkejä 1900 -luvun alkuun saakka, materiaalia
200
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monista maista sisältäen myös joitain parempiakin merkkejä, lisäksi yksi ohut koko maailma kansio
jossa vain vähän merkkejä. Vaihteleva laatu - ehdottomasti tutustumisen arvoinen! ..............................
Kaukomaat, merkkierä säiliökirjassa, materiaalia pääosin 1800-luvun lopusta 1900-luvun alkuun,
myös hiukan uudempaa. yhteensä n. 1.200 merkkiä ...............................................................................30
Kaukomaiden (ei Eurooppaa) o/* kokoelma paksussa vanhassa Schaubek-albumissa. Vain vanhaa
materiaalia, lähinnä 1900-luvun alkupuoliskolta, mutta myös vanhempaa. Tuhansia ja tuhansia
erilaisia merkkejä! Tutkittavaa pitkäksi aikaa. .......................................................................................... 150
Kauppiaan myyntikansio jossa sekalainen erä merkkejä eri maista, mm. Jugoslavia, Saksa, IsoBritannia, hiukan aiheita jne. .................................................................................................................... 40
Kauppiaan myyntikansio jossa sekalainen erä merkkejä eri maista, niin pienien saarivaltioiden
aihejulkaisuja kuin parempaa Eurooppaa, mm. Belgia, Luxemburg, Italia, Ranska ym. ......................... 80
Kiintoisa merkkierä vajaan 1 KG laatikossa, vanhaa ja uudempaa materiaalia eri maista, lisäksi
useita eri maiden arvokkaita merkkejä ilman takuuta aitoudesta, mm. Tanska, Belgia, Neuvostoliitto,
Brasilia, Sveitsi jne. Tutustu ja tutki! ........................................................................................................ 200
Kiintoisa pieni erä pääosin vanhaa materiaalia 12 varastokorteilla, mm. kaksoishammaste
Tsekkoslovakiasta. Mukana myös arvokkaita merkkejä joiden aitoudesta ei varmuutta, mm. KeskiLiettua, Italia, Espanja ..............................................................................................................................50
Kiintoisa sekalainen aineisto säiliökirjassa, merkkejä monista eri maista, sisältäen sekä
tavanomaisempaa materiaalia että myös monia parempia merkkejä, Vanhaa ja uudempaa - tutustu! ... 100
Koko maailma kokoelma vanhassa mapissa itsetehdyillä sivuilla, kaikki materiaali ennen toista
maailmansotaa. Runsas aineisto, materiaalia kaikkialta maailmasta ...................................................... 30
Koko maailma, kiintoisa erä pienessä laatikossa, mukana paljon parempia sarjoja ja pienoisarkkeja,
vanha kokoelma vihkossa, kullattuja pienoisarkkeja, hammastamattomia julkaisuja jne. Vanhaa ja
uudempaa värikästä materiaalia - tutustu! ............................................................................................... 80
Koko maailman ”Specials” kokoelma postimerkeistä, joiden valmistuksessa on käytetty
poikkeuksellisia materiaaleja: lasia, kristallia, nahkaa, hopeaa, kultausta, kangasta, 3D-painantaa
jne. Poikkeavan kokoisia ja muotoisia merkkejä, tuoksuvia merkkejä ym. Mm. Suomen 2008
”kansakunta” ja Hongkong Mi BL87 kullatut blokit. Mielenkiintoisia kohteita, tutustu! ............................. 50
Kuuba, Ecuador, Guatemala ym. kiintoisa merkkierä säiliökirjassa, paljon vanhaa materiaalia .............. 50
Latinalainen Amerikka, säiliökirjallinen merkkejä eri maista, paljon kiintoisaa vanhaa aineistoa
tutkittavaksi .............................................................................................................................................. 40
Lävisteitä, merkkierä mapissa, n. 500 merkkiä joista yli puolet englantilaisia, lisäksi USA, Saksa,
Tanska jne. Mukana myös pieni monistenippu jossa tietoa lävisteistä .................................................... 20
Pieni sekalainen erä merkkejä, pienoisarkkeja ym. eri puolilta maailmaa varastosivuilla jne. Vanhaa
ja uudempaa materiaalia, parempiakin kohteita mukana - löytöjä? ......................................................... 50
Rei’itteet, iso kokoelma / varasto firmarei’itettyjä merkkejä 32-sivuisessa säiliökirjassa. Paljon
Englantia, Tanskaa, Saksaa, USA:ta ja monia muita maita. Mukana arvokkaampiakin merkkejä
(Hongkong veromerkki Mi 1 ym.). Osin runsaasti kaksoiskappaleita. ......................................................50
Schaubek's Illustriertes Briefmarken Album, koko maailma-albumin 14. painos, paikat kaikille
merkeille ja ehiöleikkeille vuoteen 1891 asti. Kannet kuluneet, sidonta ehjä ja sivut ovat siistit, ehjä
lukitussolki. Hiukan myös merkkejä sisällä .............................................................................................. 50
Schaubekin Eurooppa -kansio vuodelta 1951, vähän merkkejä, suurin osa sivuista koskemattomia.
Kansissa haalistumaa, muuten siistikuntoinen kansio ............................................................................. 30
Schwanebergerin koko maailma-albumi 1900 luvun alkupuolelta sisältäen vain vanhaa materiaalia.
Tasaisesti merkkejä eri puolilta maailmaa sisältäen myös joitain hiukan parempiakin merkkejä, mutta
hyvin vaihteleva laatu, albumi myös hiukan huonossa kunnossa ............................................................ 30
Sekalainen aineisto säiliökirjassa, paljon vanhaa, arkin osia jne. Mukana mm. Armenia, Venäjä,
siirtomaita, Etelä-Australiaa jne. Lisäksi toinen säiliökirja jossa yli 40 erilaista neuvostoliittolaista
pienoisarkkia alkaen Mi 10 .......................................................................................................................40
Sekalainen kiintoisa materiaali pienessä n. ½ KG laatikossa, mukana parempia julkaisuja, kauniita
leimoja, Saksaa, modernia Venäjää, Norjaa, joku vanha postimerkkiaiheinen postikortti jne. .................40
Ukraina, Azerbaidzan, Tajikistan, Uzbekistan, Vuoristo-Karabah, Georgia jne. erä modernia
postituoretta ** materiaalia yli ½ KG laatikossa, paljon vihkoja, pienoisarkkeja ja vihkolehtiä, myös
sarjoja jne. Harvoin tarjolla olevaa materiaalia - korkea luetteloarvo ....................................................... 50
Ulkomaisia merkkejä pieni erä säilytyskorteilla ym. Myös kaksi valintavihkoa Tanskaa, joiden vanhat
myyntihinnat yli 3000 kr ........................................................................................................................... 30
USA, Kanada ja YK, kokoelma hyvässä kansiossa, yhteensä yli 4.500 merkkiä jättäjän laskelman
mukaan, vanhaa ja uudempaa, mm. 14 erilaista YK:n lippuarkkia .......................................................... 40
Vanha kokoelma Euroopan maita, mm. Belgia, Saksa, Portugali, Bulgaria sekä siirtomaiden merkkejä
eri maanosista. Kiintoisa kokoelma jossa myös parempia merkkejä mukana. Vain vanhoja merkkejä tutustumisen arvoinen! ............................................................................................................................. 150
Vanhoja huutokauppakohteita 15 kappaletta, pääosin Euroopan maita, mm. parempia julkaisuja,
postilähetyksiä jne. Vanhat lähtöhinnat olleet 200€ ................................................................................. 40
Vanhoja huutokauppakohteita yli 10 kappaletta, pääosin Euroopan maita, mm. parempia julkaisuja,
postilähetyksiä jne. Vanhat lähtöhinnat olleet yli 200€ ............................................................................. 40

Suomen postimerkit
Suomi postilähetyskokoelmat ja erät
1584

Aerogrammena ym hieno erä 28 kpl sivuilla ............................................................................................ 20
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Kotimaan lentopostia kaunis pieni erä 11 lähetystä ................................................................................. 20
Kuvakortteja ja postia kiintoisa erä kahdessa kansiossa ......................................................................... 30
Neljässä kansiossa erä sekalaisia lähetyksiä eri aikakausilta, mm. 1983 kenttäpostimerkki kuorella ja
FDC-kuoria ym. ........................................................................................................................................ 50
Neljässä mapissa kiintoisa erä postia ym myös joku ulkomaan kohde. Mukana mm. lunastuksia ja
erilaisia lipukeita jne ................................................................................................................................. 30
Sähkäsanomia ym erä Suomesta ja muualta .......................................................................................... 20
Värikäs erä lähetyksiä kansiossa mm. ulkomaille ym .............................................................................. 50
1700-luvun puolelta alkaen erä lähetyksiä mm. ukkoskortteja, joitakin lentolähetyksiä ym ..................... 50
1782 - 1841 erä vanhoja kirjeitä kuusi kpl ................................................................................................50
Kolmessa kansiossa postia alkaen 1800-luvulta mm. firmakuoria, postivaunuleimoja, kirjattuja,
sensuuria ym ............................................................................................................................................30
Kokoelma -aineisto kolmessa paksussa kansiossa lähetyksiä alkaen kuulutuksista ja
isohamapaiskuorista (vikoja). Kerätty monipuolisesti erilaista materiaalia mm. taksoja, leimoja,
ulkomailla menneitä, Punaisen Ristin ja Tub ym lähetyksiä jne. .............................................................. 250
1834 - 1866 Suomeen tullutta postia ulkomailta kaunis erä kuusi kirjettä ............................................... 50
Kiintoisa erä lähetyksiä alkaen kyrillisestä Helsingfors -leimasta myös jokunen ulkomailta Suomeen
tullut mm. Venäjältä 1892 3 kop näyte ilman arvoa -lähetys ym .............................................................. 50
Kiintoisa erä lähetyksiä alkaen Meanderkirjeestä myös Itä-Karjalaa, postipysäkkileimoja, Heimdallsin
katastroofipostia ym ................................................................................................................................. 50
Vanhoja kirjeitä 1850-1860 -luvuilta hieno erä noin 30 kpl, jotka ilmeisesti kaikki osoitettu Kuopioon
mm. matala laatikkoleima Nyslott, Jyäskylä ja Torneå ym. Kirjeiden sisällöt mukana. Lisäksi muutama
kirje ulkomailta! ........................................................................................................................................ 100
1852 - 1861 ulkomaille menneitä kirjeitä kaunis erä kuusi erilaista monin leimoin .................................. 50
1860 - 1866 pieni erä lähetyksiä yhdeksän kpl. Joitakin vikoja ................................................................200
1866 alkaen kiintoisa erä postia mm. m/75 32 penniä kirjeellä Venäjälle, lentokortti 1925 Saksaan ym .250
m/75 erä 20 pennin kirjeitä kahdeksan kpl 1877 - 1880 jonkin verran ajan patinaa ................................ 20
1880-luvulta 1910-luvulle erä lähetyksiä vain ulkomaille yli 60 kpl kansiossa ......................................... 50
R -lipukkeiden käyttöjä kaunis erä m/85 - m/89 lähetyksillä yli 20 kpl ..................................................... 100
Poikkeuksellisen hieno m/89 aineisto kerätty kokoelman rakentamista varten yli 230 lähetystä 2
pennistä 1 markkaan. Mukana mm. Wärde-kirjeitä, ulkomaille menneitä, erilaisia leimauksia jne.
Tältä pohjalta on helppo lähteä rakentamaan kokoelmaa! ...................................................................... 200
Kahdessa mapissa kiintoisa erä postia mm. 1930 Zeppeliini kortilla Ruotsiin, ulkomailta tulluta postia
Suomeen ym ............................................................................................................................................ 100
1893 - 1900 harvinainen erä kolme saantitodistusta 25 pennin merkein Kuopio -leimoin. Yksi
dokumenteista hieman enemmän kärsinyt .............................................................................................. 150
Vanhoja myyntikohteita Suomesta ja ulkomailta kahdessa mapissa mm. lähetyksiä, leimoja ym ........... 30
1901 - 1922 erä yli 20 vakuutettua lähetystä. Hienoja leimoja ja sinettejä. Useat huonosti avattuja,
mutta monta hyvääkin. Mm. 1901 1 markka yksin ja hieno 1921 näyttelykokoelman kohde, jossa
selitys ja todistaminen kadonneesta sisällöstä! ....................................................................................... 40
Kotkamerkeillä Wärde- ja kirjattuja lähetyksiä erä kansiossa .................................................................. 30
Neljässä kansiossa vanha erä kerätty lähetyksiä kotkamerkeistä eteenpäin. Runsaasti saarismallin
aikakauden postia! Wärdeä, leimoja, taksoja ym tutkittavaa ................................................................... 80
1924 - 26 poikkeuksellisen hieno erä varhaisia lentokuoria ulkomaille viisi erilaista mm. Poste
aérienne -leimoin ym ................................................................................................................................100
m/17 hyvä erä lähetyksiä yli 20 kpl etupäässä ulkomaille mm. Afrikaan ym ............................................50
m/17 ja m/30 lähetyksiä erä yli 20 kpl myös m/89 1 markka Wärde-kirjeellä ...........................................30
m/18 kaunis pieni erä läehtyksiä 16 kpl mm sekapostitteita ym .............................................................. 30
1920 – 1956 yli 30 hyvää lähetystä, mm. 1935 Kalevala FDC ja muita FDC:tä, 1938 FIS viisi R-kuorta
ym. ........................................................................................................................................................... 50
Juhlamerkki- ym lähetyksiä vanha erä neljässä kansiossa myös ensipäiväkuoria ym ............................ 50
Hieno lentopostikokoelma kauniisti sivuille montteerattuna kansiossa alkaen 1930-luvulta yli 80
lähetystä ...................................................................................................................................................100
m/30 hieno erä vain ulkomaille menneitä lähetyksiä kansiossa yli 70 kpl mm. Kiinaan ja Brasiliaan ...... 50
m/30 lähetyksiä erä ulkomaille yli 90 kpl kansiossa ................................................................................. 80
Punaisen Ristin, Tub ja käyttösarjojen ym lähetyksiä kahdessa kansiossa yli 180 kpl ............................ 20

1856 Soikiomerkit
1622
1623
1624
1625

5 kop pienet helmet, tummansininen (ns. blurried printing), leveät reunat, siisti Helsingfors 1857.
Ohentumaa, rusketusta ja vaakataite. (L. 1 Ia) Aitoutus: Schwenson (2022) .......................................... 100
5 kop pienet helmet, tummansininen, hyvät reunat mutta leikattu viisikulmaiseksi, kaunis Ekenäs leima. Ohentumaa. (L. 1 Ia) Lausunto: Ossa (2019) ................................................................................400
5 kop pienet helmet, sininen, erittäin kaunis Wiborg 1857. Vähäistä ohentumaa. (L. 1 Ib) Aitoutus:
Tuori (2006) ..............................................................................................................................................500
5 kop pienet helmet, sininen, hyvät reunat, erittäin kaunis Willmanstrand -leimaus. Hieman
ohentumaa ja ajan patinaa. (L. 1 Ib) Aitoutus: Schwensson (2022) ........................................................ 500
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1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

5 kop pienet helmet, sininen, niukkareunainen, kaunis musteristi. Pientä vikaa. (L. 1Ib). Aitoutus
100
Schwenson (2018) ...................................................................................................................................
5 kop pienet helmet, vaaleansininen, hieman kapeat reunat, loisto Borgå 1858 ja kartteerausnumero.
(L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) ....................................................................................................... 500
5 kop pienet helmet, vaaleansininen, kolmelta sivulta hyvät reunat, loisto Borgå 1858. Kevyt taittuma
pystysuuntaan. (L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) ..............................................................................200
5 kop pienet helmet, vaaleansininen, niukkareunainen, loisto Borgå 1858. Kevyesti ohentunut. Upea
leimaus! (L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) ........................................................................................ 300
5 kop pienet helmet, vaaleansininen, täydet reunat, kaunis Helsingfors ja musteristi. Hieno merkki!
(L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) ....................................................................................................... 300
5 kop isot helmet, sininen, kahdelta sivulta hyvät reunat, siisti Helsingfors ja musteristi. Takana
mitättömiä pintanaarmuja. (L. 1 IIb) Aitoutus: Schwenson (2022) ........................................................... 300
5 kop isot helmet, sininen, niukkareunainen, kaunis Helsingfors ja musteristi (L. 1IIb). Aitoutus Oesch
(1998) .......................................................................................................................................................100
5 kop isot helmet, vihertävänsininen, niukkareunainen, siisti leimattu. Yläkulmassa kevyt taite ja
merkin paperi on hieman auennut takaa. (L. 1 IIc) Aitoutus: Schwenson (2022) .................................... 100
Kiintoisa erä materiaalia 10 kop ovaalimerkkejä vaihtelevalla laadulla myös uusintapainamia ym
tutkittavaa .................................................................................................................................................100
10 kop karmiininpunainen, erittäin kaunis Wiborg 1857 leikkeellä, mutta haalistunut ja putsattu.
Tämän vuoksi tarkka väri määritys ei ole mahdollista. (L. 2) Aitoutus: Schwenson (2018) ..................... 50
10 kop punertavankarmiini, hyvät reunat, lähes loisto Helsingfors 7.4.1856. Hieno merkki! (L. 2 a)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 400
10 kop karmiini, täysireunainen, kaunis mustemitätöity merkki, jossa mitättömiä pisteohentumia. (L.
2b). Aitoutus Schwenson (2016) .............................................................................................................. 80
Hauska referenssikohde: 10 kop merkki, jota on käsitelty ja korjattu. Signeeraus ylös. .......................... 30
10 kop tummankarmiini, hyvät reunat, lähes loisto Helsingfors 1856. Pieni suljettu rissi alareunassa
sekä ohentumaa ym. (L. 2 c) Aitoutus: Schwenson (2022) ..................................................................... 50
10 kop tummankarmiini, hyvät reunat, lähes loisto Joensuu 1857 ja kartteerausnumero. Paperissa
ajan patinaa. Pintavika ja takana pieni ohentumia. (L. 2 c) Aitoutus: Schwenson (2022) ........................100
10 kop tummankarmiini, kolmelta sivulta leveät reunat, kaunis Wiborg (1856) -leimaus. Pieniä
ohentumia. (L. 2 c) Aitoutus: Schwenson (2022) ..................................................................................... 100
10 kop lilan-vaaleankarmiini, kahdelta sivulta hyvät reunat, lähes loisto Åbo 1857. Hieman
ohentumaa ja vanhaa paperia takana. (L. 2 d-e) Aitoutus: Schwenson (2022) ....................................... 150
10 kop punaisenkarmiin, kahdelta sivulta sisään leikattu, siisti musteristi. (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson
(2022) .......................................................................................................................................................50
10 kop punaisenkarmiini, hyvät reunat, erittiän kaunis Helsingfors 1858 ja haalistunut musteristi.
Hieno! (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson (2022) ............................................................................................. 100
10 kop punaisenkarmiini, hyvät reunat, erittäin kaunis Brahestad 1859 ja musteristi kirjeellä
Jacobstadiin. Kuoressa tyypillinen pystytaite ja häivähdys ajan patinaa. (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson
(2022) .......................................................................................................................................................200
10 kop punaisenkarmiini, kaunis Helsingfors 1858 ja ennakkomustemitätöinti leikkeellä. Lähes
huomaamaton pystytaite merkissä. (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson (2022) ................................................ 100
10 kop punaisenkarmiini, kaunis musteristi. (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson (2022) ................................... 50
10 kop karmiininruso, hyvät reunat, erittäin kaunis Helsingfors 1859. (L. 2 g) Aitoutus: Oesch (1997) ...100
10 kop karmiininruso, kaunis Wiborg 1858 ja kartteerausnumero. Pieni rissi ja takana vanhaa
paperia. (L. 2 g) Aitoutus: Schwenson (2022) ..........................................................................................50
10 kop karmiininruso, täydet reunat, erittäin kaunis Helsingfors 1858 ja musteristi. (L. 2 g) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 100
10 kop karmiinin punainen, aavistuksen sisään leikattu, Lähes loisto Wiborg 1859. Vähän
tummentumaa. (L. 2h). Aitoutus Schwenson (2019) ................................................................................80
10 kop karmiininpunainen, erittäin kaunis Helsingfors 1859 ja musteristi. Aavistus ajan patinaa ja
ylälaidassa vaakataittuma. (L. 2 h) Aitoutus: Schwenson (2022) ............................................................ 80
10 kop karmiininpunainen, hyvät reunat, kaunis Helsingfors 1858. Hieno merkki! (L. 2 h) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 100
10 kop karmiininpunainen, kaunis musteristi (L. 2 h) Aitoutus: Schwenson (2022) ................................. 50
10 kop ruso, kaunis musteristi. (L. 2 i) Aitoutus: Schwensson (2022) ..................................................... 50
10 kop ruso, pyöreäksi leikattu, isolla kirjeen etusivun osalla, kaunis Helsingfors 1859 ja musteristi.
Vikaa. (L. 2 i) Aitoutus: Schwenson (2014) .............................................................................................. 40
10 kop ruso, täydet reunat, kaunis Wiborg 1859 ja kartteerausnumero 6. Alareunassa pieni mitätön
rissi. Merkissä aavistus ajan patinaa. (L. 2 i) Aitoutus: Schwenson (2022) ............................................. 50
Harvajuovainen paperi 10 kop karmiininpunainen, musteristillä ja merkillä osin kirjoitusta. Keskellä
pystytaite. Aitoutus: Schwenson (2022) ................................................................................................... 100
Uusintapainamia erä levyllä viisi erilaista .................................................................................................50
1892 5 kop uusintapainama, käyttämätön * ............................................................................................. 20

1860 Isohampaiset
1661
1662

1860 - 1866 hieno erä isohampaisia kahdeksan erilaista leimattua vain pientä sanomista .....................100
1860 - 1866 hyvä erä merkkejä ja lähetyksiä (joitain vikoja) mm. 1866 40 penniä I karmiini (a-väri)
100
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1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676

1677
1678
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pientä vikaa Oeschin aitoutuksella (1982) ym .........................................................................................
1860 - 1866 kiintoisa erä merkkejä 17 kpl osin vikoja käyttämättömiä (*) ilman liimaa ja leimattuja
mm. joku loisto ......................................................................................................................................... 100
5 kop ja 10 kop kaunis erä kahdella kokoelmasivulla myös yksi kirje. Joitain vikoja ............................... 100
5 kop - 10 kop hieno erä neljä merkkiä mm. upeita leimoja. 5 kop merkkiä ex Faberge. Pientä
sanomista .................................................................................................................................................100
5 kop I vaaleansininen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, kirjeellä, joka päivätty Wärunda 1864. Kirje
saapunut junalla Helsinkiin, jossa merkki on mitätöity Ank -leimalla. Hieno! (L. 3 If) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 80
5 kop I violetinsininen, kuvakeväli 2,3 x 1,6 mm pari hienolla leikkeellä Parikkala 1865. Upea! (L. 3 Ih)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 50
5 kop II vaaleansininen, kuvakeväli 2,3 x 2,3 mm, lähes loisto Åbo 1865. Erittäin hieno merkki! (L. 3
IIo) Aitoutus: Schwenson (2022) .............................................................................................................. 100
5 kop II vihertävänsininen, lähes loisto St Michel 186?. Hieno merkki! (L. 3 C IIk) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 50
5 kop I kuvakeväli 2,3 x 2,3 mm leimattu ja mustemitätöinti (pientä sanottavaa lävisteessä) ja 10 kop
I kauniilla Tammerfors 1862 leimalla sekä musteristillä. Kummassakin aitoutus: Schwenson (2022) ..... 50
5 kop viallinen merkki ja 10 kop I lilaroosa, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm harvinainen käyttämätön * puoli
hammasta puuttuu ja aavistus ajan patinaa. (L. 4 Ig) Aitoutus: Schwenson (2022) ................................ 80
10 kop I hienolla leikkeellä mitätöity Norjalaisella kuvioleimalla. Leikkeen tekstissä luettavissa:
Stavanger. Lausunto: Schwensson (2016) .............................................................................................. 50
10 kop I himmeänlilanruso, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, lähes loisto Jorois 1863. Hieno! (L. 4 Ih)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 50
10 kop I karmiininpunainen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm kirjeellä Pietariin, kaunis Helsingfors 1864 ja
mustemerkintä. Pietarin tuloleima. (L. 4 If) Aitoutus: Schwenson (2022) ................................................ 50
10 kop I kirkkaan karmiininpunainen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, lähes loisto Åbo 1861. Todella hieno
merkki! (L. 4 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) .......................................................................................... 100
10 kop I lilanroosa, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, kauniilla kirjeellä Kexholmiin. Merkki mitätöity ensin
kartteerausnumerolla 3 ja viereen oheisleima Wiborg 1862. Merkki leimattu kolmesti perillä Kexholm
-leimalla. Erikoinen käyttö. Merkki on ns. ohut raaminen. Kirjeessä tavanomaista taittumaa (L. 4 Ig)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 50
10 kop I lilanruso, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, erittäin kaunis matala laatikkoleima Eckerö. Harvinainen
leimaus. Aitoutus: Oesch (1997) .............................................................................................................. 50
Erä 10 kop neljä siistiä kirjettä osin pientä sanomista ..............................................................................50

1866 Isohampaiset
1679
1680
1681
1682
1683
1684

1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693

1860 - 1866 hieno erä sivulla leimattuja kahdeksan erilaista mm. hienoja leimoja. Joitain vikoja ........... 50
Erä käyttämättömiä * /(*) merkkejä kuusi kappaletta. Pientä vikaa ..........................................................50
Hyvä referenssierä 5 pennistä 1 markkaan merkkejä, joissa sanottavaa mm. leimaväärenteitä .............50
5 penniä - 1 markka erä 12 merkkiä mm. hienoja leimoja mutta pientä sanomista. 1 markan merkissä
leima väärenne. ....................................................................................................................................... 100
5 penniä - 40 penniä erä viisi erilaista leimattua ...................................................................................... 40
5 penniä I loisto Joensuu 1875. Erikoinen merkki, jossa mysteeriä kerrakseen. Schwensonin
lausunto: En ole vastaavanlaista 5 pennin merkkiä tavannut. Merkin painoasu on vetinen kuten ns.
epäonnistuneessa painoerässä 1869 - 70, mutta merkki on painettu tavalliselle juovattomalle
paperille. Merkin läviste I on oikealta sivulta harvempi kuin muilla sivuilla. Merkin yksi kulma pyöreä
ja muutama taittunut hammas. Joensuu leimaus on aito. ........................................................................ 50
5 penniä I tummanruskea, hailakanlila paksu raitapaperi, harvinainen käyttämätön * poikkeuksellisen
hyvä keskitys! Osittainen vaakasuora ohut painauma, joka ei häiritse ulkoasua. (L. 5 Ia) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 100
5 penniä III lilanruskea, hailakanlila raitapaperi, harvinainen käyttämätön * upea! (L. 5 IIIb) Ex
Fabergé. Aitoutus: Schwenson (2022) .....................................................................................................100
5 penniä III punertavanlila, hailakanlila silopaperi, painotuotteella St Micheliin, lähes loisto
Kristinestad 1873, Ank -leima. Hieno lähetys! Merkissä mitätöntä pientä vikaa. Kortissa taite. (L. 5
IIIh) Aitoutus: Schwenson (2022) ............................................................................................................. 80
8 penniä II kellahvihreä silopaperi, harvinainen käyttämätön * (L. 6 cII) Aitoutus: Schwenson (2022) .... 80
8 penniä III kellanvihreä silopaperi, harvinainen käyttämätön * pientä vikaa lävisteessä. (L. 6 cIII)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 50
8 penniä III vihreä silopaperi, lähes loisto Åbo 1871 (kahdesti) ja pieni osa punaista London paid leimaa. Pieni kulmataite ja yksi taittunut hammas. Hieno merkki! (L. 6 aIII) Aitoutus: Schwenson
(2022) .......................................................................................................................................................50
8 penniä III vihreä silopaperi, viisi merkkiä samalla leikkeellä kaunis Åbo 1869. Erittäin hieno leike!
Tavanomaisesti joku hammas puute ja yhden merkin yli kulkee arkistotaite. Ex Fabergé. (L. 6 aIII)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 100
10 penniä II säämiskänkeltainen ohuempi raitapaperi, lähes loisto Kaskö 1869. Sinänsä virheetön
merkki, mutta takana violetilla kynällä tehty merkintä. (L. 7 aII) Aitotutus: Schwenson (2022) ................50
10 penniä II säämiskänkeltainen paksu raitapaperi, yksi pari (kenttätyyppi 1 - 2) ja kaksi yksittäistä
merkkiä irroneestä pystparista (kenttätyyppi 30 - 40) kirjeellä, erittäin kaunis Helsingfors 1868
Kuopioon, Ank -leima. Hieman lävistevikoja. Aitoutus: Oesch (1999) ..................................................... 100
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10 penniä II säämiskänkeltainen raitapaperi kaksi merkkiä ja 20 penniä III kirjeellä Gamla
100
Carlebyhyn, kaunis Wiborg 1868, Ank -leima. Merkkien lävisteissä hieman puutteita ja 20 pennin
merkki on aavistuksen värjääntynyt. (L. 7 a II, 8 a IIId) Ex Fabergé. Aitoutus: Schwenson (2022) .........
10 penniä III ja 20 penniä III hienolla 1½ taksaisella kirjeellä Borgå 1873. Kummatkin merkit korjattu.
Aitoutus: Schwenson (2003) .................................................................................................................... 50
10 penniä III säämiskänkeltainen raitapaperi, lähes loisto Borgå 1868. Todella upea merkki! (L. 7 aIII)
Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................................... 100
10 penniä III säämiskänkeltainen raitapeperi, pystypari, jossa hieno PORRASläviste kirjeellä
Nurmekseen. Kaunis Kuopio 1870. Lävisteessä hieman vikaa. (L. 7 aIII) Aitoutus: Schwenson (2022) . 200
20 penniä erä viisi kaunista lähetystä, joista yksi kahdella merkillä ja lisäksi hieno leimaus
yksirenkainen Riihimäki. Pientä vikaa ...................................................................................................... 50
20 penniä erä viisi leimattua merkkiä ja kaksi kirjettä. Pientä sanomista .................................................50
20 penniä II vaaleanvihertävänsininen pari ja yksittäinen merkki harvinaisella 1½ kertainen
taksalähetyksellä Kristinestadiin, erittäin kaunis Åbo 1875. Yksittäisen merkin läpi kulkee
arkistotaittuma ja merkkien lävisteessä viimeisten painoerien tyypillistä lävistevikaa. Hieno
taksakohde! (L. 8 b IIq) Aitoutus: Schwenson (2022) .............................................................................. 100
20 penniä III kirkkaansininen, lilan sininen paperi, harvinainen käyttämätön * puolikas hammas puute.
(L. 8 a IIIc) Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................................. 100
20 penniä ja 40 penniä hieno erä valikoituja upealeimaisia merkkejä kumpaakin viisi kpl. Joitain
vikoja ........................................................................................................................................................ 50
Kaunis pieni erä kirjeitä kolme kpl: 20 penniä kaksi kirjettä Åbo 1867 ja Helsingfors 1868 ja 40 penniä
Borgå 1871 FR.KO -leiman kera. Pientä sanomista ................................................................................ 50
40 penniä erä neljä kirjettä mm. yksirenkainen Riihimäki 1873 ym. Pientä vikaa .................................... 50
40 penniä II karmiini, käyttämätön * kaksi hammas puutetta ja liimasta johtuvaa pientä ruskettumaa.
(L. 9 tyyppi I Aa IIa) Aitoutus: Schwenson (2022) .................................................................................... 50
40 penniä III harvinaisen upea loistoleimainen merkki Joensuu 1870. (L. 9 tyyppi I AaIIId-g) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 100
40 penniä III vaaleanpunainen, pystysivut lävistämättä? leikkeellä, kaunis Wiborg 1872. Yksi lyhyt
hammas. Aitoutus: Oesch (1996) ............................................................................................................ 200
1 markka leimattu, jossa oikean reunan koko sivun hammaste uusittu. Hyvä referessimerkki ............... 20
1 markan leikkeellä Torneå -leima väärenne. Hyvä referenssikohde .......................................................30
1 markka III lähes loisto Borgå 1869. Pientä vikaa, mutta todella upea leimaus! (L. 10 IIIb) Aitoutus:
Schwenson (2022) ................................................................................................................................... 100

1875 Kööpenhaminan painos
1711
1712
1713
1714
1715
1716

Kööpenhaminalainen kaunis leimattu. Muutama lyhyt hammas .............................................................. 50
Kööpenhaminalainen kaunis leimattu ...................................................................................................... 100
Kööpenhaminalainen lähes loisto Sordavala 1875. Kulmahampaissa tavanomaiset lähes
huomaamattomat pienet taitteet .............................................................................................................. 150
Kööpenhaminalainen, hieman nuhruinen leima Stockholm 29.7.1875. Tavanomainen lähes
huomaamaton kulmataite .........................................................................................................................50
Kööpenhaminalainen, kuvakevirhe: vasen yläkulma avoin, leimattu. Aavistus ajan patinaa ................... 80
Kööpenhaminalainen, lähes loisto Åbo 6.7.1875 - varhainen leimaus! ................................................... 150

1875 Senaatin painos
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730

1875 - 1882 erä käyttämättömiä * / (*) ilman liimaa levyllä ...................................................................... 40
Poikkeuksellisen hieno leimattu sarja ym ................................................................................................ 100
2 penniä B harmaa yhdistetty pari, kaunis Torneå 1883. Toisessa merkissä iso kuvaketunnus.
Harvinainen. Lausunto: Ossa (2019) ....................................................................................................... 200
5 penniä kellanoranssi hieno kolmirivilö ja 25 penniä karmiini samalla leikkeellä Åbo 1880. (L. 13SAh,
19SAb) ..................................................................................................................................................... 20
5 penniä kellanoranssi kaunis kolmirivilö leikkeellä Helsingfors 1880 (L. 13SAh) ................................... 20
5 penniä kellanoranssi pari arkin reunasta ja 25 penniä kirkkaankarmiini pari, jossa sokkohampaat
samalla leikkeellä 1881 (L. 13SAh, 19SAe) ............................................................................................. 20
5 penniä kellanoranssi, kaunis Helsingfors 17.12.1875. Vuoden 1875 puolella käytetyt havoin
tavattavia. (L. 17SAa) Signeeraus: Ossa ................................................................................................. 30
5 penniä oranssi pari ja yksittäinen merkki sekä 25 penniä kirkkaankarmiini samalla leikkeellä kaunis
Åbo 1882 (L. 13SAj, 19SAe) .................................................................................................................... 20
5 penniä oranssinkeltainen pari ja 25 penniä punertankarmiini pari samalla harvinaisella ja hienolla
leikkeellä Björneborg 1879 (L. 13SAff, 19SAa) ........................................................................................40
5 penniä punertavanoranssi erä kolme kaunisleimaista, pari ja kolmirivilö ..............................................30
5 penniä ruskehtavankeltainen 8 kpl samalla leikkeellä, erittäin kaunis Björneborg 1880. (L. 13SAg) ... 20
8 penniä ja 10 penniä hieno erä kokoelmasivulla käyttämättömiä * ja leimattuja mm. eri värejä ym .......80
8 penniä ja 32 penniä samalla kauniilla leikkeellä FR.KO -leimalla ......................................................... 20
8 penniä kaksi eri väriä, hyvät käyttämättömät * ......................................................................................50
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1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
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8 penniä tummankellanvihreä, hyvä käyttämätön * (L: 14SAbb) ............................................................. 30
8 penniä tummanvihreä, hyvä käyttämätön * (L. 14SAd) .........................................................................30
10 penniä B kellahtavanoliivinruskea ja 1882 25 penniä voimakkaan aniliininpunainen kaksi kpl
samalla leikkeellä, siisti Eura. (L. 18SBc, 19LBb) .................................................................................... 20
10 penniä harvinainen käyttämätön * (L. 18SA) ...................................................................................... 50
10 penniä tummanoliivinruskea ja 25 penniä kirkkaankarmiini kolmirivilö arkin reunasta leikkeellä,
kaunis Åbo 1881 (L. 18 SAa, 19SAe) ...................................................................................................... 20
1875 - 82 10 penniä hieno erä värejä ja kauniita kuvioleimoja levyllä ..................................................... 30
1875 - 1882 20 penniä ja 25 penniä hieno erä sivuilla mm. sekahammastuksia, värejä ja yksi kirje
Englantiin 1881 ym .................................................................................................................................. 50
20 penniä harmahtavanultramariini, kuorella erittäin kaunis Jakobstad 1877. (L. 15SAdd) Ex
Hvidonov .................................................................................................................................................. 20
25 penniä karmiini, hyvä käyttämätön * (L. 19SAd) ................................................................................. 20
25 penniä kirkkaan karmiini viisi kpl ja 20 penniä ultramariini samalla hienolla leikkeellä Åbo 1881 (L.
19SAe, 15SAp) ........................................................................................................................................ 20
32 penniä hyvä käyttämätön * (L. 16SA) ................................................................................................. 30
32 penniä karmiini, hyvä käyttämätön * (L. 16 SAf) ................................................................................. 40
32 penniä karmiininpunainen, lähes loisto Stockholm 1877. (L. 16 SAd) ................................................ 30
32 penniä kirjeellä Venäjälle, lähes loisto Nystad 1876 ja tuloleima. Kirjeessä taitteet ja hieman ajan
patinaa ..................................................................................................................................................... 40
1 markka harvinainen käyttämätön * (L. 17SA) ....................................................................................... 100
1 markka lila, 5 penniä punertavanoranssi, 10 penniä tummanoliivinruskea ja 25 penniä
kirkkaankarmiini samalla upealla ja harvinaisella leikkeellä, Jyväskylä 1881. (L. 17SAb, 13SAi,
18SAa, 19SAe) Aitoutus: Murtosaari (2021) ............................................................................................ 100

1882 Leimapainon painos
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762

Poikkeuksellisen hieno leimattu sarja ...................................................................................................... 50
5 penniä ja 25 penniä sekapostitteena 1871 20 penniä ehiökuorella rekommenderas -lähetyksenä
Revaliin, erittäin kaunis Helsingfors 1884 ja R -leima, tuloleima. Sinetin tummentuma. Upea ja
harvinainen kirje! ...................................................................................................................................... 500
5 penniä kaunis kokoelmasivu, jossa mm. värejä, sekahammastus ym .................................................. 20
5 penniä oranssi kaunis kolmirivilö ja 25 penniä voimakkaan aniliininpunainen A -hampaiset samalla
leikkeellä Åbo 1882 (L. 13LAb, 19LAb) ....................................................................................................20
10 penniä kellanruskea ja 25 penniä himmeänaniliinin punainen pari samalla leikkeellä, kaunis Åbo
1883 (L. 18LBb, 19LBc) ........................................................................................................................... 20
10 penniä kellanruskea ja 5 penniä punertavanoranssi pari samalla leikkeellä Parkano 1884. (L.
18LBb, 13LBd) ......................................................................................................................................... 20
20 penniä harmahtavanultramariini, upea kolmirvilö leikkeellä Åbo 1882 (L. 15LBc) .............................. 20
20 penniä nelilö (joka osittain irronnut) ja 25 penniä hieno nelilö **/* ...................................................... 50
25 penniä AB sekahampainen ja 1 markka violetti kolme kpl samalla leikkeellä, hieno Tavastehus
1882. (L. 19LABb, 17LBb) Aitoutus: Murtosaari (2020) ........................................................................... 100
25 penniä hieno pari arkin kulmasta, jossa siirtymä ylös, postituore ** ................................................... 50
25 penniä hyvä postituore ** .................................................................................................................... 20
25 penniä tummananiliinin punainen hieno nelirivilö leikkeellä Tammerfors 1883. (L. 19LBcc) .............. 20
1 markka hyvä käyttämätön * (L. 17LB) ................................................................................................... 40
1 markka lila harvinainen postituore ** (L. 17 LBc) .................................................................................. 80
1 markka lila harvinainen ja upea nelilö Åbo 1884 leikkeellä (L. 17LBc) ................................................. 100
1 markka violetti, ohut paperi, kevyt painantajälki, siisti Kajana 1883. (L. 17LBbx) ................................. 20

1885 Uudet värit
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774

1889 V

5 penniä - 10 markkaa hieno erä mm. upeita leimauksia ........................................................................ 150
5 penniä - 20 penniä pieni erä mm. hienoja leimoja ................................................................................ 20
Hyvä erä postituoreita ** ja käyttämöttömiä * 5 pennistä 10 markkaan ................................................... 200
5 penniä - 5 markkaa leimatut. 5 markan merkissä vikaa ........................................................................ 30
Sarja leimattuna ....................................................................................................................................... 150
5 markkaa kaksi eri väriä, siistit leimatut. Pientä hammasvikaa (L. 25 b, c) ............................................ 100
5 markkaa kaunis leimattu (L., 25 c) Aitoutus: Schwenson (2022) .......................................................... 100
5 markkaa kaunis leimattu mutta pientä vikaa ......................................................................................... 40
5 markkaa kellanvihreä/punainen lähes loisto Helsingfors 1888. (L. 25c) ............................................... 100
5 markkaa siisti leimattu ...........................................................................................................................100
10 markkaa hyvä käyttämätön * ...............................................................................................................150
10 markkaa kaunis Helsingfors 1889 (L. 26) ........................................................................................... 120

k

kit
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1889 Vaakunamerkit
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801

Hieno erä 2 pennistä 10 markkaan mm. loistoja ...................................................................................... 30
Kaksi hienoa vakuutettua pakettikorttia vuodelta 1890. Helsingfors (taksa 2,85 markkaa) ja
Tavastehus (taksa 85 penniä) .................................................................................................................. 50
Kartta-aiheinen ehdotenelilö arkin reunasta, postituore ** ....................................................................... 100
Kartta-aiheinen postituore ** ehdotepari arkin reunasta. Harvinainen! .................................................... 50
2 penniä - 25 penniä viisi erilaista SPECIMEN arkin osaa (5 x 50) upea erä! ......................................... 250
2 penniä harvinaisella sekapostitteella m/82 2 penniä kahden merkin kera, kaunis Viipuri 1895
Turkuun. Kuorella on yhden pennin ylipostite. Erittäin myöhäinen 1882 merkkien käyttö! ...................... 50
2 penniä viisi kpl kortilla Venäjälle 1891, viimeisen käypäisyyspäivän käyttö! ......................................... 50
5 penniä B upea 16-ryhmä timantti/kaksoishammasteella arkin reunasta, postituore ** ......................... 50
5 penniä B vaaleahkonvihreä, näyttävä 18 merkin ryhmiä, jossa iso LASKOS! Mitätöity ennakkoon ..... 50
20 penniä harvinainen ehdote - keltainen merkki, johon lisätty musteella tekstit! Ex Gummesson ......... 50
25 penniä A 25-ryhmä tumman ultramariini VI painoerä, postituore ** .................................................... 100
25 penniä A Indigonsininen leimattu kuvioleima 247 VI painoerä. Aitoutus: Waris (2018) ...................... 50
25 penniä B (L. 31B) sekapostitteena 2 kopeekan lehtikääreellä, kuudes painoluokka (251 - 300 g) taksa oikein! Erittäin kaunis GETA 27.9.97, kauttakulkuleima SUND 27.9.97 ja Helsingin tuloleima
2.10.97. Hieno kokoelmakohde! .............................................................................................................. 50
25 penniä B erikoinen iso ryhmä jossa valtava hammstesiirtymä ym. Ajan patinaa ................................ 50
25 penniä B harvinaisella saantitodistuksella Tampere 1897, Ruovesi 1897. Tavanomaiseen tapaan
taitteet ja rissiä ......................................................................................................................................... 100
25 penniä B neljä kpl m/91 7 kop Wärde -ehiökuorella, kaunis Uusikirkko 1898. Hieno sekapostite! ..... 50
25 penniä hammastamaton 40 merkin upea ryhmä, jossa keskellä merkit päikkö asennossa! ...............50
25 penniä hieno ja näyttävä rivilö isolla siirtymällä! ................................................................................. 40
25 penniä kaksi kpl lisämerkkeinä PIKA ehiökortilla Turkuun, kaunis Helsinki 1897. Harvinainen! ......... 50
25 penniä kaunis 8-ryhmä Borgå 1893 .................................................................................................... 40
1 markka oliivinharmaa/vaaleananiliini yksin kauniilla pakettikortilla Hämeenlinna 1898. Pientä ajan
patinaa (L. 32c) ........................................................................................................................................ 40
5 markkaa upea loisto Tammerfors 1898 ................................................................................................. 20
5 markkaa harvinainen nelilö, kaunis Kajaani 1895 ................................................................................. 100
5 markkaa ja 10 markkaa hienot postituoreet ** nelilöt arkin kulmasta (L. 33 a, 34 a) ............................ 40
5 markkaa kellanvihreä, 1 markka, 25 penniä kaksi kpl ja 20 penniä kaksi kpl Wärde kuorella, kaunis
Helsinki 1898 . Upea ja harvinainen lähetys! ........................................................................................... 1500
5 markkaa lähes loisto Helsingfors 1892 ................................................................................................. 20
10 markkaa viisi kpl painoerästä II ja 1 markka kolme kpl sekä 25 penniä Wärde kuorella erittäin
kaunis Helsinki 1897. Kirjeen paino ollut 1950 gr. Todella hieno ja harvinainen lähetys! Lähetys
avattu kokoelmasivulle. Tavanomaista pientä ajan patinaa ..................................................................... 1200

1891 Rengasmerkit
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820

Hieno erä viisi lähetystä mm. kirjattu ehiökuori lisämerkein USA:n 1901, 4 kop lisämerkkinä
venäläisellä 3/5 kop ehiökuorella 1910 ym .............................................................................................. 80
Hieno leimattu sarja ja hiukan lisämateriaalia .......................................................................................... 120
Hieno leimattu sarja mutta jokunen lyhyt hammas .................................................................................. 120
Hieno sarja **/* .........................................................................................................................................100
Pieni erä neljä erilaista lähetystä 1 kop - 7 kop merkein mm. sekapostite ym ......................................... 20
Upea erä merkkejä levyllä mm laivankuvaleima, leike numeroleimalla ym ............................................. 40
1 kop kaksi merkkiä m/89 20 pennin ehiökuorella Ruotsiin, kaunis Hämeenlinna 1896, tuloleima.
Palautunut takaisin. Hieman ajan patinaa ................................................................................................30
3 kop upea 25-ryhmä, postituore ** hammaste hieman auennut ............................................................. 50
10 kop upea 25-ryhmä, postituore ** ....................................................................................................... 50
14 kop postituoreet ** 25 merkin ryhmät molemmista väreistä (L. 41a/b) ............................................... 100
20 kop - 1 rupla hieno erä mm. loisto .......................................................................................................20
20 kop loisto Forssa 1904 ........................................................................................................................ 20
20 kop, 10 kop ja 4 kop 20 kop vakuutetulla ehiökuorella, erittäin kaunis Uusikirkko Wp.L. 1895.
Sinettien väri aavistuksen tullut läpi ......................................................................................................... 40
50 kop upea 2-renkainen loisto St.Andrea 1892 (L. 44) .......................................................................... 50
35 kop loisto Lohja 1901 (L. 43) ...............................................................................................................30
1 rupla hieno loisto Wirolahti-Finland 1893 (L. 45) .................................................................................. 30
1 rupla hieno pari erittäin kaunis Helsinki 1905 ....................................................................................... 40
1 rupla loisto Helsinki 1907 (L. 45) ...........................................................................................................20
1 rupla upea postituore ** nelilö arkin kulmasta! ...................................................................................... 50
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1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
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3½ ruplaa jossa vikaa ja 7 ruplaa käyttämättömät * ................................................................................ 80
3½ ruplaa käyttämätön * .......................................................................................................................... 50
3½ ruplaa loisto Helsinki 1900 leikkeellä. Upea! (L. 46) .......................................................................... 100
3½ ruplaa näyttävä käyttämätön * arkin kulmasta! .................................................................................. 100
3½ ruplaa postituore ** (L. 46) ................................................................................................................. 80
3½ ruplaa postituore ** arkin reunasta .....................................................................................................100
3½ ruplaa siisti Helsinki-leima. (L. 46) Aitoutus Rudolph (1995) ............................................................. 80
3½ ruplaa upea postituore ** leveällä arkinreunalla (L. 46) ..................................................................... 100
7 ruplaa hyvä käyttämätön * (L. 47) ......................................................................................................... 50
7 ruplaa kaunis RÄK 1895. (L. 47) Aitoutus Rudolph (1995) ................................................................... 50
7 ruplaa lähes loisto Räk. 1896 mutta toista leiman kaarta (L. 47) .......................................................... 80
7 ruplaa postituore ** (L. 47) .................................................................................................................... 80

1901 Kotkamerkit
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855

Kivipainon merkit 2 pennistä - 1 markkaan, käyttämättömät * lisäksi 5 penniä sameanvihreä (L. 48 53) ............................................................................................................................................................ 30
Kivipainon merkit leimattuna lisäksi sameanvihreä (L. 49 - 54) ............................................................... 30
5 penniä sameanvihreä hieno TIMANTTIHAMMASTE, leimattu. Ex Fabergé .........................................20
5 penniä sameanvihreä, postituore ** (L. 48) ...........................................................................................20
10 penniä pari kirjeellä Nikolainkaupunki 1909 Ekenäsiin, jossa kirje käännetty Ruotsiin ja lisätty
venäläisiä 2 kop merkkejä viisi kpl Ekenäs 1909, tuloleima. Aavistus ajan patinaa ................................ 20
20 penniä A Berliinin laatta, hyvä postituore ** (L. 58A) sekä 20 penniä A II Helsingin laatta,
käyttämätön * (L. 58A II) .......................................................................................................................... 20
Kivipainon 1 markka hyvä käyttämätön * (L. 53) ......................................................................................30
Kivipainon 1 markka hyvä käyttämätön * (L. 53) ......................................................................................30
1901 10 markkaa lähes loisto Sortavala 1901 (L. 54) ..............................................................................50
1901, 1902 ja 1915 10 markkaset, postituore ** / käyttämättömät * (L. 54, 60, 66) .................................100
1902 10 markkaa postituore ** (L. 60) ..................................................................................................... 40
1902 a ja b -värit ja 1913 10 markkaset leimatut ..................................................................................... 40
1913 10 markkaa pikimusta upea NELILÖ arkin kulmasta, postituore ** (L. 60 c). Tyypillistä liima
ruskettumaa ............................................................................................................................................. 300
1913 10 markkaa pikimusta, hyvä käyttämätön * .................................................................................... 50
1913 10 markkaa pikimusta, hyvä postituore ** (L. 60 c) .........................................................................80
1913 10 markkaa pikimusta, postituore ** arkin kulmasta (L. 60c). Tyypillistä liima ruskettumaa ........... 100
1915 10 markkaa postituore ** (L. 66) ..................................................................................................... 50
1915 10 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 66) .......................................................................................... 30
1915 10 markkaa käyttämätön * mutta liima ruskettunut (L. 66) ..............................................................20
1915 10 markkaa lähes loisto Wiipuri 1917 (L. 66) .................................................................................. 50
1915 10 markkaa postituore ** (L. 66) ..................................................................................................... 50
1915 10 markkaa postituore ** (L. 66) ..................................................................................................... 50
1915 10 markkaa siisti leimattu (L. 66) .................................................................................................... 30

1911 Kotkamerkit
1856

10 penniä B tyyppi I harvinainen postituore ** (L. 63 BI) ......................................................................... 50

Suomessa käytetyt venäläiset
1857
1858
1859
1860
1861

Hieno erä lähetyksiä 13 kpl mm. postiosoitus Ruotsiin 1909 50 kop merkillä, 1915 Hyv.tek. merkkien
lähetys ym ................................................................................................................................................ 30
1889 2 kop pari kortilla Intiaan, josta edelleen Australiaan! Kaunis Pietarsaari 1904, tuloleima ............. 20
1889 3½ ruplaa, 7 ruplaa ja 10 ruplaa kauniit leimatut (L. VE16, 18, 19) ................................................ 100
1909 1 rupla, 35 kop kolme kpl ja 3 kop postiosoituksella, kaunis Helsinki 1917. ................................... 50
1913 Romanov 20 kop ja 10 kop kirjatulla kirjeellä Jamaicalle! Kaunis Helsinki 21.2.1913, takana
useita leimoja mm. New York 7.3.1913 ja Jamaica 14.3.1913. Ajan patinaa. Harvinainen ..................... 100

1917 Saarisen malli
1862
1863

Erä 20 merkkiä S(ampo) firmarei’ittein, lähinnä 40 penniä lila. Eri asentoja ............................................ 20
1917 2½ penniä BERNIN arkki, postituore ** .......................................................................................... 100
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1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
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Bernin arkista 2½ penniä harmaa, harvinainen käyttämätön * ................................................................ 50
1917 5 penniä ensipäivänä leimattu Helsinki 1.10.1917 leikkeellä .......................................................... 20
1917 5 penniä ja 10 penniä lehtikääreellä USA:n epäselvällä leimalla 21.6.1918 lisäksi Enemy
Occupied -leima ym. Ajan patinaa sekä repeämää ................................................................................. 20
1917 5 penniä vihreä loistoleimalla ja V.E. lävisteellä. Erittäin harvinainen tällä merkillä - VE-lävistettä
on tavattu Saarismallissa vain 40 pennin lilassa merkissä. ..................................................................... 50
1921 30/10 penniä vaaleanvihreä ja 60/40 penniä tummanlila kauniit leimatut (L. 94Ab, 95Ab) .............30
1921 30/10 penniä vaaleanvihreä ns. Sihtolan väri, postituore ** nelilö (L. 94Ab) .................................. 40
1917 40 penniä lila, harvinaisen V(erdandi) rei’itteen kaksi eri asentoa .................................................. 20
1919 40 penniä B lila, hyvä käyttämätön * (L. 72B) ................................................................................. 50
Varhainen lentokuori Viroon - Poste aérienne -leimalla 40 penniä ja 90/20 penniä nelirivilön kera
Turku ko 1924. Revalista ohjattu eteenpäin Haapsaluun. Vähäistä ajan patinaa .................................... 20
Erittäin harvinainen 50 penniä B-hampainen, siisti Vaasa 1920. Mutta pientä vikaa kulmataitetta ja
lyhyttä hammasta (L. 93B) ....................................................................................................................... 150
1917 5 markkaa lila/musta pari ja lisämerkkejä hienolla taksanmukaisella vakuutetun paketin
postiennakkokortilla. Taksa: paketti 2,2 kg 3,40 mk + kirjaaminen 0,50 mk + vakuutus 2,90 mk +
postiennakko 7,00 mk = 13,80 mk). Harvinainen monen lisäpalvelun yhdistelmä! .................................. 20

1925 Hakaristivesileimaiset
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891

W2 merkkejä kaunis erä leimattuja 11 erilaista! L. yli 160€ ..................................................................... 20
10 penniä BW2 hyvä leimattu (L. 111BW2) ............................................................................................. 20
40 penniä AW1 leveät numerot, harvinainen postituore ** (L. 115A IIW1b) .............................................50
40 penniä BW2 leveät numerot, harvinainen postituore ** (L. 115B IIW2) .............................................. 50
50 penniä AW2 hyvä leimattu (L. 116AW2) ............................................................................................. 20
50 penniä AW2 ja BW2 kauniit leimatut (L. 116AW2a, 116BW2b) ...........................................................30
50 penniä AW2 pari, jossa toinen postituore ** ja toinen käyttämätön * (L. 116AW2) ............................. 30
50 penniä BW2 hyvä käyttämätön * (L. 116BW2) .................................................................................... 30
1 markka BW1 hyvä käyttämätön * (L. 118BW1) ..................................................................................... 30
1 markka BW1 hyvä postituore ** (L. 118BW1) ....................................................................................... 30
1½ markkaa AW1a postituore ** (L. 119AW1a) ....................................................................................... 20
1½ markkaa BW2 hyvä postituore ** (L. 119BW2) .................................................................................. 20
5 markkaa AW2 harvinainen leimattu loistona Helsinki 1927 (L. 122AW2) ............................................. 200
10 markkaa AW2 harvinainen käyttämätön * (L. 123AW2) ...................................................................... 40
10 markkaa AW2 käyttämätön * (L. 123AW2) ja 25 markkaa BW1 harvinainen postituore ** (L.
124BW1) .................................................................................................................................................. 100
25 markkaa BW1 harvinainen postituore ** arkin reunalla (L. 124BW1) ................................................. 100
25 markkaa BW2 kaunis Helsinki 1928. Yksi lyhyt hammas (L. 124 BW2) Aitoutus: Lehtonen (2021) ... 80

1927 Postitorvivesileimaiset
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

40 penniä BW4 leimattu (L. 128BW4) ......................................................................................................20
40 penniä BW4 ja 1½ markkaa BW4 kauniit leimatut (L. 128 BW4, 131 BW4) ....................................... 30
40 penniä BW4, 10 markkaa BW4 ja 25 markkaa BW4 postituoreet ** (L. 128BW4, 135BW4,
136BW4) .................................................................................................................................................. 30
50 penniä BW2 harvinainen leimattu (L. 129BW2) .................................................................................. 100
50 penniä BW3 erittäin harvinainen käyttämätön * (L. 129BW3) ............................................................. 300
50 penniä BW3 harvinainen leimattu (L. 129BW3) .................................................................................. 150
Neljä hyvää merkkiä postitorvivesileimoin, 50 penniä BW2 hyvä leimattu (L. 129BW2), 1 markka
BW3 postituore ** (L. 130BW3), 10 markkaa BW4 postituore ** (L. 134BW4) ja 25 markkaa BW4
postituore ** (L. 135BW4) Luetteloarvo yhteensä L. 670€ ....................................................................... 150
1 markka BW3, 1½ markkaa BW3 ja 3 markkaa BW3 kauniit leimatut (L. 130 BW3, 131 BW3, 133
BW3) ........................................................................................................................................................ 50
1 markka BW4 harvinainen koneleimattu (L. 130BW4) ........................................................................... 50
1 markka ja 1½ markkaa BW3 kauniit leimatut (L. 130BW3, 131BW3) ................................................... 30
1½ markkaa AW1 (L. 131 AW1a) harvinainen käyttämätön *. Osittainen liimoite ................................... 100
1½ markkaa erittäin harvinainen käyttämätön * (L. 131AW1) .................................................................. 400
2 markkaa BW2 harvinainen leimattu (L. 132BW2) ................................................................................. 100
3 markkaa AW1 erittäin harvinainen leimattu! (L. 133 AW1) ................................................................... 500
5 markkaa BW2 harvinainen postituore ** arkin reunalla (L. 134BW2) ................................................... 40
5 markkaa BW2 hyvä leimattu (L. 134BW2) ............................................................................................ 40
5 markkaa BW3 erittäin harvinainen leimattu (L. 134BW3) ..................................................................... 150
5 markkaa BW4 harvinainen leimattu,kaunis Helsinki 1929 (L. 134BW4) ............................................... 50
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1910
1911
1912
1913
1914
1915
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10 markkaa BW4 ja 25 markkaa BW4 hyvät postituoreet ** (L. 135BW4, 136BW4) ............................... 20
25 markkaa BW1 erittäin kaunis Oulu 1928 (L. 136BW1). Aitoutus: Lehtonen (2022) ............................ 40
25 markkaa BW1 kaunis leimattu (L. 136BW1) ....................................................................................... 40
25 markkaa BW1 kaunis leimattu Helsinki 1928. (L. 136 BW1) Aitoutus: Lehtonen (2021) .................... 40
25 markkaa BW1 kaunis leimattu, Helsinki 1929 (L. 136BW1) Aitoutus: Lehtonen (2022) ..................... 40
25 markkaa BW1 kaunis leimattu. Kaksi aavistuksen lyhyttä hammasta (L. 136 BW1) Aitoutus:
Lehtonen (2022) .......................................................................................................................................40

1929 Valkoinen paperi
1916
1917

1 markka harvinainen leimattu, Helsinki 1930. Hieman epätasainen hammastus (L. 110A) Aitoutus:
Oesch (2000) ........................................................................................................................................... 100
10 markkaa harvinainen leimattu. (L. 76B) Aitoutus: Oesch (2003) ja lausunto: Larkka (2003) .............. 100

1918 Vaasan malli
1918
1919
1920

Kaunis leimattu sarja ja yksi kirje kokoelmasivulla ...................................................................................20
1 markka 25-ryhmä kirjatulla kirjeellä Sockenbacka 1920 ....................................................................... 30
5 markkaa hieno postituore ** nelilö ja hammastamaton nelilö ilman liimaa ........................................... 30

Malli 1930
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941

Hammastamattomia pareja upea erä 10 erilaista .................................................................................... 40
Hammastamattomia ryhmiä kolme erilaista, käyttämättömät (*) ilman liimaa ..........................................40
Kuusi hyvää lähetystä, mm. puunhakkaaja 25 markkaa yksin vakuutetulla kuorella, 15 markkaa pari
R-kuorella Jäniskosken Voimalaitos -49 sekä 24 markkaa leijona yksittäispostitteet R-FDC-kuorella
Uuteen Seelantiin sekä lentokuorella USA:an 1948 ................................................................................ 30
m/30 ja vähän muutakin hieno erä sivuilla lähinnä loistoja myös kaksi isoa tilapäistä kuvaevirhettä ...... 30
Numerokuusiloita erä yli 60 erilaista muutamassa marginaalissa * ......................................................... 20
Pieni erä hyviä erikoisuuksia, kolme tarttumaa ja neljä hammastesiirtymää ........................................... 20
10 penniä automaattimerkkirulla (1000 kpl) ............................................................................................. 50
50 penniä vihreä HAMMASTAMATON nelilö. Aitoutus: Kauppi (2017) ....................................................50
50 penniä vihreä KAIKKI numerokuusilot eli 59 erilaista! ........................................................................ 30
50 penniä vihreä upea nelilö, jossa iso SIIRTYMÄ, postituore *' arkin reunasta numerolla 229 ............. 20
Harvinainen lentokirje Sveitsiin, kaunis Helsinki 23.8.1945 m/30 ja PR merkein (yht. 15,50 mk taksa).
Reitti kulki Ranskan kautta - taksa mahdollinen tällä reitillä vain vajaan kaksi viikkoa! Aavistus ajan
patinaa ..................................................................................................................................................... 20
Numerokuusiloita hyvä erä 1 markkaa oranssi kaikki 22 erilaista, 2 markkaa vihreä kaikki 34 erilaista
ja 2 markkaa vihreä kaikki 14 erilaista ..................................................................................................... 30
2.75 markkaa violetti 24 merkin ryhmä, jossa iso SIIRTYMÄ! Postituore ** arkin kulmasta .................... 50
2.75 markkaa violetti pari, jossa iso SIIRTYMÄ arkin reunasta, postituore ** ..........................................20
3 markkaa punainen, 1 markkaa kaksi kpl ja 5 markkaa lentokortilla Sveitsiin, kaunis Valkeakoski
19.10.1945. Palautetaan lähettäjälle Postiyhteys toistaiseksi keskytynyt -leima ym. .............................. 50
3½ markkaa sininen kuorella Eestiin 10.9.1939, josta käännetty Englantiin ja lopulta palautettu
Suomeen 22.11.1939 (Talvisota alkoi 30.11.). Useita leimoja ym ............................................................ 20
5 markkaa Olavinlinna hieno nelilö, jossa iso SIIRTYMÄ arkin reunasta, käyttämätätön (*) ilman
liimaa ........................................................................................................................................................20
LASKOKSIA hieno erä kolme erilaista: 10 markkaa, 15 markkaa ja 20 markkaa leimatut ...................... 30
Numerokuusiloita erä 10 markkaa ruskeanlila kaikki 8 erilaista, 20 markkaa sininen kaikki 10 erilaista
ja 1.75/1.25 markkaa kaksi erilaista ......................................................................................................... 40
Malli-30 leijonat, hyvä **/o materiaali paksussa säiliökirjassa. Numerokuusiloita, loistoja ym .................50
Vakuutettu kultalähetys: 300 markkaa lentokone 20 kpl ja 100 markkaa Helsinki pakettikortilla
Viljakkala 1951. Kortissa aavistus ryppyä. Hieno! ................................................................................... 40

Malli 1963
1942
1943

0,75 markkaa postituore ** kuusilo te1308 PVA, flurisoiva paperi ........................................................... 30
5 markkaa Ristikallio numerokuusilot 1560 ja 1573 sekä numeronelilö 1248 postituoreet ** .................. 40

Malli 1975
1944

PORO -koneen koevedos rivilö ................................................................................................................20
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1945
1946
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1990 0,20 markkaa harvinaista Xx – pareria hieno 10 – ryhmä numerolla 35a (L.817A) postituore ** ... 100
Upea erä leimattuja numeroryhmiä pääosin 20 pennin merkkiä mutta myös muutakin ...........................20

Juhlamerkit
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1927 1½ markkaa AW2 harvinainen käyttämätön (*) ilman liimaa (L. 131AW2) ..................................... 100
1927 - 29 loistoja / lähes loistoja erä sivulla. Upea! ................................................................................. 30
1927 Itsenäisyys 2 markkaa W2 harvinainen käyttämätön * mutta tahraa (L. 126W2) ........................... 30
1927 Itsenäisyys 2 markkaa W4 hyvä leimattu (L. 126W4) ..................................................................... 20
1927 Itsenäisyys W4 leimattu sarja. Yksi lyhyt hammas (L. 125-6W4) ................................................... 20
1928 Näyttelymerkkejä hyvä erä kahdella sivulla noin 60 kpl osa leimattuja. Hieno erä! ........................ 50
1928 Näyttelymerkki 1 markkaa W2 harvinainen käyttämätön * (L. 137W2) ........................................... 80
1929 Turku 1 markka W2 harvinainen käyttämätön * (L. 139W2) ........................................................... 80
1929 Turku 1½ markkaa W2 harvinainen käyttämätön * (L. 140W2) ...................................................... 40
1929 Turku 1½ markkaa W2 ja W4 harvinaiset leimatut, mutta joitain lyhyitä hampaita (L. 140W2,
W4) .......................................................................................................................................................... 100
1929 Turku 1½ markkaa W3 erittäin harvinainen leimattu. Pari hieman lyhyttä hammasta kuten
yleensä tässä merkissä (L. 140 W3) ........................................................................................................ 300
1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen käyttämätön * (L. 140W4) ...................................................... 100
1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen käyttämätön * (L. 140W4) ...................................................... 100
1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen leimattu. Pari hieman lyhyttä hammasta kuten yleensä
tässä merkissä (L. 140 W4) ..................................................................................................................... 100
1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen leimattu. Yksi lyhyt hammas, kuten tavallista tässä
merkissä. (L. 140 W4) Aitoutus: Lehtonen (2022) ................................................................................... 100
1929 Turku 2 markkaa W2 harvinainen leimattu. Pari hieman lyhyttä hammasta kuten yleensä tässä
merkissä (L. 141 W2) ............................................................................................................................... 100
1930 - 31 Juhla & PR erä sivulla myös leimattu Zeppeliini ...................................................................... 100
1931 - 32 hieno erä leimattuja sivulla monta loistoa myös PR ................................................................ 30
1931 Pro Filatelia lähes loisto Helsinki 1931 ........................................................................................... 20
1934 A. Kivi loisto ja FDC Suomussalmi 10.10.1934 taite ....................................................................... 20
1935 - 1940 juhla, PR ym leimattuja sivuilla mm. paljon loistoja / lähes loistoja! Myös joku kirje ym ...... 30
1941 hieno erä loistoja / lähes loistoja kahdella kokoelmasivulla 17 erilaista .......................................... 20
1941 Mannerheim W2 lyhyellä välillä jälkileimattu sarja 1950-luvulta ..................................................... 20
1941 Mannerheim W2 postituore ** sarja lyhyellä 19mm välillä (L. 248-253) ..........................................20
1941 Ryti 1,75 markkaa IW2 (L. 243 IW2) siisti leimattu ......................................................................... 30
1941 Ryti 2.75 markaa IW2 harvinainen leimattu. Yksi hieman lyhyt hammas (L. 245 IW2) ...................50
1941 Ryti 3,50 markkaa IW2 (L 245 IW2) postituore ** ........................................................................... 30
1941 Ryti 50 penniä ja 3½ markkaa W2 lyhyellä välillä sekä Mannerheim 3½ markkaa W2 pitkällä
välillä, kaikki postituoreita ** (L. 242, 246, 252) ....................................................................................... 20
1941 Ryti harvinaisia W2 merkkejä lyhyellä välillä postituore ** sarja ja vähän muutakin sivulla ............ 40
1941 Ryti W2 vesileimaisia lyhyellä välillä neljä erilaista leimattua ......................................................... 20
1945 - 46 hieno erä leimattuja sivuilla paljon loistoja myös PR & Tub. Lisäksi yksi laskos ..................... 30
1945 Urheilu 1 markka hieno LASKOS leimattu ...................................................................................... 20
1947 - 48 hieno erä leimattuja sivuilla paljon mm. loistoja myös PR & Tub ym ....................................... 30
1940 - 50 -luvun loistoja ensipäiväleimoin upea erä mm. näyttelymerkkejä ............................................ 30
Loistoja / lähes loistoja erä levyillä yli 100 kpl mm. 1985 näyttelymerkki ym ........................................... 20
1995 Joulumerkki 2 markkaa (L. 1312) iso SIIRTYMÄ, arkin kulmasta, postituore ** ............................. 20
1996 Joulu 2 markkaa (L. 1360) rivilö, jossa näyttävä HAMMASTESIIRTYMÄ! Todella hieno
erikoisuus! ................................................................................................................................................ 30
1999 Häkiinen pienoisarkkia nippu (ilmeisesti 100 kpl) postituoreita ** lisäksi Postin
omakuvamerkkejä yli 70 kpl 1. luokan ** ................................................................................................. 50
1999 Tievihko, harvinainen A-hampainen, postituore ** (L. V44A) .......................................................... 20
2002 Joulu 0,45 markkaa (l. 1622) hieno nelirivilö, jossa väliperforointi SIIRTYNYT merkeille! Upea
erikoisuus! ................................................................................................................................................ 20
2004 Karvamuumi kolme postituoretta ** arkkia (L. 1706) .......................................................................30
2006 - 2009 kolme erilaista numeroitua pienoisarkkia! ............................................................................ 50
2006 Suomalainen postimerkki 150 vuotta ja 2009 Kansakuntaa rakentamaan, numeroituja
pienoisarkkeja yhteensä seitsemän kappaletta, postituoreet ** ............................................................... 100
2009 Kansakuntaa rakentamaan numeroitu (numero 32!!!) pienoisarkki, postituore ** ei mukana
suojamuovia ja kannessa vähän painumaa ............................................................................................. 20
2013 - 2016 Postin omakuvamerkki arkkeja kolme erilaista upealeimaista mm. Vanhat poliisiautot .......20
2014 Duudsonit VIRHEARKKI, postituore ** painos vain 3000 kpl ..........................................................50
2016 Postin omakuvamerkki: vaakuna erä 66 erilaista, postituoretta ** .................................................. 50
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1994
1995
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2016 Postin omakuvamerkki: Vaakuna erä 72 erilaista 1. luokan postituoretta ** ................................... 50
2017 Finlandia 2017 Fabergé vihkoa kolme avaamatonta pakkausta ** ................................................. 30

Zeppelin
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027

Zeppelin hieno nelilö arkin reunalla ja numerolla, postituore ** ............................................................... 150
Zeppelin hieno nelilö, postituore ** .......................................................................................................... 150
Zeppelin hieno postituore ** nelilö arkin kulmasta ................................................................................... 150
Zeppelin postituore ** arkin kulmasta ...................................................................................................... 50
Zeppelin postituore ** arkin reunalla ........................................................................................................ 50
Zeppelin postituore ** nelilö. Kaksi lyhyttä hammasta ............................................................................. 150
Zeppelin postituore ** neljä kappaletta! ................................................................................................... 150
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin postituore ** ...............................................................................................................................50
Zeppelin upea kuusilo arkin reunasta numerolla, postituore ** kuvakevirhe KT81: toisessa P:ssä
piikki ylös ..................................................................................................................................................300
Zeppelin upea kuusilo arkin reunasta numerolla, postituore ** ................................................................ 200
Zeppelin upea kuusilo arkin reunasta numerolla, postituore ** ................................................................ 200
Zeppelin kaunis leimattu Helsinki 1930 ....................................................................................................50
Zeppelin kaunis leimattu .......................................................................................................................... 50
Zeppelin kaunis leimattu .......................................................................................................................... 50
Zeppelin (vikaa) kortilla Saksaan, Helsinki 1930. Ajan patinaa ............................................................... 30
Zeppelin ehiökortilla Hollantiin! Kaunis Helsinki 1930 ..............................................................................100
Zeppelin kaksi kpl kirjeellä Saksaan, erittäin kaunis Helsinki 1930 ......................................................... 100
Zeppelin kaksi merkkiä ja m/30 1 markan pari kirjeellä Saksaan, kaunis Helsinki 1930 ......................... 100
Zeppelin kaunis kolmirivilö arkin reunasta numerolla kirjeellä Saksaan, hieno Helsinki 1930 ................. 150
Zeppelin kortilla Sveitsiin, Helsinki 1930 merkki osin kortin ulkopuolella, vähän ajan patinaa. ............... 50
Zeppelin m/30 1,20 markan ehiökortilla Saksaan, kaunis Helsinki 1930. Taittumaa ja ajan patinaa ....... 50
Zeppelin pari kuorella Saksaan, kaunis Helsinki 1930. Aavistus tahraa kuoressa .................................. 100
Zeppelin pari kuorella Saksaan, kaunis Helsinki 1930. Pientä tahraa ..................................................... 100
Zeppelin pystypari ja m/30 5 markkaa kuorella Ruotsiin, kaunis Riihimäki 23.9.1930 - harvinainen
käyttö! Kuoressa taite .............................................................................................................................. 200
Zeppelin, kaksi merkkiä kauniilla kuorella Saksaan, kaunis Helsinki 1930 .............................................. 100
Zeppelin VIRHEPAINAMA 1830, käyttämätön (*) uudelleen liimoitettu. Yksi lyhyt hammas. Aitoutus:
Mikulski (1977) ......................................................................................................................................... 500
Zeppelin pari, jossa toisessa merkissä VIRHEPAINAMA 1830, postituore ** erittäin harvinainen! ......... 1500

Punainen risti
2028
2029
2030
2031
2032
2033

Postikortti ambulanssileimalla Japanin-Venäjän sodasta Mantsuriasta Loviisaan. Postivaunuleima
266 Harbin 22.12.1904. Kaunis kokoelmakohde. .................................................................................... 80
1922 alkaen kaunis erä lähetyksiä noin 60 kpl mm. vakuutettu pika 1932 ym ........................................ 30
1942 - 44 hienoja leimattuja kokoelmasivuilla myös käyttösarja ja juhlamerkkejä. Monta loistoa! .......... 20
1944 2 markkaa harvinainen KAKSOISRISTI, käyttämätön * näyttävä erikoisuus! Lausunto: Hellman
(2014) .......................................................................................................................................................100
1946 1 markka pari HAMMASTAMATON, harvinainen postituore ** ....................................................... 50
1946 5 markkaa harvinainen ILMAN RISTIÄ erikoisuus! Postituore ** .................................................... 100

Vihkot
2034
2035
2036
2037

Bo Isacssonin levytyskokoelma AV8 VISIR-lehdillä, 5 kansiota, yht 528 vihkoa, myös duppl. 15
tilauserää ................................................................................................................................................. 100
Erä postituoreita ** vihkoja ja AV-vihkoja sivuilla, yli 40 vihkoa sis. Olympiavihkon ja yli 60 AV-vihkoa
alkaen AV1 ............................................................................................................................................... 50
Vanha kauppiaan myyntikansio pääosin AV-vihkoja alkaen AV1 kaksi kappaletta. Yli 30 AV-vihkoa
sisältäen eri anteja, ohjausviivoja, kansia jne. Lisäksi hiukan m/30 vihkoa V2 sekä m/63 AV-vihkojen
leimattuja merkkejä, pareja ja vihkolehtiä. ............................................................................................... 40
Vihkoerä n. ½ KG laatikossa, pääosin AV-vihkoja alkaen AV1, mutta myös hiukan muita vihkoja
40
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2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
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mukana, mm. V1, V3 Olympia neljä kappaletta jne. ................................................................................
1938 alkaen erä vihkoja 50 kpl pääosin erilaisia mm. 1938 Posti, 1952 Olympia ym ..............................20
V1 alkaen erä leimattuja ja postituoreita ** vihkoja albumissa vuoteen 2009, mm. Olympiavihko,
runsaasti modernia postituoretta ** sis. yli 170 postituoretta ** ikimerkkiä .............................................. 150
V1 ja V2 vihot ........................................................................................................................................... 20
V1 Posti 300-vuotta, postituore ** ............................................................................................................ 20
1999 Tie-vihko (L. V44A) harvinaisempi hammaste. Postituore **. ......................................................... 20
1999 Tie-vihko harvinaisella A-hammasteella (L. V44A). Postituore ** ................................................... 20
2000 V48 Helsinki juhlavihko avaamaton 25 vihon nippu! ....................................................................... 50
AV erä mapissa ........................................................................................................................................ 30
AV vihkoja erä kahdessa kansiossa myös lähetyksiä. Lisäksi hiukan muuta materiaalia ........................ 30
AV vihkoja erä mapissa postituoretta ** ................................................................................................... 20
AV1:stä alkaen kaunis erä vihkoja sivuilla ............................................................................................... 30
AV vihkoja kiintoisa erä laatikossa alkaen AV1 ja 2 lähes 1 KG .............................................................. 30
AV-vihkoja hyvä erä alkaen kuusi kappaletta AV1. Kontrollinumeroita, ohjausviivoja ym ........................ 50
AV3B2 erä 7 kpl eri paikkanumeroilla ...................................................................................................... 40
AV4D ov1 L10, ohjausviiva vas ylh (LAPE2021=100€) ........................................................................... 20
AV5E1b N L11 TL 77384, irtolehti leimattu Mhamina 31.5.73 (LAPE2021=330€ ilman TL-lisää) ........... 40
AV5FN L11 (LAPE2021=450€) ................................................................................................................ 50
AV5FN L11 leimattu Maarianhamina 15.7.73 (LAPE2021=450€) ............................................................ 50

Autopaketti
2056
2057
2058
2059

1949 - 1981 hieno leimattu erä sivuilla mm. vesileima-asentoja, loistoja ym ...........................................50
1949 - 1981 kokoelma sivuilla **/* mm. vesileima-asentoja .....................................................................30
1949 alkaen erä merkkejä, vihkoja ym .....................................................................................................30
Hieno kokoelma -aineisto säiliökirjassa 1949 - 1981 myös erikoisuuksia, rahtikirjoja ym ....................... 100

Vuosilajitelmat ja vuosikirjat
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081

S

1972 - 1979 vuosilajitelmat kansiossa. Vuosia 1973 ja 1975 kaksi kappaletta ........................................ 50
1972 - 1996 erä vuosilajitelmia, yhteensä n. 45 kappaletta, vuoden 1987 lajitelma puuttuu, muita
vuosia vähintään yksi kappale, myös vihkolajitelmat mukana. Lisäksi 2006 Suomalainen postimerkki
150 vuotta numeroitu pienoisarkki mukana (pakkaus ilman muovia) ...................................................... 80
1972 - 2006 erä vuosilajitelmaa, vuodet 1995 ja 2004-2005 puuttuvat, kaikki muut mukana, mm.
1993 - 1997 vihkovuosilajitelmat .............................................................................................................. 100
1972 - 2010 erä seitsemän erilaista vuosilajitelmaa, mm. 1973, 1973, 2006, 2010. Lisäksi yksi Postin
teemalajitelma .......................................................................................................................................... 50
1972 vuosilajitelma .................................................................................................................................. 20
1975 - 2018 erä vuosilajitelmia (kaikissa ei suojamuoveja) lähes 50 kpl joku sama. .............................. 200
1977 - 2014 kaikki vuosilajitelmat paitsi 1990 -luvun vihkolajitelmat ....................................................... 250
1979 - 2000 erä vuosilajitelmia, n. 40 kappaletta, valtaosa 1980 -luvun alkupuolelta ............................. 40
1980 - 2008 erä vuosilajitelmia, yli 35 kappaletta sisältäen joitain samojakin, vain vuoden 1994
vihkolajitelma puuttuu. Lisäksi muutama Ahvenanmaan lajitelma sekä muutama muu, mm. 2006
Fabergé numeroitu pienoisarkki ...............................................................................................................100
1980 - 2018 vuosilajitelmaerä, lähes täydellinen, vain vuosi 2011 sekä 1990-luvun vihkolajitelmat
puuttuvat, muutama alkupään lajitelma kahteen kertaan. Yhteensä yli 40 vuosilajitelmaa ..................... 400
1981 - 2005 vuosilajitelmia erä 11 erilaista. Lisäksi yksi muu lajitelma sekä Ahvenanmaan
joulumerkki kirjeensulkija arkkeja erä + Lape 2004 luettelo ..................................................................... 50
1987 - 2014 erä vuosilajitelmia, yli 25 kpl, lähes kaikki erilaisia .............................................................. 250
1991 - 2001 ja 2004 vuosikirjat (12 kappaletta), lisäksi 1996 - 1999 vuosilajitelmat (kuusi kappaletta) .. 80
1992 - 2006 erä viisi erilaista vuosikirjaa ................................................................................................. 30
1992 kaksi vuosilajitelmaa, lisäksi lähes 10 muuta teemalajitelmaa, mm. Kansakuntaa rakentamaan
numeroitu pienoisarkki ............................................................................................................................. 30
1993 - 1997 vihkolajitelmat, viisi erilaista ................................................................................................. 30
1999 ja 2010 vuosikirjat ........................................................................................................................... 20
2004 - 2010 kaikki seitsemän vuosilajitelmaa .......................................................................................... 100
2005 - 2008 kaikki neljä vuosikirjaa ......................................................................................................... 50
2005 – 2015 vuosilajitelmia erä kahdeksan erilaista ................................................................................150
2006 - 2009 vuosilajitelmat (4) ................................................................................................................. 50
2011 - 2018 kaikki kahdeksan vuosilajitelmaa, muutaman lajitelman laadussa sanomista, merkeissä
ei vikaa. Nimellisarvo yli 1.000€ ............................................................................................................... 300
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Surumerkit ja muut sortokauden kohteet
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

1900 Surumerkki kokoelma -aineisto sivuilla ........................................................................................... 20
1900 Surumerkki leimattuna postimerkki-aiheisella kortilla! Nikolainkaupunki 14.1.1901. Harvinainen
ja hieno .................................................................................................................................................... 50
1900 Surumerkki m/89 ehiökuorella hangö 13.8.1900. Hieman ajan patinaa ......................................... 40
1900 Surumerkki yksin kuorella Helsinki 2.10.1900 ja T -leima lisäksi irtomerkki leimattuna ..................20
Sortokausi kokoelma kauniisti montteerattuna sivuille kansiossa mm. kaksi 1900 Surumerkkiä leiman
alla lähetyksillä, teemaan liittyviä kortteja ym materiaalia! ....................................................................... 200
Surumerkki leiman alla kuorella Tallinnaan yhdessä venäläisen 3 kopeekan merkin kanssa. ................ 50
14.1.1901 muistojulkaisuja kortteja ja kirjeitä hieno erä 12 kpl ................................................................ 20
Kokoelmasivuilla kaunis pieni erä mm. upea kirjepaperi ja kuori sekä lippukortti ym .............................. 30

Kenttä- ja sotilasposti
2090
2091
2092
2093
2094
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2102
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2104
2105
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2108
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2110
2111
2112
2113
2114
2115
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1941 - 1983 kenttäpostimerkkejä hieno erä sivuilla myös YK pakettimerkkejä ....................................... 50
Etappipostia jääkäreille sovittuun osoitteeseen Ruotsiin Tampere 22.4.1917. Osoitettu
jääkärikapteenille, sensuurileima ym. Ajan patinaa. Harvoin tavattavaa postia! ......................................50
Etappipostia jääkärikapteenilta Ruotsin kautta Suomeen, Stockholm 19.7.1917. Harvoin tavattavaa
postia! ...................................................................................................................................................... 50
1918 Punavankien ensimmäinen vankileiri Ruotsin Morjärvellä Kalixin lähellä. Sinne kerättiin PohjoisSuomesta helmikuussa panenneet punaiset. Kaksi korttia sieltä tunnetaan. Kortti päivätty Morjärv ja
tuloleima Liminka 23.10.1918. ................................................................................................................. 100
Jääkäri Torsten Harald (Harry) von Essenin kirjeenvaihto vuosilta 1917 - 1918. Upea kokonaisuus,
jossa on mukana yli 40 postilähetystä: kuoria (joissa pääosin sisällöt mukana!) ja kortteja, joista käy
ilmi hänen jääkäriaikansa vaiheita. Lähetyksissä osoitteita, leimoja ym. Mukana on myös kaksi
kenttäpostikirjettä maalis-huhtikuun vaihteesta 1918. Näistä jälkimmäisessä von Essenin yksikössä
taistellut Gunnar Melin lähettää surunvalittelut von Essenin sukulaisille tämän kaatumisesta
taistelussa Tampereen ulkopuolella 3.4.1918. Harvinainen tilaisuus hankkia historiallisestikin
merkittävä, mielenkiintoinen kirjeenvaihto! .............................................................................................. 300
Kaksi hyvää kenttäpostikorttia toukokuun alusta 1918. Molemmissa hyvin harvinainen yksikköleima
”I:n Pat.” ja mielenkiintoiset sisällöt, joissa mm. kerrotaan hyökkäyksestä Kouvolaan (3.5.) ja
etenemisestä Haminaan (6.5.) ja uskotaan sodan loppuvan pian. .......................................................... 50
Kenttäpostikirje Ruotsiin, Helsinki ko 5.7.1918 ja sensuuri lisäksi Helsingin jääkärirykmentin -leima.
Aavistus taittumaa ....................................................................................................................................20
Tarkastettu W.K.T.P. -leima ehiökortilla Hyvinkää 16.9.1918 Helsinkiin, Katajanokan vankileirille. Taite
ja ajan patinaa ..........................................................................................................................................20
Turun ja Satakunnan Piirien Suojeluskuntien Päällikkö -leima kenttäpostikuorella Sortavalaan
3.3.1918 ................................................................................................................................................... 20
Pohjan Pojat II pataljoona -leima ja Vapaaehtoinen Retkikunta -leima kenttäpostikuorella Suomeen .... 50
Pohjan Pojat Rykmentin Esikunta -leima kenttäpostikirjeellä Suomeen, Helsinki ko 9.2.1919.
Lähettäjä II Pataljoona IV Komppania, Tarto. Aavistus ajan patinaa ....................................................... 30
1939 - 44 kenttäpostia erä yli 100 kpl kansiossa ..................................................................................... 20
Iso erä kenttäpostia noin 9 KG - tutkittavaa pitkäksi aikaa ...................................................................... 100
Kenttäpostia lähes 3KG mm. 1941 perustettujen kenttäpostikonttorien leimautuksia erä numeroiden 1
- 40 väliltä ym ........................................................................................................................................... 50
Kenttäpostia yli 3 KG kiehtova erä - tutkittavaa ....................................................................................... 40
Kenttäpostia ym mm. erilaisia sulkijoita ja kuvakortteja ym erä kansiossa .............................................. 20
1941 - 1983 poikkeuksellisen hieno leimattu erä sivulla kenttäpostimerkkejä myös YK -merkit ..............50
SS - vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti O.Y. Insinööritoimisto Ratas -leimalla Suomeen ..................... 30
SS -vapaaehtoispostia 1942 - 44 erä Suomessa ja Suomeen. Lisäksi muutama muu lähetys ............... 50
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Grossbornin koulutusajalta (Deutchland / Wien A) Suomeen,
Mänttä 29.9.1941. O.Y. Insinööritoimisto Ratas -leima ym ...................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostilähetys Divisioonan mieheltä 20361C (= 10. Nordland), tuloleima
Helsinki 12.12.1941. Useita leimoja ja sensuuriliuskoja. Arkistoreijät ......................................................20
SS -vapaaehtoispostia: kirje Suomen rintamalta suomalaiselle SS-sotilaalle rintamalle. O.Y.
Insinööritoimisto Ratas -leima ja 4.12.1941. Ajan patinaa ....................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kirjekuori Divisioonan mieheltä Feldpost No 20361C (= 10. Nordland)
Suomeen, Feldpost 7.10.1941. Arkistoreijät ............................................................................................ 20
SS -vapaaehtoispostia: Kirjekuori Divisioonan mieheltä, takana lähettäjä tiedoissa postin
ohjausosoitteena: Dresden über Ratas. Feldpost 6.7.1941 ja Nordland rykmentin virkaleima.
Kuoressa arkistoreijät .............................................................................................................................. 20
Kaksi sensuroitua saksalaista kenttäpostikuorta suomalaisten sotilaiden lähettämiä, toisessa myös
SS-vapaaehtoistoimiston leima. Taittumia ............................................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikirje Saksasta 11.8.1942 Suomeen .................................................. 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti 20.4.1942 Suomeen. Harvemmin tavattava SS vapaaehtoisten toimisto -leima ym ...........................................................................................................30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti 29.3.1942 Suomeen harvinaisemmalla SS - vapaaehtoisten 30
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toimisto -leimalla. .....................................................................................................................................
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti 3.4.1942 Suomeen harvinaisemmalla SS - vapaaehtoisten
toimisto -leimalla ym ................................................................................................................................ 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti 5.5.1942 Suomeen harvinaisemmalla SS -vapaaehtoisten
toimisto -leimalla. Kortin tekstissä maininta: Eilen sain takaisin sensuurista yhden teille lähettämäni
kortin! ....................................................................................................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti Ukrainasta 17.5.1942 Suomeen. SS -vapaaehtoistoimisto leima ym ...................................................................................................................................................30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 21.5.1942 Suomeen. Leiman peitenumero 23853 (= 3.
Kompanie Kranken - Transport - Abteilung 604, Ukraina). SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym .............. 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori lentopostissa lentomerkillä Ukrainasta Suomeen, Felpost
?.6.1942. SS -vapaaehtoistoimisto ym leimoja ........................................................................................ 50
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori maaliskuulta 1942 Suomeen. Lähetysosoitteena F.p N
46785 (= Suomalaispataljoonan 2. komppania) AB Ingeniörbyrån Ratas -leima ja takana erikoinen
valkea sulkijaliuska .................................................................................................................................. 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Siegburg 1.12.1942 Suomeen. Lähettäjä Res.Laz. Siegburg
Abt III/16. SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym ......................................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, Kellokoski 3.7.1942. Lähettäjä oli
Suomalaispataljoonan 3. Komppaniasta. SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym ........................................ 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, Lapua 21.1.1942. Lähettäjä oli Divisioonan mies
Klagenfurthista, joka oli Westland rykmentin täydennyskeskus. O.Y. Insinööritoimisto Ratas -leima
ym ............................................................................................................................................................ 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, Sysmä 6.2.1942. SS - Feldpost ja O.Y.
Insinööritoimisto Ratas -leimat, lisäksi SS -sensuurin CH ja W -laatikkoleimat ym ................................. 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Ukrainasta 23.7.1942 Suomeen, Lapua 20.8.1942. SS vapaaehtoistoimisto -leima ym .................................................................................................................30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Ukrainasta Suomeen, Feldpost 21.2.1942 ja
peitnumerollinen leima 40128 (= Feldlazarett SS - Division Wiking) ....................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori vapaaehoisen omaiselle 9.4.1942. Lähettäjä O.Y.
Insinööritoimisto Ratas, jonka leima myös takana kuoressa ................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: Kirjekuori Ukrainasta (lähetetty 18.1.1942) Suomeen, tuloleima Sysmä
11.3.1942. Lähettäjä oli Suomalaispatalajoonan 2. komppaniassa. O.Y. Insinööritoimisto Ratas -leima
ym. ........................................................................................................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: lentokenttäpostikirje lentomerkillä 10.10.1942 Suomeen, Tampere 5.11.1942.
Kuoren leimassa peiteluku 09527 (= Feldlazarett 766, Ukraina) ja SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym . 50
SS -vapaaehtoispostia: lentokenttäpostikuori lentomerkillä 11.10.1942 Suomeen. SS vapaaehtoistoimisto ym leimoja ............................................................................................................... 50
SS -vapaaehtoistoimisto -leima kenttäpostikuorella Ukrainasta Suomeen 1942. Lähettäjä oli 2.
Komppanian sotilas. .................................................................................................................................30
SS -vapaaehtoistoimisto -leima sensuuri käyttönä kirjeellä 12.7.1942 Saksasta Suomeen.
Lähettäjänä saksalainen SS sotilas. Hieman ajan patinaa. Sisältö mukana ............................................20
Kenttäpostimerkkejä hieno erä sivuilla mm. 1963 neljä kpl ja 1983 kolme kpl ........................................ 100
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori kevät talvelta 1943 Suomeen. Lähetetty Grazin
täydennyskeskuksesta. SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym ................................................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Liegnitzin sotasairaalasta 12.2.1943 Suomeen, tulo Tampere
30.4.1943 ................................................................................................................................................. 30
SS -vapaaehtoispostia: kirje Saksasta Suomeen kaatuneen omaiselle, tuloleima Jyväskylä 1943.
Takana teksti: SS Huoltotoimisto, Helsinki. .............................................................................................. 30
SS -vapaaehtoispostia: kuorella Graz - Wetzeldorf ?.3.1943, kirje osoitettu Berliinin SS -sensuuriin,
jossa vastaanottaja työskenteli. Kirjeen lähettäjä myös SS -vapaaehtoinen ........................................... 30
SS -vapaaehtoispostia: kuori Suomesta Graz:n täydennyskeskukseen Itävaltaan, Hämeenlinna
5.3.1943 ................................................................................................................................................... 30
SS -vapaaehtoistoimistoon osoitettu pikakirje Lapua 1943 ..................................................................... 20
1963 - 83 erä kenttäpostimerkkilähetyksiä: yksi 1963 ja kolme 1983 ...................................................... 50
1963 ja -83 kenttäpostimerkit lähes loistot Rauma 1963 ja Lahti 1983 ....................................................30
1963 ja 1983 Kenttäpostimerkit, postituoreet ** ....................................................................................... 30
1963 Kenttäpostimerkki hieno nelilö, postituore ** ...................................................................................30
1963 Kenttäpostimerkki hyvä kuusilo arkin kulmasta numerolla, postituore ** ........................................ 40
1963 Kenttäpostimerkki loisto Virkkala 1963 postikortilla, joka harvinainen käyttötapa .......................... 20
1963 Kenttäpostimerkki pakettikortilla Turku 1963. Ajan patinaa ............................................................ 20
Kenttäposti 1963 ja 1983 loistoleimaisilla kuorilla. 1963 kuoressa pieni tahra ........................................ 40
Kenttäpostimerkit 1963 ja 1983 kuorilla ................................................................................................... 30
1983 kenttäposti kolme kaunista kuorta, Padasjoki, Helsinki ja Dragsvik -leimoin .................................. 50
1983 Kenttäpostimerkki kuorella Lahti 1983. Aavistus ryppyä .................................................................20

Aunus
2154

5 penniä - 40 penniä 1. painosta kauniit leimatut. Takuu: Lehtonen ........................................................ 20
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5 penniä - 40 penniä 1. painosta kauniit leimatut. Takuu: Lehtonen ........................................................ 20
5 penniä - 40 penniä hieno erä viisi merkkiä postituoreita ** kolme kpl ja käyttämättömiä kaksi kpl *
takuu: Lehtonen ....................................................................................................................................... 20
5 penniä - 40 penniä käyttämättömät * (40 penniä 1. painosta) takuu: Lehtonen ....................................20
Harvinainen koeleimaus: Prjäsa hienolla leikkeellä ................................................................................. 30
Koeleimaus: Postitoimisto Witele ovaalileima kuorella 10 penniä ja 40 penniä merkkien kera.
Harvinainen ja kaunis ...............................................................................................................................50
50 penniä 1. painos kaunis violetti Säämäjärven -leima. Painos vain 1000 kpl! Aitoutus: Lehtonen
(2022) .......................................................................................................................................................50
50 penniä hyvä käyttämätön * aitoutus: Lehtonen (2022) ........................................................................40
50 penniä hyvä käyttämätön * takuu: Leinonen ....................................................................................... 40
50 penniä hyvä postituore ** aitoutus: Lehtonen (2022) .......................................................................... 50
50 penniä kaunis violetti Postitoimisto Rajakontu ovaalileimaus leikkeellä. Takuu: Leinonen ................. 50
50 penniä siisti violetti Säämäjärven Postitoimiston -leima. Aitoutus: Lehtonen (2022) .......................... 50
50 penniä ja 1 markka hienot käyttämättömät * aitoutus: Lehtonen (2022) ............................................. 100
1 markka 1. painos, hyvä käyttämätön * painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2022) ..................... 50
1 markka 1. painos, hyvä käyttämätön * painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2022) ..................... 50
1 markka 1. painos, hyvä postituore ** arkin reunasta. Painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen
(2022) .......................................................................................................................................................100
1 markka hyvä käyttämätön * takuu: Leinonen ........................................................................................ 50
1 markka hyvä leimattu violetilla Säämäjärven Postitoimiston leimalla. Aitoutus: Lehtonen (2022) ........ 50
1 markka kaunis musta Säämäjärven Postitoimiston jälkileimaus leikkeellä. Aitoutus: Lehtonen
(2022) .......................................................................................................................................................30
1 markka kaunis violetti Säämäjärven -leima. Aitoutus: Lehtonen (2022) ............................................... 50
1 markka kaunis violetti Säämäjärven Postitoimisto -leimaus. Takuuleimat: J. Leinonen ja Ilmari
Ponsio ...................................................................................................................................................... 50
1 markka siisti kaksileimainen musta Säämäjärven jälkileimaus. Takuu: Leinonen .................................30
Koeleimaus: Kotkatjärvi olvaalileima 1 markan parilla. Hieno ja harvinainen! Lausunto: Kaj Hellman
(2014) .......................................................................................................................................................100
5 markkaa 1. painos erittäin harvinainen leimattu violetti Säämäjärven Postitoimisto. Painos vain 500
kpl! Aitoutus: Lehtonen (2022) ................................................................................................................. 300
5 markkaa harvinainen käyttämätön * painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2022) ........................ 200
5 markkaa harvinainen käyttämätön * painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2022) ........................ 200
5 markkaa harvinainen leimattu violetti Säämäjärven Postitoimiston 1919. Painos vain 1000 kpl.
Aitoutus: Lehtonen (2022) ........................................................................................................................200
5 markkaa harvinainen leimattu, kaunis violetti Säämäjärven Postitoimisto 1919. Painos vain 1000
kpl! Aitoutus: Lehtonen (2022) ................................................................................................................. 200
10 markkaa harvinainen ja erittäin kaunis leimattu, violetti Säämäjärven Postitoimisto 1919. Painos
vain 1000 kpl! Aitoutus: Lehtonen (2019) ................................................................................................ 400
10 markkaa harvinainen käyttämätön (*) painos vain 1000 kpl! Takuu: Olamo. ...................................... 150
10 markkaa harvinainen käyttämätön * painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2022) ...................... 400
10 markkaa harvinainen musta Säämäjärven jälkileimaus leikkeellä! Painos vain 1000 kpl. Aitoutus:
Lehtonen (2008) .......................................................................................................................................250
10 markkaa harvinainen musta Säämäjärven jälkileimaus. Yksi lyhyt hammas. Painos vain 1000 kpl.
Aitoutus: Lehtonen (2022) ........................................................................................................................200
Harvinainen käyttämätön * SARJA! Parissa merkissä joku lyhyt hammas. Aitoutukset: Lehtonen
(2022) .......................................................................................................................................................600

Pohjois-Inkeri
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201

I ja II sarjat hienot leimatut kokoelmasivulla myös loistoja ....................................................................... 100
I ja II sarjat sivulla. Lisäksi päällepainama: Inkerin hyväksi -sarja ........................................................... 120
I ja II sarjat, käyttämättömät * sivulla ....................................................................................................... 100
Pohjois-Inkeriä ja Aunusta erä sivulla ...................................................................................................... 40
I ja II sarjat leimattuina kokoelmasivulla. Monta upeaa leimausta! .......................................................... 100
I sarja ** (5 penniä - 1 markka) / * (5 markkaa ja 10 markkaa) ................................................................ 50
I sarja leimattuna ......................................................................................................................................80
I sarja 5 penniä - 1 markka käyttämättömänä sekä leimattuna ................................................................20
I sarja 5 markkaa siisti käyttämätön *. Pari aavistuksen lyhyttä hammasta ............................................. 30
I sarja 10 markkaa kaunis leimattu. Muutama lyhyt hammas .................................................................. 40
I sarja 10 markkaa siisti käyttämätön * .................................................................................................... 50
II sarja hienoleimaisena kirjeellä Kirjasalo 1920 ...................................................................................... 30
II sarja Inkerin hyväksi lisäpainamalla ja ilman. Postituoreet ** ............................................................... 30
II sarja, upea postituore ** nelilösarja ...................................................................................................... 50
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Inkerin hyväksi päällepainama sarja lisäksi kaksi merkkiä, joissa päällepainama ylösalaisin! ................ 30

Karjala
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243

Nelilösarja */** sivuilla .............................................................................................................................. 200
Sarja postituore ** arkin reunoilla .............................................................................................................100
Sarja postituore ** osa arkin reunoin ....................................................................................................... 100
Sarja postituore ** .................................................................................................................................... 100
Sarja postituore ** .................................................................................................................................... 100
Sarja, postituore ** kaikissa muissa arkin reuna paitsi yhdessä merkissä ...............................................100
Sarja, postituore ** ................................................................................................................................... 100
Sarja, postituoreet **. 14 arvoa arkinkulmista, 10 markkaa ilman reunoja ...............................................100
Upea erä 11 erilaista leimattua merkkiä erittäin kauniista loistoon! ......................................................... 200
Upea nelilösarja arkin kulmista, postituoreet ** ........................................................................................200
Hammastamattomia ryhmiä 13 erilaista! ..................................................................................................50
Väärenne sarja sivulla ..............................................................................................................................20
5 penniä - 10 markkaa hieno erä leimattuja 10 erilaista .......................................................................... 200
5 penniä - 40 penniä viisi erilaista hienoleimaista merkkiä! ..................................................................... 50
5 penniä B upea KAKSOISHAMMASTE arkin yläreunasta, postituore ** aitoutus: Lehtonen (2020) ......50
5 penniä ilmeisesti UNIIKKI HAMMASTAMATON ARKKI, jossa painatus kummallakin puolella!
Ilmeisesti painatuksen koeversioita. ........................................................................................................ 500
5 penniä kaksi hienoa nelilöä arkin kulmista, postituoreet ** takuu: Lehtonen ........................................ 20
KOKO ARKIT 10 penniä, 20 penniä, 25 penniä, 40 penniä ja 75 penniä (5 x 50) upea erä! ................... 250
20 penniä, 25 penniä ja 40 penniä kuusilot arkin reunasta, postituoreet ** ............................................. 30
40 penniä lähes loisto Uhtua 1922 leikkeellä ........................................................................................... 20
40 penniä, 50 penniä, 75 penniä ja 1 markka erittäin kaunis Uhtua 1922 kuorella Saarismallin
merkkien kera .......................................................................................................................................... 100
40 penniä, 50 penniä, 75 penniä ja 1 markka erittäin kaunis Uhtua 2.2.1922 kuorella Saarismallin
merkkien kera .......................................................................................................................................... 100
40 penniä, 50 penniä, 75 penniä ja 1 markka hienolla kuorella Uhtua 1922 Saarismallin merkkien
kera .......................................................................................................................................................... 100
50 penniä lähes loisto Uhtua 1922 ...........................................................................................................20
75 penniä lähes loisto Uhtua 1922 leikkeellä ........................................................................................... 20
1 markka KOKO ARKKI (50) hieno ja harvinainen! ................................................................................. 150
1 markka loisto Uhtua 1922 ..................................................................................................................... 20
1 markka lähes loisto Uhtua 1922 ............................................................................................................20
2 markkaa harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** ......................................................................... 150
3 markkaa Aa harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** .................................................................... 200
3 markkaa erittäin kaunis Uhtua 1922 leikkeellä ......................................................................................20
3 markkaa harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** ......................................................................... 150
3 markkaa ja 5 markkaa hienot kuusilot arkin reunasta, postituoreet ** .................................................. 30
5 markkaa Ba harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** .................................................................... 200
5 markkaa hammastamaton iso arkin osa 25 merkkiä! Ilman liimaa - painomakulatuuria. Erikoinen ...... 50
10 markkaa erittäin kaunis Uhtua 1922 ................................................................................................... 40
15 markkaa Bb harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** marginaalissa ryppyä ja hammaste
hiukan auki ............................................................................................................................................... 250
15 markkaa loisto Uhtua 1922 ................................................................................................................. 50
20 markkaa Ab harvinainen KOKO ARKKI (50) postituore ** marginaalissa hammaste hiukan auki ...... 250
25 markkaa B -hampainen pari, postituore ** arkin reunasta .................................................................. 20
25 markkaa keltainen hammastamaton 16 merkin ryhmä arkin reunasta, käyttämätön (*) ilman liimaa.
Makulatuuria ............................................................................................................................................ 50

Itä-Karjala
2244
2245
2246
2247
2248

Erä ** ja leimattua Visir-lehdillä. Myös kulkenut postikortti Akve-leimalla ................................................ 30
Hieno kokoelma -aineistoa paksussa mapissa lähetyksiä sekä leimoja ja merkkejä myös muuta
kenttäpostia sekä uudempaa kiintoisaa materiaalia mm. YK joukkojen postia ........................................ 200
Itä-Karjala erä kirjeitä 15 kpl mm. pikakirje 1941. Lisäksi lähetykset Aunuksesta 1919 ja PohjoisInkeristä 1920 .......................................................................................................................................... 40
Itä-Karjalaa lähetyksillä pieni erä kansiossa lisäksi vähän muuta mm. 1983 kenttäpostimerkki kirjeellä 30
Neljä hyvää tarvelähetystä: Sotilashallinnon kp-kortti ja kolme taksanmukaista lähetystä merkein,
leimat Äänislinna (2) ja Vieljärvi (1) .......................................................................................................... 40
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Pieni erä Itä-Karjalan lähetyksiä sekä kenttäpostia ym kansiossa ...........................................................20
Pieni erä lähetyksiä kuusi kpl mm. pikakirje Äänislinna 1943. Aavistus ajan patinaa .............................. 30
Upea leimattu kokoelma sivuilla, jossa paljon loistoja! ............................................................................ 30

Paikallisposti ym.
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261

Helsingin kaupunginposti 1866 10 penniä (vikaa) kirjeellä ajan patinaa ..................................................50
Helsingin kaupunginposti 1871 10 penniä kirjeellä kaunis Helsingfors 1878. Hieman ajan patinaa ........30
Helsingin kaupunginposti 1884 10 penniä kaunis kirje ............................................................................ 20
Helsingin kaupunginposti 1884 10 penniä kirjeellä aavistus ajan patinaa ............................................... 20
Helsingin kaupunginposti 1884 10 penniä kirjeellä hieman ajan patinaa .................................................20
Helsingin kaupunginposti hieno kokoelma -aineisto sivuilla yli 100 merkkiä ja kahdeksan ehiötä .......... 50
Helsingin kaupunginposti kokoelma sivuilla noin 250 merkkiä, 10 ehiötä ja seitsemän kirjettä ............... 300
Helsingin kaupunginposti viistokilpimallin merkeistä kaksi uusintapainama arkkia, jossa toisessa
hammste-erikoisuus! ................................................................................................................................ 50
Jouluposti -leimalla mtätöity itse tehdyt postimerkit ja joulukortit 1930. Erikoiset! ................................... 20
Tampereen kaupunginpostin kokoelmaerä kahdella sivulla ..................................................................... 20

Ahvenanmaan leimoja
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272

1810 Pålsbölestä hieno meanderkirje Strömsvikiin sisältöineen ............................................................. 20
1813 - 1816 kaksi kaunista Meanderkirjettä Pålsbölestä. Sisällöt mukana. Tavanomaista ajan patinaa .20
1815 Pålsbölestä Tosarbyhyn hieno meanderkirje sisältöineen .............................................................. 20
Kyrillinen Kastelholm hieno ja harvinainen kirjeellä Åboon. Sisältä mukana ........................................... 150
Korkea laatikkoleima Kastelholm 1860 erittäin kaunis ja harvinainen recommenderas -kirjeellä
Åboon, Ank -leima. Osa Kastelholm sinettiä takana ................................................................................ 400
Matala laatikkoleima Eckerö 1864 harvinainen kirjeellä Uleåborgiin. Sisältö mukana. Erittäin kaunis! ... 150
Ahvenanmaan leimoja merkeillä ja joitain lähetyksiä. Hieno aineisto säiliökirjassa! ................................50
Sunds 1881 m/75 20 penniä ultramariininsininen kuorella Ekenäsiin, erittäin kaunis. Signeeraus:
Ossa .........................................................................................................................................................30
Eckerö 1883 (isot vuosilukunumerot) m/82 20 penniä merkillä (L. 15 lBe), erittäin kaunis ......................20
Hammarland ylöskantopäiväkirja 1914 suomalaisin ja venäläisin merkein ............................................. 20
USA:sta kortti Suomeen lunastuksella Gölby 1930 m/17 kolmen merkin kera. Kortissa taite ................. 20

Ahvenanmaan merkit
2273
2274

2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284

2285
2286

1984 alkaen materiaalia n. 5½ KG laatikossa, mm. postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa
vuoteen 2012, merkkejä, välilöpareja ym. säiliökirjassa sekä irrallaan, pari vuosilajitelmaa sekä
kuorikansio jossa FDC, maksikortteja ym. ............................................................................................... 50
Automaattimerkit, ATM Å1-20, valtava varastoerä kolmessa isossa laatikossa hyvin lajiteltuna.
Tuhansia ja tuhansia merkkejä postituoreena ** ja loistoleimattuna. Erittäin monipuolisesti
postilähetyksiä, ei ainoastaan FDC:tä, vaan myös kulkeneita - kirjattua, pikaa, vakuutettua jne. Monia
kaukomaihin. Upea huippulaatuinen materiaali vaikka näyttelykokoelmaa varten! ................................. 300
Erä arkkeja (samoja runsaasti) ja arkin osia ............................................................................................ 20
Pieni erä pääasiassa uudempaa postituoretta ** ja leimattua aineistoa säiliökirjassa, loistoleimakuoria
vuoteen 1993 asti kuorikansiossa sekä yli 10 vuosilajitelmaa väliltä 1984 - 2002 ................................... 30
1984 - 1994 Hyvä erä postituoretta ** materiaalia neljässä säiliökirjassa. Isoja ryhmiä, välilöpareja,
pienoisarkkeja, vihkoja ja arkkejakin. ....................................................................................................... 50
1984 - 1997 erä postituoretta ** ja FDC-kuoria säiliökirjassa. Nelilöitä, vihkoja ym. ................................30
1984 - 1997 paksussa mapissa erä postituoretta **, loistoja ja lähetyksiä myös gutterpareja .................50
1984 - 1998 leimattu kokoelma albumissa, varastomateriaalia säiliökirjassa vuoteen 2010 sekä iso
erä leimattuja ja postituoreita ** vihkoja Visir-lehdillä vuoteen 2009 ........................................................ 30
1984 - 2000 erä vuosilajitelmia, yli 40 kappaletta, lisäksi kuusi vuosikirjaa väliltä 2000 - 2013
(yhdessä huono kansipaperi) ................................................................................................................... 50
1984 - 2001 erä FDC-kuoria kahdeksassa albumissa, mukana myös ehiöitä, maksikortteja,
välilöparikuoria loistoleimautettuja kuoria sekä hiukan tavallisia postilähetyksiä ..................................... 30
1984 - 2006 erä leimattuja ja leimaamattomia merkkejä, välilöpareja, vuosilajitelmia,
joulukirjeensulkija-arkkeja, vihkoja ym. yli 4 KG laatikossa ..................................................................... 40
1984 - 2006 kattava kokoelma taskullisessa albumissa leimattuja ja leimaamattomia merkkejä, lisäksi
1980-luvun materiaalia varastosäiliköirjassa sis. leimattua ja leimaamatonta, ryhmiä, välilöpareja
sekä hiukan lähetyksiä. Mukana myös kansio FDC-kuoria 1984 - 1998 sisältäen lähes 80 erilaista
kuorta ....................................................................................................................................................... 50
1984 - 2007 FDC-kokoelma albumissa, n. 130 FDC-kuorta, lisäksi 1985 - 2001 erä yli 10
vuosilajitelmaa ......................................................................................................................................... 30
1984 - 2007 hyvä erä postituoretta ** ja ensipäiväleimattua materiaalia säiliökirjassa. Ryhmiä,
40
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vihkoja, pienoisarkkeja ym. ......................................................................................................................
1984 - 2009 kahdeksan erilaista vuosikirjaa, vain yksi puuttuu välistä. Ensimmäisen vuosikirjan
kansipaperissa repeämä .......................................................................................................................... 40
1984 - 2009 kaksi postituoretta ** kokoelmaa omissa kansioissaan ....................................................... 50
1984 - 2009 täydellinen postituore ** kokoelma kansiossa taskutetuilla sivuilla ...................................... 30
1984 - 2010 erä FDC-kuoria kahdessa albumissa, lisäksi hiukan erikoisleimoja, maksikortteja ym.
yhdessä albumissa, 1984 - 2012 postituoreita ja leimattuja merkkejä ja välilöpareja säiliökirjassa
sekä muutama vuosilajitelma ................................................................................................................... 40
1984 - 2010 FDC-kokoelma kolmessa kuorikansiossa ............................................................................ 40
1984 - 2010 kaikki vuosilajitelma, muutama vuosi kahteen kertaan ........................................................ 50
1984 - 2010 kaksi leimattua kokoelmaa, toinen yhdessä ja toinen kahdessa kansiossa, loistoja,
ensipäiväleimoja, vihkoja jne. .................................................................................................................. 50
1984 - 2011 ensipäivän leimoilla leimattu kokoelma taskullisessa albumissa, lisäksi irtomateriaalia,
mm. muutama vuosilajitelma, iso nippu maksikortteja, FDC-kuoria, pieni erä merkkejä vuoteen 2018
vielä kirjekuorissa jne. .............................................................................................................................. 40
1984 - 2013 FDC-kokoelma kolmessa kuorikansiossa, lähes täydellinen, vain muutama kuori puuttuu .30
1984 - 2013 kokoelma leimattua, postituoretta ** sekä FDC-kuoria ym. yli 7 KG laatikossa, vuoteen
2004 asti järjestettyinä kolmeen Visir-kansioon, uudempi materiaali irrallaan ......................................... 80
1984 - 2014 postituore ** kokoelma Leuchtturmin taskullisessa albumissa, ei paljon puutteita .............. 50
1984 - 2016 erittäin hieno FDC-kokoelma kahdessa hyvässä kuorikansiossa. Ilmeisesti kaikki
julkaisut mukana. Lisäksi mm. Framoja ja omakuvamerkkejä ................................................................. 80
1984 - 2018 hieno postituore ** ilmeisen täydellinen kokoelma taskullisessa kansiossa ........................ 50
1984 - 2018 kaikki vuosilajitelmat, 35 kappaletta .....................................................................................50
1984 - 2018 kokoelma kahdessa Lindnerin albumissa, merkit kerätty kahteen kertaan, sekä
postituoreina ** että ensipäivän erikoisleimalla leimattuna, täydellisen oloinen, myös vihkot ja
pienoisarkit mukana ................................................................................................................................. 80
1984 - 2018 leimattu kokoelma taskullisessa albumissa, vuodesta 1993 eteenpäin lähes täydellinen
kokoelma loistoleimattua materiaalia, myös vihkoja ja pienoisarkkeja mukana .......................................50
1984 - 2018 lähes täydellinen postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa ...................................... 50
1984 - 2018 täydellinen postituore ** kokoelma välilöpareja hyvässä taskukansiossa kotelolla ............. 100
1984 - 2019 kaikki vuosilajitelmat, 36 kappaletta .....................................................................................50
1984 alkaen 2000 -luvun alkuun erä FDC-kuoria, maksikortteja ym. kuori- ja korttimateriaalia n. 5 KG
laatikossa ................................................................................................................................................. 30
1984 alkaen erä merkkejä, kuoria ja kortteja ym. seitsemässä kansiossa .............................................. 30
1984 alkaen erä postituoretta ** ja FDC-kuoria pieni erä laatikossa ........................................................20
1984 alkaen hieno kokoelma hyvässä kansiossa merkkejä, vihkoja, pienoisarkkeaja, fdc:tä myös atm
merkkejä loistoleimoin! .............................................................................................................................20
1984 alkaen kahdessa säiliökirjassa erä postituoretta ** ja leimattua aineistoa sis. merkkejä ja
välilöpareja, lisäksi kahdessa kuorikansiossa FDC-kuoria sekä hiukan maksikortteja ............................ 30
1984 alkaen lähes 2 KG FDC:tä laatikossa myös välilöpareja! ............................................................... 20
1985 - 2012 Iso erä FDC-kuoria ja vähän muutakin materiaalia kahdessa paksussa mapissa ...............50
1988 - 2003 Kirkko -merkeistä 16 erilaista arkkia ** ................................................................................ 20
1989 - 1994 26 erilaista ** kokoarkkia välilöin, lisäksi 4 puoliarkkia ........................................................ 30
1989 - 2019 kaikki vuosilajitelmat, 31 erilaista ......................................................................................... 50
Erä postituoretta ** euroaikaista materiaalia. Hyvä nimellisarvo! .............................................................20
2008 postimerkkinäyttelyiden omakuvamerkkivihkoja 12 erilaista postituoretta **, lisäksi neljä
deblettivihkoa sekä kuusi muuta omakuvavihkoa sis. yhden suomalaisen ..............................................20
2011 Maarianhamina 150 vuotta numeroitu pienoisarkki, postituore ** painos 4000 kpl ......................... 20
2011 Maarianhamina 150 vuotta numeroitu pienoisarkki, postituore ** painos 4000 kpl ......................... 20
2011 Nordia virhepainama: Jyvälskylä pienoisarkki ja maksikortti ...........................................................20
Hyvä erä atm ja merkkejä mm. 2012 näyttelymerkit ym hyvää ................................................................20
1990 - 2019 FDC-erä yli 1½ KG, lisäksi maksikortteja vuoteen 2019 asti iso erä lähes 1½ KG.
Yhteensä yli 3 KG Ahvenanmaan FDC-kuoria ja maksikortteja, paljon euroaikaa .................................. 40

Automaattimerkit
2323
2324

Atm erä merkkejä ja FDC:tä myös joku erikoisuus kuten leikkaamattomia rivilöitä ilman maksuarvoa! .. 30
Hieno materiaali sivuilla myös Ahvenanmaata sekä kansiossa FDC:tä .................................................. 30

Ehiökuoret
2325
2326

1845 10 kop PORTO STEMPEL tyyppi I, kaunis kyrillinen Åbo -leima Tavastehusiin. Erittäin kaunis! ... 400
1845 10 kop PORTO STEMPEL tyyppi II Tervakosken kanto -vesileima, kaunis Borgå 1849.
Vesileimaa tunnetaan tällä hetkellä vain noin 10 kpl Cyril Schwensoni mukaan. On siis todella
harvinainen! Kuoren yläosaa valitettavasti leikattu .................................................................................. 150
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1850 10 kop ehiöarkki, Frenckellin tilaus, ohut sinertävä paperi, erittäin kaunis Tammerfors 1851.
300
Tavanomaista pientä ajan patinaa (L. 7 C) Harvinainen ..........................................................................
1856 10 kop ehiökuori (L. 9) 10 kop ovaalimerkin kera Saksaan 1858 Pietarin kautta. Tulo- ja
kauttakulkuleimat. Taite, rissiä ja ajan patinaa vahvasti mutta harvinainen lähetys! ................................500
1856 10 kop helmellinen kuori kaksi kpl: Helsingfors 1856 Turkuun ja Helsingfors 1855 Uleåborgiin,
joka enemmän kärsinyt (L. 9) ...................................................................................................................20
1856 alkaen pieni erä ehiökuoria myös uusintapainamia. Mukana mm. kaunis 1891 10 kop kirjattu
ehiökuori 10 kop lisämerkillä 1894 ym ..................................................................................................... 40
1863 10 kop tyyppi II (8 ruusua) Tervakosken raitapaperi, kaunis kulkenut kuori Lovisa 1865.
Aavistus ajan patinaa ............................................................................................................................... 40
1863 alkaen pieni erä ehiökuoria lähinnä 1871 20 ja 40 pennin arvoja. Lisäksi 20 kop musta
jälkipainos. Laatu vaihteleva .................................................................................................................... 30
1875 32 penniä hailakan karmiini (1. painos) erittäin kaunis Jorois 1879 Saksaan. Useita leimoja.
Taite ja ajan patinaa. Harvinainen ............................................................................................................ 500
1891 10 kop isokokoinen kuori Rigasta 1892 Englantiin! Taite ja ajan patinaa. Harvinainen käyttö! .......30
m/91 hieno erä kuusi kpl mm. sekapostite m/89 5 penniä lisämerkki 7 kop ehiöllä, 7 kop korttikirje
Norjaan 1898 Utsjoen kautta ym ..............................................................................................................80

Ehiökortit
2336
2337
2338
2339
2340

8 pennin kortista alkaen kiehtova erä kortteja vanhasta uudempaan noin 2 KG paljon tutkittavaa! ........ 100
Hieno erä kortteja ym vanhassa kansiossa alkaen 8 pennin korteista mm. ulkomaille käyttöjä ym.
Lisäksi aerogrammeja jne. ....................................................................................................................... 100
8 pennin kortteja hieno erä kokolmasivuilla mm. pelikorttikartonki (L. 1 IB) ja punertava kartonki (L. 1
IIIB) ym .....................................................................................................................................................300
1891 3 kop + 3 kop kaksoiskortti Itävaltaan, kaunis Nikolainkaupunki 1895. Itävallan lunastusmerkit,
T -leima ym. Hieno! .................................................................................................................................. 30
1917 60/40 pennin kaksoiskortti, jonka vastausosasta puuttuu 60 pen lisäpainama. Mitätöity
leikkaamalla oikeasta reunasta kaistale ...................................................................................................50

Esifilatelia
2341
2342
2343
2344
2345

Upea varhaiskirjeistä alkava vanha kokoelma -aineisto kansiossa yli 50 dokumenttia alkaen 1700luvulta mm. sulkakirjeitä ym kiintoisaa! .................................................................................................... 300
1770-luvulta alkaen kiintoisa erä vanhoja kirjeitä seitsemän kpl mm. sulkakirje, jossa sulan jäänteet
ym ............................................................................................................................................................ 100
1812 - 1875 mielenkiintoinen kokoelma varhaiskirjeitä 26 kappaletta kansiossa. Osa ajalta ennen
leimoja (mm. Hauhon kirkkoon 1814), suurin osa leimakirjeitä. ...............................................................50
1821 upea ja harvinainen KAHDEN sulan kruununpostin kuulutus Tyrväntöön. Sisältö mukana ............150
1824 - 1869 erä kuusi kpl kuulutuksia Sääksmäelle ................................................................................ 20

Kyrilliset leimat
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359

Brahestad kirjeellä Jacobstadiin. Ajan patinaa ........................................................................................ 30
Heinola hienolla kirjeellä 1815 St Michellin. Sisältö mukana. Aavistus ajan patinaa ............................... 30
Jorois hienolla kirjeellä Borgåån 1843 sisältö mukana. Aavistus ajan patinaa ........................................ 50
Kajana harvinainen ja kaunis kirjeellä Åboon .......................................................................................... 300
Kaskö harvinainen ja kaunis kirjeellä 1821 sisältö mukana Åboon. Upea pieni kirje! .............................. 300
Laukas harvinainen ja hieno kirjeellä Kuopioon 1828. Sisältö mukana. Aavistus ajan patinaa ............... 500
Ny Karleby kaunis kirjeellä Jacobstadiin. Hieman ajan patinaa ............................................................... 30
Nyslott tyyppi I harvinaisella ja hienolla kirjeellä 1845 Joroisiin. Sisältö mukana .................................... 400
Nystad kirjeellä Wasaan 1824. Sisältö mukana. Ajan patinaa ja pientä rissiä ......................................... 100
RANSKANKIELINEN WIBORG harvinaisella ja upealla kirjeellä Revaliin. Aitoutus: Gummesson
(1993) .......................................................................................................................................................1000
Ruotsinsalmi harvinaisella ja hienolla kirjeellä 1835. Sisältö mukana. Aitoutus: Pahlman (2003) ........... 500
Sordavala harvinainen ja upea kirjeellä Kuopioon 1817. Sisältö mukana ............................................... 200
Torneå hienolla kirjeellä Jacobstadiin. Aavistus ajan patinaa .................................................................. 150
Vanha kaunis erä 18 kpl kirjeitä kyrillisin leimoin. Laatu vaihteleva ......................................................... 30

Matalat laatikkoleimat
2360
2361

Christinestad 1856 recommenderas -kirjeellä Helsingforsiin. Sisältö mukana. Ajan patinaa .................. 20
Hieno erä viisi kirjettä: Björneborg, Christinestad, Gamla Kerleby, Jacobstad js Ny Karleby. Hieman
ajan patinaa ............................................................................................................................................. 50
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Nyslott 1856 kirjeellä, erittäin kaunis, sisältö mukana ..............................................................................50
Nystad 1853 kirjeellä Uleåborgiin. Sisältö mukana. Taite ........................................................................ 30
Nådendal 1851 upealla ja harvinaisella kirjeellä Åboon ...........................................................................150
Skarpans 1847 harvinaisella ja hienolla kirjeellä Åboon .......................................................................... 200
Sordavala kaunis kirjeellä 1860 Uleåborgiin. Sisältö mukana ................................................................. 50
Tohmajärvi kaunis kirjeellä 1858 Uleåborgiin. Sisältö mukana. Hieman ajan patinaa ............................. 40
Vanha erä 20 kpl kirjeitä, joilla matala tai korkea laatikkoleima. Laatu vaihteleva. Mukana mm.
mataloista Brahestad, Fredrikshamn, Ny Karleby ja Torneå sekä korkeista Heinola ja Kuopio ym ......... 100

Kaksirenkaiset leimat
2369
2370

Borgnäs 31.12.1888 vapaakirjeellä, erittäin kaunis ja harvinainen .......................................................... 20
Wårdö 25.9.1887 leima kaksioiskortin vastausosalla . Hieman ajan patinaa .......................................... 20

Luovutetun alueen leimat
2371
2372
2373

Erä lähetyksiä kansiossa pääosin Viipurista ............................................................................................ 20
Hieno erä lähetyksiä kansiossa yli 70 kpl kirjattuja ym ............................................................................ 40
Suursaari, pieni erä lähetyksiä Suursaaresta ja Suursaareen. Mm. varhaisin tunnettu venäläisleima
19.1.1897 ja kaksi korttia s/s Suursaari-leimoin .......................................................................................40
Tytärsaarelle kesä-heinäkuussa 1939 kaksi kulkenutta kirjettä Englannista, jotka osoitettu Christian
Sibeliukselle. Lisäksi mukana kuvakortti Suursaaresta. Kirjeissä vikoja ..................................................20

2374

Kuvioleimat
2375
2376
2377
2378
2379
2380

Kaunis erä kokoelmasivulla mm. yksi lähetys Joensuu 1892 .................................................................. 20
Kuvioleimattuja merkkejä erä lisäksi mustemitätöityjä merkkejä erä ....................................................... 30
Kuvioleimoja erä merkeillä yli 100 kpl sekä lisäksi yksi lähetys ............................................................... 50
Kuvioleimoja hieno erä merkeillä lähes 20 kpl ......................................................................................... 50
Kuvioleimoja kaunis erä merkeillä kahdella Visir -sivulla ......................................................................... 20
Pieni kokoelma 90 kappaletta kuvioleimoja kolmessa säilytyslehdellä. Monia kauniita, viisi kappaletta
1882 1 markan merkillä ym. ..................................................................................................................... 50

Numeroleimat
2381
2382
2383

Hieno erä merkeillä m/89 - m/01 yli 30 kpl ............................................................................................... 20
Numeroleimoja hieno erä kotkamerkeillä säiliörkirjassa myös lähetyksiä ................................................40
Numeroleimoja hyvä erä lähetyksillä m/17 alkaen sivuilla ja kansiossa. Lisäksi tutkijalle erä
valokopioita numeroleimoista 6 - 2998 väliltä, jotka Reino Forsten otti Aato Laitiselle Postimuseosta. .. 20
Numeroleimoja upea kokoelmaerä säilökirjassa m/89 merkeillä alkaen numerosta 1! Myös lähetyksiä . 100

2384

Laivamerkit
2385
2386

Laivamerkkikokoelman -aineistoa sivuilla mm. ehdotteita! ...................................................................... 50
Pargas Ångbåts Aktiebolag 3 mk rahtimerkki kirjekuorella osoitettu Lapsdaliin. Lisäksi 1920-30luvulta muuta laivapostia, jotka osoitettu samalle henkilölle kuusi kirjettä ............................................... 100
Thyra 10 penniä kirjeellä Granholmaan. Kirjeessä vikaa ......................................................................... 20
Vanhaa myyntivarastoa erä sivuilla .......................................................................................................... 30

2387
2388

Laivaposti
2389
2390
2391

Laivapostiin liittyvää materiaalia mm. laivankuvaleimoja ja katastoriipostia mm. 1929 ........................... 50
Laivaleima ”AINO, ABO” 1882 10 pennin merkillä. .................................................................................. 20
Laivapostiin liittyvää materiaalia erä kansiossa mm. laivankuvaleimoja, 1929 Heimdallsin katastroofi
postia ym ..................................................................................................................................................40
1892 - 1900 kaunis erä ulkomaille menneitä lähetyksiä viisi kpl, joihin merkitty laivojen nimet ............... 20
1920-luvulta alkaen erä laivalähetyksiä kansiossa yli 90 kpl ................................................................... 30
Laivapostia ja laivakortteja ym teemaan liittyvää uudempaa materiaalia hieno kokonaisuus kahdessa
kansiossa, joissa toisessa kauniita montteerattuja kokoelmasivuja. Lisäksi postimerkin päivän leimoja
1940-luvulta alkaen .................................................................................................................................. 40
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Rautatiemerkit
2395
2396
2397
2398
2399
2400

1871 alkaen erä noin 90 merkkiä mm. Loviisa, Jokioinen, VR ym ...........................................................20
Jokioisten rautatie rahtikirjoja merkein iso erä noin 1,4 KG ..................................................................... 50
Loviisa Wesijärvi rahtikirjoja merkein noin 400g ...................................................................................... 30
VR 1909 1 markka harvinainen koko arkki (50) ex. Fabergé ................................................................... 200
VR:n merkkejä vanha kokoelmaerä yli 90 erilaista .................................................................................. 20
VR:n rahtikirjoja hyvä iso erä lähes 3 KG valtaosa ilman merkkejä ......................................................... 30

Rautatieposti
2401
2402
2403

VR:n pakettikortti vuoden 1917 merkein, KÄLA-asemaleima 4.V.21. Lisäksi kolme M17-M30
lähetystä asemaleimoin Kaipiainen, Noppo ja Tervajoki .......................................................................... 80
Pietari-Terijoki harvinaiset postiljoonivaunuleimat P-T.a (29.6.09) ja P-T.i (27.7.07) ehiökorteilla ........... 20
Lahti-Loviisa postiljoonivaunuleima L-L (PJV.47.04a) ehiökortilla 30.9.25. R! ......................................... 20

Kiehtovia leimoja lisää
2404
2405
2406
2407

2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421

Ank -leimoja hieno vanha kokoelma -aineisto sivuilla myös ulkomailta Suomeen tullutta postia ............ 30
Ehiökortteja noin 160 kpl. Lähinnä vanhaa, 1- ja 2 renkaisia leimoja, Finland-leimoja ja
rautatieleimoja ..........................................................................................................................................20
Helsingin leimoja hieno tutkielma mapissa lähinnä leikkeitä ....................................................................20
Jyväskylän kauppakatu, erittäin hieno paikallishistoriallinen näyttelykokoelma Jyväskylän
pääkadusta. Todella runsas ja monipuolinen filateelinen ja ei-filateelinen materiaali: Firmakuoria,
postikortteja, valokuvia, laskuja, kuitteja, tulitikkuetikettejä, signatuureja, pienpainanteita ja kaikkea
muuta mahdollista. Vanhaa ja modernia. Yli 80 näyttelylehteä ja lähes joka sivulle lisämateriaalia
vaikka toista kokoelmaa varten. Tutustumisen arvoinen kokoelma! ........................................................ 250
Kiintoisa erä erilaista leimamateriaalia merkeillä sivuilla mm. mustemerkintöjä, kuvioleimoja ym .......... 20
Kuvio- ja laivankuvaleimoja erä merkeillä ................................................................................................ 20
Leimoja kaunis erä vanhoilla myyntialustoilla mm. numeroleimoja, postipysäkkileimoja ym ................... 20
Leimoja pääosin m/30 leikkeillä valikoitu niin et paikkakunta leimat näkyy hyvin yli 8 KG. Hieno
arkisto -aineisto leimoista kiinnostuneelle! ............................................................................................... 30
m/89 alkaen firmakuoria kaunis erä yli 40 kpl mm. Turku ja Helsinki ...................................................... 20
Petäjävesi, paikallishistoriallinen näyttelykokoelma 80 sivua. Kokoelmasta on poistettu postikortit,
mutta siinä on edelleen paljon mielenkiintoista materiaalia. Mm. upea SULKAKIRJE (kuulutus) 1816,
toinen vanha kuulutus 1815, useita rautatien rahtikirjoja, postipysäkki- ja numeroleimoja ym. Tutustu! . 150
Pori -leimamateriaalia kokoelmaa varten sivuilla hieno erä mm. kyrillinen Björneborg 1838 ja 1844
ym. Lisäksi ulkomailta tulleita lähetyksiä ..................................................................................................40
Postitoimipaikkojen leimoja kerätty leikkeillä ja järjestetty neljään laatikkoon lähes 4 KG pääosin m/30
materiaalia ja alkaen arviolta vuodesta 1949. Todella hieno aineisto leimoista kiinnostuneelle! ............. 30
Sekalainen erä lipukkeita ym ja niiden käyttöjä ym ..................................................................................20
Seliteleimoja ym hieno erä 27 kpl lähetyksillä 1925 - 1972 ..................................................................... 20
Sensuuripostia 1914 - 18 erä noin 20 lähetystä osa ulkomaille ............................................................... 20
Vaasan läänin leimoja monipuolinen erä lähetyksillä vanhasta uuteen mm. paljon numero- ja
postipysäkkileimoja .................................................................................................................................. 20
YK postia, postipysäkki- ja numeroleimoja erä laatikossa noin 200 kpl ................................................... 20
Lunastus-, selite- ym leimoja ja poikkeavia lähetyksiä erä yli 20 kpl ....................................................... 30

Ensipäiväkuoret
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431

1917 5 penniä vihreä neliriviö kuorella Helsinki ko 1.10.1917. Itsenäisen Suomen ensimmäinen
merkki! Aavistus ajan patinaa. Harvinainen ............................................................................................. 150
1927 Itsenäisyys 10-vuotisjuhlasarja kortilla 6.12.1927. Harvinainen ......................................................100
1927 Itsenäisyys 10-vuotisjuhlasarja kuorella 6.12.1927 Helsinki ko. Harvinainen ................................. 100
1928 Näyttelymerkki 1 markka nelilö kirjeellä Helsinki 10.11.1928 ..........................................................40
1928 Näyttelymerkki nelilö sarja 10.11.1928. Harvinainen ...................................................................... 50
1931 Postimerkit 75-vuotta sarja Helsinki 1.3.1931 hieman epäselvä leima ja aavistus ajan patinaa
mutta harvinainen .................................................................................................................................... 100
1931 Postimerkit 75-vuotta sarja Helsinki ko 1.3.1931. Erittäin harvinainen ........................................... 200
1931 Pro Filatelia kirjatulla kortilla lisämerkin kera Ruotsiin 15.10.1931. Harvinainen! ........................... 100
1931 Svinhufvud Turku 15.12.1931 ......................................................................................................... 20
1930-luvulta poikkeuksellisen hyvä erä ensipäiviä ym. Mukana mm. Kalevala sarja 28.2.1935, FIS
sarja 17.1.1938, Punainen Risti 2.1.1939 ja m/30 4 markkaa 1.3.1939 ym .............................................150
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1935 Kalevala sarja Viipuri 28.2.1935. .................................................................................................... 40
m/30 1½ markkaa, 2 markkaa ja 3½ markkaa leijonat kirjatulla lentokuorella Helsinki 11.12.1936.
Harvinainen .............................................................................................................................................. 100
1937 Punaisen Ristin sarja 2.1.1937 USA:n. Harvinainen! ......................................................................150
1939 Punaisen Ristin sarja Hanko 2.1.1939. Harvinainen .......................................................................50
m/30 Postitalo 4 markkaa 1.3.1939. Harvinainen mutta jälkeenpäin lisätty osoite kuorelle .....................30
m/30 Postitalo 4 markkaa 1.3.1939. Harvinainen .................................................................................... 50
1940 - 1946 kokoelma sivuilla kansiossa pääosin ensipäiviä. Monia hyviä kuten PR-40 sarja
27.1.1940, PR-31 sarja 1.1.1941, m/30 kuvamerkit 2.5.1942 ja 15.12.1942 sekä 4.9.1945 ym ............. 400
1940 Helsingin yliopisto 1.5.1940 ............................................................................................................ 20
1940 Punaisen Ristin sarja 27.1.1940 USA:n. Harvinainen .....................................................................150
m/30 leijona 1½ markkaa harmaa 24.8.1940 sekä lisämerkkeinä 1,75 markkaa ja 2,75 markkaa.
Erittäin harvinainen .................................................................................................................................. 250
1941 Kallio 24.5.1941 ja Aseveli 24.5.1941 omilla kuorillaan .................................................................. 20
1941 kolme erilaista: Viipuri sarja kortilla 30.8.1941 ja Ryti sekä Mannerheim sarjat omilla kuorillaan
31.12.1941 ............................................................................................................................................... 20
1941 Punaisen Ristin sarja 1.1.1941 ....................................................................................................... 40
1941 Punaisen Ristin sarjat omilla kuorillaan Lohja 1.1.1941 ja Lohja 1.1.1942 ..................................... 40
1942 Punaisen Ristin sarja Lohja 1.1.1942 ............................................................................................. 20
m/30 leijona 75 penniä Tarvaala 1.9.1942 ............................................................................................... 30
m/30 leijonat 1 markka, 2 markkaa, 2½ markkaa, 3½ markkaa ja 4½ markkaa 1.10.1942.
Harvinainen .............................................................................................................................................. 50
m/30 maisemat 50 markkaa ja 100 markkaa 2.5.1942. Harvinainen ....................................................... 50
m/30 Postitalo 7 markkaa ja 9 markkaa 15.12.1942. Harvinainen ...........................................................50
1943 - 1983 Kenttäpostimerkki erä fdc:tä viisi erilaista ............................................................................ 50
1943 Punaisen Ristin sarja Hanko 1.1.1943 ............................................................................................ 20
m/30 leijona 3½/2.75 markkaa pari kortilla 1.2.1943. Harvinainen .......................................................... 40
m/30 kuvamerkit 15 markkaa ja 20 markkaa 4.9.45. Samalla kuorella leijonat 3, 4 ja 5 markkaa
leimattuna 1.7.45. Harvinainen yhdistelmä .............................................................................................. 100
m/30 leijona 3 markkaa punainen nelilö 1.7.1945. Harvinainen .............................................................. 40
m/30 leijona 5 markkaa sininen nelilö 1.7.1945. Harvinainen .................................................................. 40
m/30 leijonat 3 markkaa keltainen ja 10 markkaa sininen 16.11.1945. Harvinainen ............................... 50
1946 - 52 erä m/30 neljä erilaista mm. 9.1.1950 ym ................................................................................ 50
m/30 leijona 8/5 markkaa Munkkiniemi 16.3.1946 ................................................................................... 20
m/30 leijona 8/5 markkaa 16.3.1946 ........................................................................................................ 20
m/30 leijonat 5 markkaa ja 8 markkaa 24.1.1946 .................................................................................... 20
1947 - 2015 upea ja iso kokoelma 12 kansiossa. Paljon hyvää kuten m/30 20.1.1947, 10.2.1947, 3
mk 9.6.1947, 13.9.1948, 9.1.1950, 300 mk 13.2.1950, m/54 1.6.1954, 1.7.1954 ym ..............................250
m/30 kaksi erilaista 20.1.1947 ja 10.2.1947 .............................................................................................20
m/30 leijona 3 markkaa harmaa 9.6.1947 ................................................................................................20
1948 - 1952 m/30 seitsemän erilaista, mm. Lentokone 300 markkaa 13.2.1950 .................................... 50
m/30 300 markkaa lentokone 13.2.1950 taite .......................................................................................... 20
m/30 300 markkaa lentokone 13.2.1950 ..................................................................................................20
m/30 leijonat 8 markkaa, 9 markkaa, 10 markkaa, 12 markkaa, 15 markkaa ja 20 markkaa kortilla
9.1.1950 ................................................................................................................................................... 20
1954 - 1959 m/54 leijonat, kaikki yhdeksän erilaista ................................................................................100
m/54 10 markkaa 1.6.1954 harvinainen ...................................................................................................40
m/54 10 markkaa 1.6.1954 ja omalla kuorellaan m/54 5 markkaa pari 1.7.1954. Harvinaiset ................ 80
m/54 5 markkaa pari 1.7.1954. Harvinainen ............................................................................................ 40
m/54 leijona fdc erä neljä erilaista mm. 1.8.1956 sekä lisäksi m/63 kolme erilaista ................................ 50
1956 - 1961 m/54 kuvamerkit, kaikki 12 erilaista ..................................................................................... 40
m/54 20 markkaa ja 30 markkaa leijonat 1.8.1956 .................................................................................. 20
m/54 300 markkaa Joensuu 20.1.1958 ....................................................................................................20
1973 - 1985 todella runsas kokoelma FDC-kuoria viidessä paksussa kuorikansiossa. Ilmeisesti kaikki
merkit, runsaasti kaksoiskappaleita, kuoria nelilöin, maksikortteja ym. ................................................... 100
1983 - 2016 hyvä erä maksikortteja, yli 1½ KG pääosin avaamattomissa pakkauksissa ........................ 30
2000 - 2012 (ei 2009?) hieno kokoelma FDC-kuoria neljässä paksussa mapissa. Paljon
kaksoiskappaleita, nelilöitä ym. ................................................................................................................100

Suomi kokoelmat ja erät
2480
2481

1. ja 2. luokan postituoreita ** kukkatarramerkkejä 80 kpl, nimellisarvo yli 150€ ..................................... 50
1. luokan ikimerkkejä sekä hiukan muita euroarvoja postituoreina ** Visir -sivuilla, mm. yli 150 1.
100
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luokan merkkiä .........................................................................................................................................
1. luokan ja 2. luokan postituoreita ** merkkejä yli 110 kappaletta sekä hiukan muita arvoja ................. 80
1. luokan postituoreita ** kukkatarramerkkejä 50 kappaletta, nimellisarvo lähes 100€ ........................... 20
1860 - 1989 kokoelma taskullisessa kansiossa mm. isohampaisia (vikoja), kolme mustaa kymppiä
ym ............................................................................................................................................................ 200
Erikoisuuksia hieno erä mm. siirtymiä, kuvakevirhettä ym .......................................................................50
Erikoisuuksia hieno erä mm. tarttumia ja hyviä kuvakevirheitä lisäksi erä leimausvirheitä ......................30
Erikoisuuksia ym hyvä erä levyillä mm. siirtymiä, tarttumia, kuvakevirheitä ym ...................................... 80
Erinomainen erä kohteita mm. Karjala sarja, m/30 ryhmiä, 1983 Kenttäpostimerkki kuorella, AV3 ym ...120
Erä postituoreita ** ja leimattuja vihkoja ja pienoisarkkeja säiliökirjassa sekä varastosivuilla, yli 130
kpl alkaen 1952 Olympiavihkosta. Valtaosa euroaikaa sisältäen myös postituskelpoisia merkkejä,
mukana lisäksi myös hiukan vihkolehtiä .................................................................................................. 50
Erä postituoreita ** vihkoja (myös automaattivihkoja) ja pienoisarkkeja, mm. Kansanpuvut vihko V4,
Tarjanne-vihko ym. ................................................................................................................................... 20
Erä pääosin uudempaa leimattua ja postituoretta ** materiaalia säiliökirjassa, merkkejä,
pienoisarkkeja ja vihkoja mm. yli 60 postituoretta ** ikimerkkiä ............................................................... 50
Erä vihkoja, AV-vihkoja ja pienoisarkkeja, pääosin postituoretta ** materiaalia mutta myös hiukan
leimattua sekä lehdistömitätöityinä. Mukana mm. Olympiavihkoa kaksi kappaletta, hiukan
nimellisarvomateriaalia jne. ......................................................................................................................40
Erä yli 40 kpl erilaisia vihkoja väliltä V2-V52 ja lisäksi pienoisarkkeja erä Bl1-Bl27 ................................ 20
Euroaikaisia postituoreita ** merkkejä pieni erä, nimellisarvo 120€ .........................................................30
Frama erikoisuuksia, vihkoja ja merkkejä erä Visir-sivuilla, leimattua ja leimaamatonta ......................... 20
Hyvä ja kiintoisa erä merkkejä neljässä pienessä säiliökirjassa, paljon vanhaa materiaalia mutta
myös uutta, mm. Suomen isohampaisia (vikaa), rengasmerkkejä, näyttelymerkkejä, reuna-alueita,
lehdistömitätöintejä jne. Myös ulkomaista materiaalia laidasta laitaan - tutustu! ..................................... 50
Ikimerkkejä 120 kappaletta postituoreena ** ............................................................................................80
Ikimerkkejä pieni erä, yli 120 postituoretta ** merkkiä ............................................................................. 40
Ikimerkkejä yli 400 kpl, nimellisarvo lähes 800€ ...................................................................................... 250
Kahdessa säiliökirjassa sekalainen aineisto, merkkejä leikkeillä, postituoretta ** materiaalia, hiukan
FDC-kuoria, nimellisarvotavaraa jne. ....................................................................................................... 30
Kaksi vaatimatonta kokoelmaa omissa kansioissaan, materiaalia 1980-luvulle ...................................... 20
Kiehtova erä materiaalia sivuilla .............................................................................................................. 30
Kiintoisa erä pikku hyviä kohteita sivuilla mm. 1889 5 markkaa nelilö ym ............................................... 40
Laivapostimerkkejä, muistoarkkeja ym materiaalia sivuilla ...................................................................... 40
Loistoja / lähes loistoja 1930-luvulta alk. erä ........................................................................................... 20
Loistoja / lähes loistoja erä levyillä noin 80 kpl mm. 1989 Karhu 50 markkaa ym ................................... 20
Merkkierä säiliökirjassa, etupäässä postituoretta ** materiaalia. Useita satoja merkkejä, mm. PohjoisInkeriä, lisämaksullisia julkaisuja jne. .......................................................................................................50
Neljässä säiliökirjassa hyvä erä pääosin postituoretta ** materiaalia irtomerkkeinä ja ryhminä,
valtaosa materiaalista 1900 -luvulta .........................................................................................................50
Nimellisarvotavaraa, ikimerkkejä yli 400 kpl sekä muita arvoja n. 120€ edestä, nimellisarvo yhteensä
yli 900€ .....................................................................................................................................................300
Pieni erä merkkejä mm. PR-32 kuvakevirhe: Pilvi peittää kupolin ja Pro Filatelia 1931 kirjeellä ym ....... 20
Pieni nippu postituoretta ** Suomea, mm. n. 1 cm paksuinen nippu Mika Häkkisen pienoisarkkia,
kahdeksan Tom of Finland -pienoisarkkia ym. ......................................................................................... 20
Pohjois-Inkeri, Aunus, Itä-Karjala ja Kenttäposti, pieni kokoelma lehdillä, mukana mm. Pohjois-Inkerin
I sarjan 1 markkaa leimattu ja II sarja käyttämättömänä *, Kenttäposti 1963 käyttämätön * jne. ............ 40
Postituoretta ** nimellisarvomateriaalia, lähes 200 ikimerkkiä sekä muita arvoja, nimellisarvo yli 400€ . 100
Sekalainen aineisto KG laatikossa, mm. pieni kokoelma, postilähetyksiä alkaen m/17 pieni nippu,
uudempaa materiaalia mm. maksikortteja, hiukan FDC-kuoria, postikirjeitä, 1990-luvun postituoretta
** sisältäen 50 ikimerkkiä, vähän euroaikaista leimattua materiaalia jne. ................................................ 50
Sekalainen leimattu merkkierä säiliökirjassa, valtava määrä loistoleimattua aineistoa. Pääosin
juhlamerkkejä sisältäen paljon vihko- ja pienoisarkkien merkkejä sekä PR/tub-merkkejä, käyttösarjoja
vain vähän. ...............................................................................................................................................40
Sekalainen merkkierä paksussa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
pienoisarkkeja, nimellisarvomateriaalia yli 100€ edestä jne. ................................................................... 40
Suomalaisia rakennuksia teemakokoelma kansiossa lähetyksiä, merkkejä ym ...................................... 20
Suomen presidentit kokoelma montteerattuna sivuille kansiossa Ståhlbergistä Mannerheimiin.
Monipuolinen materiaali myös kortteja ja muuta teemaan liittyvää materiaalia! Lisäksi toisessa
kansiossa hieno itsenäinen Suomi 90 -vuotta kokoelma, jossa mm. paljon loistoleimaista merkkiä! ...... 120
Suomen presidentti -teemaa kerätty hieno kokoelma -aineisto kansioon mm. lähetyksiä, FDC:tä
(24.5.1941, Ryti ja Marski useita), loistoja ym ......................................................................................... 40
Vanhaa myyntivarastoa upea erä laatikossa levyillä merkkejä ym .......................................................... 100
Vanhoja myyntikohteita hyvä erä mm. 1999 Tievihko A -hampainen ** ym ............................................. 50
Vanhoja myyntikohteita ym varastomateriaalia kiintoisa erä ....................................................................40
Varastoerä Suomea ja Ahvenanmaata mapissa. Lähinnä postituoretta ** ja ensipäiväleimattua.
Muutamia arkkeja, korkeita arvoja ym. .................................................................................................... 30

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

71/86

9/26/22, 12:48 PM

2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536

2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548

2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557

2558

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/126

Varastoerä uudempaa materiaalia kahdessa mapissa mm. loistoja, FDC:tä ja numerokuusiloita ...........50
Vihkoja hyvä erä laatikossa mm. 1988 Fabergé vihkoa 25 kpl ym myös erä ehiökortteja ....................... 40
Yli 100 postituoretta ** ikimerkkiä. Lisäksi vähän muuta postituoretta materiaalia ja uudempia
leimattuja vihkoja sekä blokkeja ...............................................................................................................50
Kiintoisa erä vaikka mitä mm. varhaiskirjeitä, 1983 kenttäpostimerkki **, numeroryhmiä ym ..................50
Varastoerä kolmessa paksussa säiliökirjassa materiaalia alkaen 1800-luvulta 2010-luvulle lähinnä
leimattua .................................................................................................................................................. 30
1856 - 1948 merkkierä myös Pohjois-Inkeriä ym ..................................................................................... 100
1856 - 1989 hieno kokoelma taskullisessa kansiossa mm. 10 kop ovaalimerkki, 1885 sarja, 1891
sarja, kolme musta kymppiä, Zeppelin, 1922 Karjala sarja, Pohjois-Inkeri täydellisenä ym .................... 500
1856 - 1989 hieno kokoelma taskullisessa kansiossa mm. kohtuulliset aukon täyttäjät ovaalien
osalta, isohampaisia kahdeksan erilaista (vikoja), 1875- 1882 sarjat, 1911 5 penniä B leimattu, reunaalueita, hienoja leimoja ym .......................................................................................................................200
1856 - 1989 hyvä arvokokoelma taskullisessa kansiossa mm. isohampaiset (joitain vikoja),
Kööpenhaminalainen, 1885 sarja, 1891 sarja, kolme mustaa kymppiä, Zeppelin, Aunusta, PohjoisInkeriä, Kenttäpostimerkit 1963 ja -83 ym ................................................................................................800
1856 - 1990 kaunis kokoelma sivuilla kansiossa mm. isohampaisia kahdeksan erilaista (vikoja),
Kööpenhaminalainen (vikaa), 1891 1 kop - 1 rupla, Zeppelin ym ............................................................ 200
1856 - 1990 Suomi ja Ahvenanmaa leimattu kokoelma kansiossa, mm. 1856 10 kopeekkaa
sisäänleikattu, seitsemän isohampaista (vikaa), 1901 5 penniä sameanvihreä, 1902 musta 10
markkaa, paljon kaunis- ja loistoleimaista jne. ......................................................................................... 150
1856 - 1994 hyvä kokoelma albumissa mm. loistoja, 1875 Kööpenhaminalainen, 1885 5 markkaa,
1891 sarja, kolme erilaista mustaa kymppiä, Zeppelin, 1963 ja -83 kenttäpostimerkit ym ...................... 600
1856 - 2000 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia paksussa albumissa, mm. risat
ovaalimerkit, kaikki isohampaiset (vikaa), 1889 5 markkaa ja 10 markkaa, 1891 rengasmerkkejä,
musta kymppi, Zeppelin *, 1988 Faberge vihko loistoleimattuna päivämääräleimalla, myös muita
kauniita leimoja ym. ................................................................................................................................. 150
Erä monenlaista materiaalia: kaksi kansiosta lähetyksiä mm ulkomaille ja Suomi merkkierä
kansiossa. Lisäksi erä tulitikkuetiketteja kansiossa ym ............................................................................50
Ovaali- ja isohampaisten ym merkkien väärenteitä sekä uusintapainamia erä kahdella sivulla .............. 50
Uusinta- ja jälkipainamia upea erä sivulla ................................................................................................ 100
Vanha kiintoisa erä kohteita levyillä pääosin isohampaisia yli 90 kpl laatu vaiheleva - tutkittavaa mm.
lävisteitä, värejä, hienoja leimoja jne. Mukana mm. kuusi kpl 1 markan merkkiä jne. ............................. 400
Vanhasta 1980-luvulle hieno leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa, johon pyritty keräämään
loistoja! ..................................................................................................................................................... 300
1860 - 1990 monia arvomerkkejä mutta osassa laatu vaihteleva mm. Kööpenhaminalainen, 1891
sarja, kolme mustaa kymppiä, Zeppelin, loistoja ym ................................................................................400
1860 - 1866 5 kopeekkaa - 1 markka erä isohampaisia 12 kappaletta (kaikki arvot mukana). Yleensä
pieniä vikoja, monta kaunista merkkiä ..................................................................................................... 50
1860 - 1866 5 kopeekkaa - 1 markka erä isohampaisia yli 30 merkkiä (kaikki arvot mukana) vanhoja
1970-80 -luvun huutokauppakohteita. Vaihtelevia vikoja / korjauksia. Mm. kaksi kappaletta 1 markka .. 100
1860 - 1866 erä isohampaisia yloi 30 kpl vikoja ...................................................................................... 50
1860 - 1866 erä merkkejä 26 kpl ja kirje. Joitakin vikoja. Lävisteitä, värejä ym tutkittavaa ..................... 50
1860 - 1866 erä yli 20 merkkiä laatu vaihteleva mm yksi leike ym .......................................................... 100
1860 - 1866 hieno erä 117 isohampaista Visir-lehdillä. Kaikki arvot mukana: 5 kopeekkaa (1), 10
kopeekkaa (10), 5 penniä (19), 8 penniä (3), 10 penniä (5), 20 penniä (24), 40 penniä (54) ja 1
markka (1, musteristiä poistettu). Mukana muutama käyttämätön ja kolme paria. Tyypillisiä vikoja ja
korjauksia, mutta monta hyvääkin merkkiä! Hieno erä esim. tutkijalle. .................................................... 200
1860 - 1875 erä jälkipainamia sivulla ....................................................................................................... 20
1860 - 1956 vanha laajahko kokoelma sivuilla kansiossa. Osa materiaalista kerätty leimattua ja **/*.
Hyviäkin kuten seitemän erilaista isohampaista (vikoja); kööpenhaminalainen, 1885 sarja, 1891 sarja,
neljä mustaa kymppiä, 1918 5 markkaa 3 kpl, Zeppelin, reuna-alueita jne ............................................. 600
1860 - 1979 upea leimattu kokoelma pääosin vain LOISTOJA /lähes loistoja kahdessa kansiossa
sivuilla. Monia harvinaisia leimauksia! Mukana myös reuna-alueita ........................................................ 1000
1860 - 1980 hyvä kokoelma taskulisessa kansiossa alkupäässä lähinnä leimattua ja uudempi
materiaali postuoretta ** mm. isohampaiset (vikoja), Kööpenhaminalainen, 1885 5 ja 10 markkaa,
kolme mustaa kymppiä, Zeppelin ym .......................................................................................................300
1860 - 1983 peruskokoelma taskullisessa Leuchtturmin albumissa, mukana mm. isohampaisia
(vikaa), loistoleimattua ym. ...................................................................................................................... 40
1860 - 1986 pääosin leimattu kokoelma taskullisessa albumissa, mukana mm. isohampaisia (vikaa),
1882 1 markkaa 2 kpl, 1889 5 ja 10 markkaa, 1891 rengasmerkkejä 1 ruplaan asti, kaksi mustaa
kymppiä, Zeppelin, paljon hyväleimaista materiaalia, myös loistoja ........................................................ 200
1860 - 1990 kokoelma */(*)/** taskullisessa kansiossa mm. Zeppelin, PR-32 pilvi peittää kupolin ym .... 200
1860 - 1990 pääosin leimattu kokoelma albumissa, mukana mm. isohampaisia (vikaa), 1875/1882
julkaisuja, muutama 1891 rengasmerkki, 1918 sarja, 1988 Fabergé-vihko loistoleimattuna, ItäKarjalaa, Autopakettia, parempileimaista materiaalia jne. ....................................................................... 80
1860 - 1992 **/*/o kokoelma kahdessa kansiossa. Muutama isohampainen (vikoja), 1875 värejä,
1891 rengasmerkkejä, 1889 5 markkaa ja 10 markkaa, 1901 sameanvihreä kaunis o, 1915 10
markkaa, 1918 Vaasa 5 markkaa * ja **, 1930 Zeppelin **, 1941 vesileimaeroja ym. Vuodesta 1930
lähinnä **/* ............................................................................................................................................... 150
1860 - 1992 kaunis kokoelma taskullisessa kansiossa pääosin leimattua mm. Kööpenhaminalainen, 500
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1885 sarja, kolme mustaa kymppiä, Zeppelin, loistoja ym. ......................................................................
1860 - 1993 hyvä kokoelma (*)/*/** taskullisessa kansiossa mm. 1875-82 merkkejä, 1885 sarja, 1891
sarja, kolme mustaa kymppiä, vesileimaeroja Saarismallin osalta sekä juhlamerkeissä mm. 1929
Turku 1½ mk W4 ...................................................................................................................................... 1000
1860 - 1994 leimattu kokoelma albumissa, mukana mm. kahdeksan isohampaista (vikaa), 1889
sarja, 1891 rengasmerkkejä 1 ruplaan asti, 1902 10 markkaa, 1918 sarja jne. 1931 eteenpäin
kattavasti kerätty ...................................................................................................................................... 100
1860 - 2000 hyvä varastoerä paksussa säiliökirjassa myös parempia merkkejä kuten 1889 10
markkaa kaksi kpl, 1891 1 rupla, pari mustaa kymppiä, loistoja jne ........................................................ 50
1860 - 2000 leimattu kokoelma kahdessa kansiossa, alussa joku parempi merkki mukana, mm. kaksi
mustaa kymppiä ja 1889 10 markkaa (ohentuma), PR/tub-sarjoja jne. Runsaasti kaunisleimaista
materiaalia ............................................................................................................................................... 80
1860 - 2000-luvulle kokoelma runsaalla materiaalilla neljässä hyvässä kansiossa mm. isohampaisia
osassa lausunnot mukana, 1915 10 markkaa, Zeppeliini ym .................................................................. 300
1860 - 2010 kokoelma kahdessa albumissa, alussa joitain parempia merkkejä mukana. Alkupää
pääosin leimattua, 1990 eteenpäin erittäin kattavasti kerätty pääosin ensipäivän erikoisleimoin ............100
1860 alkaen kiehtova erä erilaista materiaalia sivuilla mm. numerokuusiloita, Karjalaa, loistoja, m/91
merkkejä, kirjeensulkijoita ym .................................................................................................................. 120
1860 alkaen vanha erä aineistoa pusseissa ja levyillä mm. leimoja ja Zeppelin ym ................................100
1860 alkaen vanha kokoelma sivuilla kansiossa mm. Kööpenhaminalainen, 1885 markkaa, Zeppelin,
Kenttäpostimerkit 1963 ja -83 ym ............................................................................................................ 300
1860 alkaen varastoerä säiliökirjassa mm. Zeppeliini ym. Lisäksi vanhoilla sivuilla ja muoveissa
merkkejä, arkin osia ym. Osa muoveissa olevista merkkien väreistä on muuttunut ................................ 100
Erä merkkejä ym sivuilla mm. ovaaliväärenteet, isohamapaisia (vikoja) ym ........................................... 50
Hienoleimainen kokoelma sivuilla kansiossa 1860 alkaen vuoteen 1998 mm. isohampaisia (vikoja),
1891 sarja, 1915 10 markkaa, vesileimaeroja, Zeppelin ym .................................................................... 500
Kiintoisa erä merkkejä alustoilla mm. isohampaisia (vikoja), Zeppelin ym .............................................. 50
1866 - 1955 leimattu sekä leimaamaton kokoelma vanhassa albumissa, mukana mm. kaksi mustaa
kymppiä. Lisäksi toinen kansio jossa käyttösarjojen levyvirheitä tutkittuina sekä muutama vanha
levyvirheluettelo ....................................................................................................................................... 50
1866 - 1960 **/*/o peruskokoelma kansiossa. Ei kalliita merkkejä, osa merkeistä pusseissa ja
alustoilla. Lisäksi hyvä erä postituoretta ** materiaalia lähinnä 1960 - 1985 sekä vähän
vanhempaakin. Myös joitakin arkkeja (Nordia 1975 ym.), kaksi kappaletta 1972 vuosilajitelmia jne. ..... 50
1866 - 1994 varastoerä kahdessa säiliökirjassa. Mm. 1866 uusintapainamasarja, runsaasti 1875,
1891 1 rupla postituore **, 1889 10 mk postituore ** nelilö, Autopakettia ym .......................................... 100
1866 - 1996 kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa mm. Kööpenhaminalainen, 1891 merkkejä,
kolme mustaa kymppiä ym ...................................................................................................................... 300
1866 - 1999 kokoelma kahdessa taskullisessa albumissa, ei arvokkaita merkkejä mukana. Vuodesta
1988 lähtien merkit kerätty sekä leimattuina että postituoreina **, alkupää pääosin leimattua. ...............80
1866 - 2000 -luvulle kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa alkupää leimattua ja uudemmassa
päässä paljon postituoretta ** - runsaasti euroarvoisia / ykkösluokan merkkejä! Mukana myös
Zeppeliini ..................................................................................................................................................100
1866 - 2001 kokoelma lahdessa albumissa, pääosin käyttämätöntä * materiaalia, alussa myös
leimattua. Mukana myös parempia merkkejä, mm. 1882 10 penniä *, 1889 5 markkaa ja 10 markkaa
*, 1891 erilaisia * merkkejä 1 ruplaan saakka, reuna-alueita kuten Pohjois-Inkeriä jne. 1931
eteenpäin erittäin kattavasti kerätty, vihkot/vihkolehdet ja pienoisarkit kerätty pääosin sekä
kokonaisina että yksittäisinä merkkeinä ................................................................................................... 100
1866 - 2006 peruskokoelma kahdessa albumissa, pääosin leimattua materiaalia, myös hiukan
vuosilajitelmia. Lisäksi pieni vanha Suomi-albumi jossa vaatimaton kokoelma sekä kaksi kansiota
FDC- ja erikoisleimakuoria 1940-luvun lopulta alkaen, mm. moderni FDC jossa Juice Leskinen
nimikirjoitus .............................................................................................................................................. 50
1866 - 2006 varastoerä viidessä säiliökirjassa, pääosin leimattua mutta myös jonkin verran
leimaamatonta materiaalia ....................................................................................................................... 50
1866 - m/89 kiintoisa erä materiaalia sivuilla kansiossa mm. ryhmiä, leimoja ym ................................... 50
1866 – 1982 Jäännöskokoelma kansiossa, kalliit merkit puuttuvat. ........................................................ 20
1866 8 pennisestä 40 penniin pieni kokoelma sivuilla mm. lävisteitä ym. Merkkejä 19 kpl ja pari
kirjettä. Joitain vikoja ................................................................................................................................ 100
1866 alkaen merkkierä säiliökirjassa, pääosa materiaalista euroaikaista sisältäen paljon
pienoisarkkeja ja vihkoja sekä leimattuna että postituoreina **, korkea nimellisarvo! ..............................150
1866 alkaen pieni **/*/o erä kahdessa kansiossa, joista toinen Punaista Ristiä ...................................... 40
Kiehtova vanha erä alkaen isohampaisista kolmessa pienessä säiliökirjassa mm. 1915 10 markkaa,
Zeppelin, leimoja ym ................................................................................................................................ 100
Pieni vanha kokoelma sivuilla kansiossa mm. Zeppeliini, jossa päällepainama siirtynyt ylös! ................ 50
Viidessä kansiossa sekalainen varastoerä materiaalia alkaen isohampaisista Saarisenmaalliin ............ 40
1875 - 1950 -luvulle kokoelma runsaalla materiaalilla mm. värejä, leimoja, vesileimaeroja jne. Lisäksi
kaksi mustaa kymppiä, Zeppelin pari, täydellinen Pohjois-Inkeri ym ....................................................... 300
1875 - 1882 2 penniä - 1 markka erä vanhoja 1970-80 -luvun huutokauppakohteita. Vähän vaihteleva
laatu. Mm. 32 penniä Köpis (kaunis leima, mutta ohentumaa), seitsemän kappaletta 1 markka LB,
muutama loisto, kuvioleimoja ym. ............................................................................................................ 100
1875 - 1882 erä levyillä osin määriteltyjä merkkejä mukana myös 20 pennin kaksi osittain
100
hammastamatonta merkkiä, jotka liian kapeita aitoutettavaksi sekä hyvä refernessikohde: Lådbref
från Finland leima leiketekele ym .............................................................................................................
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1875 - 1882 erä merkkejä sivuilla mm. 1 markan merkkejä 11 kpl ym .................................................... 100
1875 - 1882 kaunis erä pusseissa materiaalia ja vanhoja huutokauppakohteita levyillä. Löytöjä? ......... 30
1875 - 1885 erä sivulla mm. 10 markkaa ym ........................................................................................... 100
1875 - 1960 -luvulle vanha kokoelma sivuilla kansiossa mm. 1891 1 kop - 1 rupla, kaksi mustaa
kymppiä, Pohjois-Inkeriä, runsaasti extramaterialia, ................................................................................100
1875 - 1970 hieno erikoiskokoelma lehdillä albumissa runsaan materiaalin kera mm. väriä- ja
hammaste ym eroja! Myös pikku hyviä kuten 1889 5 markkaa ja 10 markkaa, musta kymppi ym .......... 100
1875 - 1972 kaunis vanha kokoelma kahdessa kansiossa runsaan materiaalin kera mm. 1891
merkkejä, musta kymmpi, Zeppelin ......................................................................................................... 100
1875 - 1994 kokoelma leimaamatonta materiaalia albumissa, mm. 1889 10 markkaa *, 1891
kopeekka-arvoiset rengasmerkit, Zeppelin * jne. 1930 eteenpäin melko kattavasti kerätty .....................80
1875 - 1995 pääosin */** kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa. Paljon materiaalia - joitain
pikku hyviä ............................................................................................................................................... 100
1875 - 1999 ja Ahvenanmaa 1984 - 2001, leimatut kokoelma mapeissa, runsaasti merkkejä, ei kalliita
mukana. Mukana myös pienoisarkkeja, 1988 Faberge-vihkolehti loistoleimattuna jne. .......................... 40
1875 - 2001 postituoretta ** ja leimattua materiaalia säiliökirjassa, monipuolinen aineisto sisältäen
mm. vihkoja, Itä-Karjalaa, Autopakettia, ikimerkkejä n. 100€ edestä ym. ................................................ 20
1875 - 2019 paksu varastosäiliökirja pääosin leimattua materiaalia, myös vihkoja ja pienoisarkkeja
mukana, reuna-alueita, Finlandia 2017 Fabergévihko ym. kiintoisaa ...................................................... 50
1875 alkaen levillä materiaalia mm. 1891 1 ruplan merkkejä, pari mustaa kymppiä ym ......................... 100
1875 alkaen runsas **/*/o varastoerä seitsemässä säiliökirjassa. Lisäksi säiliökirja Ahvenanmaata ...... 100
1875 alkaen vanhoja myyntikohteita erä ..................................................................................................50
Kolmessa säiliökirjassa sekalainen varastoerä materiaalia mm. Zeppeliini ym. Lisäksi erä
kirjeensulkijoita ym ................................................................................................................................... 80
1882 - 1917 erä vanhoja myyntikohteita .................................................................................................. 50
1882 - 1930 hyvä erä vanhoja myyntikohteita mm. m/30 10 markkaa hammastamaton pari ym ............ 50
1882 alkaen kokoelma taskullisessa kansiossa. Lisäksi varastokansio lähinnä leimattua materiaali +
Itä-Karjala erä sivuilla ...............................................................................................................................40
1885 - 1979 vaatimaton kokoelma albumissa leimattua ja leimaamatonta materiaalia, lisäksi kaksi
säiliökirjaa varastomateriaalia, mm. postituoreita ** vihkoja, pienoisarkkeja, ryhmiä, lähes 100
postituoretta ** ikimerkkiä jne. ..................................................................................................................80
1885 - 1990 Suomi ja Ahvenanmaa **/* peruskokoelma kansiossa, mm. 1891 1 rupla ** ja 1930
Zeppelin ** ............................................................................................................................................... 100
1885 - 2012 **/*/o kokoelma kahdessa kansiossa. Paljon materiaalia, mutta ei arvomerkkejä.
Uudessa päässä lähinnä loistoleimattua ensipäiväleimaista materiaalia sekä käyttämättömiä
kansiolehtiin liimattuna (*). Joitakin kymmeniä postituoreitakin ** ikimerkkejä ja muuta
nimellisarvotavaraa. ................................................................................................................................. 80
m/85 - m/89 kiintoisa erä sokeripaloja, yli 70 kpl! .................................................................................... 20
m/85 alkaen varastoerä säiliökirjassa mm. leimoja, leikkeitä, loistoja ym ................................................20
Sekalainen erä lähinnä leimattua säiliökirjassa mm. Zeppeliini ** ........................................................... 50
1889 - 1891 erä sivuilla mm. loistoja ja muutama kirje ............................................................................ 30
1889 - 1891 erä sivulla mm. rupla-arvoja ym ........................................................................................... 50
1889 - 1918 aineisto sivuilla kauniisti montteerattuna mm. loistoja ym ................................................... 20
1889 - 1988 peruskokoelma albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia ....................................30
1889 - 2018 **/*/o kokoelma kolmessa kansiossa, ei kalliita merkkejä mukana, mutta yli 450 kpl
postituoreita ** ikimerkkejä, monet merkit kerätty sekä leimattuna että leimaamattomana, myös
hiukan Ahvenanmaan merkkejä sekä Suomen joulumerkkejä mukana ...................................................400
1889 alkaen erä **/* materiaalia neljässä säiliökirjassa, mm. vihkoja ja pienoisarkkeja, ryhmiä
antinumeroin jne. ..................................................................................................................................... 40
1889 alkaen vanha merkkierä leimattua ja leimaamatonta materiaalia kahdessa säiliökirjassa,
mukana myös ryhmiä, Punaista Ristiä, tuberkuloosia jne. .......................................................................30
1889 pieni erä vanhoja 1970-80 -luvun huutokauppakohteita **/*/o. Mm. seitsemän kappaletta 5
markkaa ja kuusi kappaletta 10 markkaa. ................................................................................................40
m/89 alkaen pieni erä erikoisuuksia ym ................................................................................................... 50
m/89 alkaen ryhmiä ym kiintoisaa aineistoa kahdessa säiliökirjassa .......................................................20
m/89 kaksi kansiota paljon materiaali leimattua .......................................................................................50
Säiliökirjassa yli 1050 erilaista postituoretta ** merkkiä mm. Zeppeliini ym ............................................. 100
Visir -kansiossa varastoerä alkaen 1800-luvulta merkkimateriaalia mm. Zeppeliini ja 1963
kenttäpostimerkki ym ............................................................................................................................... 50
1889 - 1891 hyvä erä **/* sivuilla mm. 1891 sarja! .................................................................................. 120
1891 - 1918 hyvä kokoelma noin 190 kappaletta Suomessa käytettyjä venäläisiä merkkejä 1
kopeekka - 1 rupla. Paljon kauniita leimoja (loistojakin), pareja ym. Myös neljä postilähetystä. ............. 80
1891 1 kopeekka - 1 rupla erä vanhoja 1970-80-luvun huutokauppakohteita. Vähän vaihteleva laatu.
Mm. viisi kappaletta 1 rupla ym. ...............................................................................................................40
m/89 - m/11 hieno kokoelma */** merkkejä sivuilla. Paljon hyvää mm. neljä mustaa kymppiä, 5 penniä
hammastamaton pari ym ......................................................................................................................... 200
1901 alkaen vanhoja myyntikohteita ym materiaalia erä ......................................................................... 50
1901 hieno kokoelma neljällä kokoelmasivulla mm. loistoja, kaksi mustaa kymppiä ja kirjailija J.
50
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Linnankosken lähettämä tuohikortti ym ....................................................................................................
m/01 - m/11 kaunis erä sivuilla paljon mm. loistoja, viisi mustaa kymppiä, m/11 5 penniä B ym ............. 80
1901 - 2014 kattava kokoelma viidessä Lindnerin albumissa, pääarvo uudemmassa materiaalissa.
Merkit pyritty keräämään kahteen kertaan (leimattuina ja postituoreina **), 1990-luku hyvin kattava,
euroaika ilmeisesti täydellinen sekä leimattuna että postituoreena **. Erittäin korkea nimellisarvo! ....... 300
1911 alkaen erä leimattua ja leimaamatonta materiaalia säiliökirjassa, mukana mm. viisi postituoretta
** YKSV-UNEF pataljoonamerkkiä L. YK2 joista yksi risa ....................................................................... 30
1911 alkaen postituore ** merkkierä neljässä säiliökirjassa, myös hiukan leimattuja merkkejä.
Runsaasti aineistoa, mm. näyttelymerkkejä, paljon numerokuusiloita ym. ryhmiä. Lisäksi hiukan
arkinosia vihkon välissä ........................................................................................................................... 50
Monetan myymä postimerkkikokoelma 1911 - 1978 postituoreita ** (ei kalliita merkkejä) .......................30
1917 - 1929 hieno leimattu kokoelma sivuilla, johon pyritty keräämään loistoja! Monta hienoa
merkkiä! Lisäksi filateellinen tekele Ruhtinansalmen puolite kirjeellä ...................................................... 150
1917 - 1989 kokoelma albumissa, käyttämätöntä * sekä postituoretta ** materiaalia, mm. 1918 5
markkaa, m/30 3 markkaa oliivi **, Itä-Karjalaa, Autopakettia, Pohjois-Inkeriä, hiukan Ahvenanmaata
jne. Kattavasti kerätty kokoelma .............................................................................................................. 80
1917 - 1994 iso **/*/o varastoerä kahdeksassa säiliökirjassa. Runsaasti ** vihkoja, pienoisarkkeja,
arkkeja ja arkinosia ym. Lisäksi vähän muuta materiaalia ja tarvikkeita. ................................................. 200
1917 alkaen hieno nelilökokoelma, jossa vanhaan tyyliin nelilöt muovitettu ja kiinnitetty sivuille mm.
1918 sarja, m/30 3 markkaa oliivi, Zeppeliini, Punaista Ristiä, juhlamerkkejä jne. .................................. 200
m/17 alkaen hyvä erä numerokuusiloita laatikossa = paljon! ................................................................... 50
m/17 alkaen numeroryhmiä myös juhlamerkkejä erä .............................................................................. 20
m/17 kokoelma -aineisto sivuilla kansiossa runsaasti mm. ryhmiä, lähetyksiä ja hienoja leimoja! .......... 50
m/17 runsas aineisto säiliökirjassa ryhmiä, hienoja leimoja ym. Materiaalia kerätty erikoiskokoelmaa
varten ....................................................................................................................................................... 30
Saarismallia erä säiliökirjassa .................................................................................................................. 20
Saarismallia hyvä kokoelma sivuilla **/*(*) mm. vesileima eroja ym ........................................................ 100
Saarismallin erä sivuilla mm. loistoja, hyviä vesileima-asentoja kuten 1927 50 penniä BW3, 5
markkaa BW4 ym. ....................................................................................................................................300
Saarismallista alkaen sekalainen erä lähinnä käyttämätöntä * säiliökirjassa mm. Zeppeliini .................. 50
Aunus, Karjala ja Pohjois-Inkeri, pieni **/* erä ......................................................................................... 50
1920-luvulta lähtien erä yli 100 kpl loistoja / lähes loistoja levyillä ........................................................... 20
1930-40-luvun materiaalia hyvä erä kansiossa juhlaa, PR lähetyksiä, FDC:tä (esim. 1935 Kalevala
sarja), loistoja jne. Lisäksi Karjala sarja ym ............................................................................................. 200
Karjala, Pohjois-Inkeri ja Aunus hyvä erä sivuilla .................................................................................... 200
Pohjois-Inkeriä pieni **/*/o erä. Mm. I sarja 1 markka * ja o, II sarja ** sekä lisäpainamalla (80 penniä
vikaa) **, II sarja 10 mk 19 kappaletta ** ym ............................................................................................ 50
Reuna-aleueita pääosin leimattua sivuilla hyvä erä mm. Karjalaa, Pohjois-Inkeriä,
Kenttäpostimerkkejä ym ...........................................................................................................................200
Reuna-alueiden vanhoja myyntikohteita erä mm. Pohjois-Inkeri ym ....................................................... 50
1922 - 1977 hyvä postituore ** myyntikansio kauppiaan varastosta, hyviä julkaisuja mukana, mm.
Punaista Ristiä, näyttelymerkkejä jne. Ei käyttösarjojen merkkejä mukana ............................................ 80
1922 - 1992 **/*/o erä Punaristi & Tuberkuloosimerkkejä kahdessa säiliökirjassa. Kauniita leimoja,
uudempia arkkeja (PR 1990 & 1992) ym. ................................................................................................ 40
1922 - 1997 hienolaatuinen **/o kokoelma /erä paksussa säiliökirjassa. Suurin osa merkeistä (ei M30
leijonia) sekä ** että leimattuna, todella runsaasti loistoleimoja. Käyttösarjojen paperieroja,
joulumerkkejä ym. Tutustumisen arvoinen! .............................................................................................. 300
Punainen Risti ja Tuberkuloosi, varastoerä leimattua ja leimaamatonta materiaali kolmessa
säiliökirjassa alkaen 1922, myös joku postilähetys, FDC ym. mukana. Runsas materiaali sisältäen
loistoleimoja, ryhmiä ja arkin osia, numerokuusiloita ym. ........................................................................ 50
Punaisen Risti -aihetta kerätty neljään kansioon lähetyksiä, merkkejä , loistoja jne. ...............................40
Reuna-alueita erä levyillä mm. Karjala sarja, Pohjois-Inkeriä ym ............................................................ 50
Reuna-alueita erä sivuilla mm. Karjalaa, Pohjois-Inkeriä, Aunusta ym ....................................................100
Reuna-alueita erä sivuilla pääosin leimattua mm. Karjalaa, Pohjois-Inkeriä, Aunusta ym ...................... 100
Reuna-alueita hyvä erä mm. Karjala sarja, Pohjois-Inkeriä ym ............................................................... 50
1925 W2 merkkejä hieno erä sivulla mm. 25 markkaa BW2 Olamon takuuleimalla ym .......................... 100
1927 - 1984 kaunis pääosin leimattu kokoelma sivuilla kansiossa mm. loistoja ...................................... 100
1928 - 1967 **/* merkkierä vanhassa säiliökirjassa, mukana mm. Zeppelin **, 1931 Pro Filatelia neljä
kappaletta, näyttelymerkkejä jne. .............................................................................................................40
1929 - 1939 todella hieno leimattu kokoelma sivuilla runsaasti loistoja! Mukana myös siisti leimattu
Zeppeliini ym ............................................................................................................................................ 150
1929 - 1995 hieno kokoelma pääosin postituoretta ** mm. Zeppelin, kuvakevirheitä, 1941
vesileimaeroja, käyttösarjojen erilaisia tyyppejä ym ................................................................................ 100
Hieno erä kohteita mm. Zeppelin, Karjala sarja, 1983 Kenttäpostimerkki kuorella ym ............................ 150
Loistoja ja lähes loistoja erä levyillä yli 130 kpl samojakin alkaen 1930-luvulta .......................................20
m/30 aineisto kolmessa kansiossa kokoelma -aineistoa lähetyksiä, merkkejä, numerokuusiloita ym ..... 100
m/30 hyvä erä postituoreita ** numerokuusiloita. Mukana seuraavista arvoista kaikki tilauserät: 40
100
penniä vihreä (6), 5 markkaa keltainen (16), 10 markkaa lila (4), 10 markkaa ruskea (8), 12 markkaa
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sininen (6), 15 markkaa sininen (6, yhdessä tahra) 15 markkaa punainen (6) ja 25 markkaa sininen
(8). Lisäksi hiukan yksittäisiä numerokuusiloita kuten 3½ markkaa sininen nro 390, 1,25/50 penniä
keltainen nro 198 jne. Lisäksi hiukan m/75 kuvamerkkien numerokuusiloita sekä -nelilöitä ym.
Erinomainen erä jolla hyvin suuri luetteloarvo! ........................................................................................
m/30 kokoelma -aineistoa sivuilla kansiossa mm. harvinainen Postin henkilöllisyyskortti 20 markan
merkin kera Pori 1948 (tunnetaan vain pari 20 markan merkillä), ulkomaille menneitä lähetyksiä
Intiaan, Japaniin jne. ................................................................................................................................ 100
m/30 levyvirheitä 16 Visir-lehdellä. Paljon materiaalia, mutta vain seitsemää eri merkkiä: 2,50 mk
vihreä, 5 mk keltainen, 6 mk oranssi, 7 mk punainen, 8 mk lila, 10 mk lila ja 8/5 mk lila. ........................20
m/30 vanha tutkimusaineistoa yhdeksässä pienemmässä säiliökirjassa .................................................20
1931 - 2000 erä leimattuja ja leimaamattomia Punaisen Ristin ja tuberkuloosin merkkejä
säiliökirjassa, myös hiukan juhlamerkkejä jne. ........................................................................................ 20
1931 - 33 kaunis kokoelmasivu 15 merkkiä loistoja ja lähes loistoja! ...................................................... 100
Erikoisuuksia ym hyvä erä levyillä ........................................................................................................... 40
1934 - 35 kaunis kokoelmasivu 10 merkkiä loistoja ja lähes loistoja! ...................................................... 80
1936 - 38 kaunis kokoelmasivu 13 merkkiä loistoja ja lähes loistoja! ...................................................... 100
1941 - 1949 upea leimattu kokoelma sivuilla, jossa monta loistoa! ......................................................... 100
1941 - 83 kenttäpostimerkit myös YK sekä Autopaketti ja Itä-Karjalaa kaunis erä sivuilla ...................... 40
Kahdessa kansiossa erä materiaalia: toisessa mm. hyviä FDC:tä kuten Punaisen Ristin sarjat
1,1,1941, 1.1.1942 ja 2.1.1943 jne. lisäksi merkkimateriaalia ym. Toisessa kansiossa käyttösarjojen
materiaalia mm. loistoja, lähetyksiä ym ................................................................................................... 100
Kenttäpostimerkkejä mm. 1983 kuorella ja Autopakettimerkkejä erä sivuilla .......................................... 30
1950 - 1959 upea leimattu kokoelma sivuilla, jossa monta loistoa! ......................................................... 100
Hyviä kohteita erä mm. 1983 Kenttäpostimerkki kuorella, Pohjois-Inkeriä ym ........................................ 40
m/54 kokoelma -aineisto kahdessa säiliökirjassa lähetyksiä, merkkejä, numerokuusiloita mm. 60
markkaa nro 1075, 125 markkaa nro 1167, 300 markkaa nro 1162. toisessa säiliökirjassa myös m/63
materiaalia ............................................................................................................................................... 50
1960 - 1994 todella upea leimattu kokoelma sivuilla kansiossa, johon pyritty kerämään loistoja! ........... 100
1960 -alkaen kokoelma/erä pääosin parempileimaista materiaalia kokoelmakansiossa, säiliökirjassa
sekä irtolehdillä, myös hiukan vanhempaa materiaalia. Mukana paljon loistoleimattuja merkkejä.
Lisäksi WWF:n aihejulkaisuja mustassa WWF:n albumissa .................................................................... 30
1963 - 1996 kokoelma kahdessa albumissa, pääosin leimaamatonta materiaalia .................................. 30
Käyttösarjojen kaunis erikoiskokoelma sivuille montteerattuna 1963 - 1975 mm. paperieroja ym.
Lisäksi joitain lähetyksiä ...........................................................................................................................20
m/63 erä numeroryhmiä mm. 0,50 markkaa nro 1203, 1,50 markkaa nro 1237, 5 markkaa nro 1560 ja
1573 ......................................................................................................................................................... 50
m/63 kaunis kokoelma -aineisto lähetyksiä, merkkejä, numerokuusloita mm. 0,50 markkaa nro 1203,
0,60 markkaa 1213, 5 markkaa nro 1248. Lisäksi vähän m/75 materiaalia ............................................. 40
m/63 kuvamerkit, erä lähes 50 kpl nelilöitä postituoreina **, kaikissa tilausnumero ................................ 50
m/63 leijonat erä lähes 50 kuusiloa tai 10-ryhmää postituoreina ** tilauseränumeroin ............................50
m/63 pieni tutkimuskokoelma albumissa, merkkejä ja lähetyksiä, myös hiukan vihkomerkkejä .............. 30
1970 - 1990 -lukujen postituoretta ** uutuuspalvelusta tilattua materiaalia vielä pergamiinipusseissa
ja kuorissa n. ½ KG, mukana myös vihkoja ja pienoisarkkeja sekä vähän vanhempaa materiaalia ....... 20
1970-luvulta 1990-luvulle erä viidessä kansiossa loistoja, postituoreita ** ryhmiä, FDC:tä ym ............... 50
1971 - 1979 hyvä iso erä postituoretta ** ja ensipäivän loistoleimattua materiaalia kahdessa
kansiossa. Mm. 1974 PR 0,35 markkaa x-paperi 10-ryhmä **. Myös muistopienoisarkkeja ym. ............ 50
1975 - 2005 hyvä postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa .......................................................... 80
m/75 kokoelma -aineistoa kahdessa kansiossa lähetyksiä, merkkejä ja numeroryhmiä ym ................... 20
m/75 leijonat ja KILU, 108 kuusiloa tai 10-ryhmää postituoreina ** tilauseränumeroin säiliökirjassa ...... 80
1977 - 2007 hieno kokoelma ensipäiväleimattua materiaalia lehdillä kansiossa ..................................... 50
1980 - 1988 ja Ahvenanmaa 1984 - 1988 kokoelmat kolmessa Visir-albumissa, postituoreita ** ja
leimattuja merkkejä, vihkoja, pienoisarkkeja sekä FDC-kuoria ................................................................ 30
1980 - 1995 upea kokoelma lähinnä loistoleimaista materiaalia sivuilla kansiossa myös
Ahvenanmaata ......................................................................................................................................... 50
1980 - 2000 -lukujen pienoisarkkeja, vihkoja ja vihkolehtiä leimattuina säiliökirjassa, yli 90 kpl sekä
lisäksi hiukan irtomerkkejä ym. Paljon loistoleimaista materiaalia, runsaasti euroaikaa! .........................30
Karjala, Pohjois-Inkeri, Aunus erä myös 1983 Kenttäpostimerkkiä kaksi postituoretta ** ........................50
1984 - 1994 Suomi ja Ahvenanmaa postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa lähes täydellinen . 20
1984 - 2001 taskullisessa kansiossa hieno kokoelma loistoja ja postituoretta ** myös Ahvenanmaata .. 30
1986 - 1997 loistoleimainen (muutama merkki ei aivan loisto) kokoelma hyvässä taskukansiossa.
Vihkoista ja blokeista myös irtomerkit, yleensä hienoina nappiloistoina. Myös jonkin verran
postituoretta materiaalia, arkkeja ym. Hieno kokoelma! .......................................................................... 100
1987 - 1995 erä postituoretta ** säiliökirjassa mm. ryhmiä, vihkoja jne. Mukana noin 100 ikimerkkiä.
Myös Ahvenanmaata mm. alennuspussi ym ........................................................................................... 40
1990 - 2009 hieno leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa mm. paljon loistoja! ................................ 50
1990 - 2010 melko täysi postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa ............................................... 150
1990 - 2012 kokoelma taskullisessa kansiossa mm. postituoreita ** ja leimattuja myös loistoja! ............100
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1990 - 99 Suomi ja Ahvenanmaa kokoelma taskullisessa kansiossa pääosin postituoretta ** ................20
Pääosin 1990-luvun materiaalia säiliökirjassa, leimattua ja postituoretta **, loistoja, ryhmiä,
pienoisarkkeja, nimellisarvomateriaalia jne. .............................................................................................20
1991 - 2013 erittäin kattava postituore ** kokoelma kahdessa taskullisessa albumissa, mukana mm.
Tievihko A-hammasteella, yli 550 kpl ikimerkkejä sekä paljon muita arvoja, erittäin korkea
nimellisarvo! ............................................................................................................................................. 300
1991 - 2013 lähes täydellinen pääosin loistoleimattu kokoelma kahdessa taskullisessa albumissa,
mukana yli 150 pienoisarkkia/vihkoa, mm. Tievihko harvinaisemmalla A-hammasteella
loistoleimattuna! ....................................................................................................................................... 100
1992 - 1998 runsas erä postituoretta ** ja ep-leimattua (loistojakin) materiaalia paksussa
säiliökirjassa. Yli 200 postituoretta ** ikimerkkiä ym. ............................................................................... 200
1993 - 2001 hieno erä loistoja ym materiaalia kahdessa kansiossa myös lähetyksiä ............................. 40
1995 - 2003 hieno leimattu kokoelma, johon pyritty kerämään loistoja! .................................................. 30
1995 - 2006 hyvä kokoelma albumissa leimattuja myös loistoja ja postituoretta ** paljon materiaalia! ... 50
1996 - 2008 hieno postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa mm. vihko- ja pienoisarkkimerkit pyritty
kerämään myös irtomerkkeinä ym. Korkea nimellisarvo! .........................................................................150
1998 - 2012 hieno lähinnä loistoleimainen kokoelma kolmessa taskukansiossa koteloilla. Todella
hienoja leimoja. Myös jonkin verran muuta materiaalia. Tilaisuus! .......................................................... 300
1999 - 2010 hieno leimattu kokoelma sivuilla kansiossa, jossa paljon mm. loistoja! ............................... 100
1999 - 2018 hieno postituore ** ilmeisen täydellinen kokoelma taskullisessa kansiossa ........................ 300
2000 - 2009 kokoelma albumissa, kerätty sekä leimattuina että leimaamattomina, vain vähän
puutteita. Korkea nimellisarvo! ................................................................................................................. 100
Yli 150 postituoretta ** ikimerkkiä erilaisina blokkeina, vihkoina ja arkkeina ........................................... 80
2002 - 2010 varastoerä loistoja mapissa noin 1200 kpl! Mukana mm. pienoisarkkeja ............................ 100
2004 - 2008 hieno leimattu kokoelma sivuilla, johon pyritty kerämään loistoja! .......................................30
Hyvä erä kohteita mm. kolmiomerkki arkkeja ja 2004 Muumi-arkki, 1985 näyttelymerkkiä
loistoleimattuna, ATM merkkejä, 1999 Tievihko A-hampainen ** ym ....................................................... 30
2008 - 2012 hieno pääosin leimattu kokoelma sivulla kansiossa. Paljon loistoja! ................................... 30
2008 - 2012 hyvä postituore ** kokoelma sivuilla, johon pyritty kerämään mm. vihko- ja
pienoisarkkimerkeistä myös irtomerkit ..................................................................................................... 80
2010 - 2014 kokoelma albumissa, kerätty sekä leimattu että postituore ** kokoelma, vain muutamia
puutteita. Korkea nimellisarvo! ................................................................................................................. 100
2010 - 2014 Leuchtturmin taskulliset Suomisivut sekä Postin uutuuspalvelusta tilattuja vastaavien
vuosien leimattuja merkkejä, pienoisarkkeja sekä vihkoja vielä kirjekuorien sisällä ................................ 30
2015 - 2018 kokoelma albumissa, kerätty sekä leimattu että postituore ** kokoelma, vain vähän
puutteita. Korkea nimellisarvo! ................................................................................................................. 80
Postin kestotilauspalvelusta tulleita merkkejä erä yli 10 KG mm. FDC:t, pusseissa postituoreita ** ja
leimattuja merkkejä. Paljon! ..................................................................................................................... 100

Tarvikkeita
2742
2743
2744
2745
2746
2747

18 KG tarvikkeita, pääasiassa säiliökirjoja, osa vielä muoveissa ............................................................ 20
Kahdeksan paksua Suomi-kansiota (Leuchtturm (kiinnitysmekanismeissa vikoja), Davo, Norma vanhat erikoissivut! Lape ym). Osa taskuilla. Pääosin tyhjiä, joissakin vähän merkkejä mukana.
Lisäksi ylimääräisiä Leuchtturmin sivuja taskuilla. ................................................................................... 20
Kansioita sekä kirjallisuutta kahdessa laatikossa yht. n. 18 KG, mm. Suomen postimerkkien
käsikirjoja ................................................................................................................................................. 20
Kuori- ym. kansiota kuusi kappaletta. Paljon hyväkuntoisia Visir- ja muita säilytyssivuja ........................20
Leuchtturm Ahvenanmaa 1984 - 2011 taskullinen kansio kotelolla sekä toinen kansio jossa
taskuttomat sivut 1984 - 2007 .................................................................................................................. 20
Signoscope -vesileimanetsin, toimiva ...................................................................................................... 20

Suomi arkkeja
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756

Arkkeja erä arkkimapissa eri aikakausilta ................................................................................................ 20
Erä yli 100 arkkia erä vuosikymmeniltä juhlaa ja käyttösarjoja ................................................................ 100
Hyvä erä arkkeja lähes 50 kpl, joista 23 erilaista osa leimattuja .............................................................. 30
m/89 2 pennistä 1 markkaan arkin osia hyvä erä .................................................................................... 30
Neljässä arkkikansiossa, kahdessa vihkossa ym. sekalainen erä arkkeja ja arkin osia eri
vuosikymmeniltä alkaen 1895. Paljon 1940- ja 1970/1980 -lukuja, myös hiukan Ahvenanmaata ........... 40
Saarismallin arkkeja hieno erä noin 130 kpl (samojakin) kolmessa kansiossa mm. 1925 40 penniä
nro 115 ja 126 ym. Lisäksi hiukan muutakin materiaalia kuten arkin osia ja heikkokuntoinen 20
pennin Bernin arkki jne, ........................................................................................................................... 200
1927 - 1995 pieni erä arkkeja 15 erilaista ................................................................................................ 20
m/30 1,25 mk / 50 penniä II tyyppi koko arkki (100) harvinainen ............................................................. 100
1943 - 52 erä arkkeja ja ryhmä ym. Luetteloarvo yli 750€ ....................................................................... 40
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m/63 5 markkaa numero 1560 koko arkki (50) leimattu ........................................................................... 20
1974 Punainen Risti 35 penniä tavallinen paperi (L. 752x) (50) .............................................................. 50
m/75 arkkeja erä 0,10 mk - 0,50 mk 19 kpl. ............................................................................................. 40
1977 Pohjola-sarja I painos (2x50) .......................................................................................................... 20
1992 - 1998 Punaisen Ristin arkkisarjoja neljä erilaista. Lisäksi 1981 Näyttelymerkki arkki ................... 20
2000 - 2017 kuusi hyvää postituoretta ** arkkia mm. Vanhat poliisiautot ................................................ 40
2000 Joulumerkki 3,50 markkaa kuvamerkkipariarkki (L. 1540 I) postituore ** sekä lisättävät tarrat ...... 20
2004 - 2005 kolme erilaista postituoretta ** perhosaiheista ikimerkkiarkkia (á 20kpl) ............................. 50
2011 alkaen neljä erilaista Postin omakuvamerkki arkkia, joista kaksi postituoretta ** ............................20

Joulumerkit
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778

Joulumerkkejä lähetyksillä erä noin 1 KG alkaen 1913 ........................................................................... 30
1908 - 1994 kokoelma taskullisilla sivuilla mm 1955 10-rivilö ym lisäksi muuta materiaalia mm.
skaalasarjoja ym ...................................................................................................................................... 40
1908 - 2001 hieno lähes täydellinen kokoelma sivuilla mm. 1955 10-rivilö, 1955 hammastamaton 25
merkin ryhmä ym. .................................................................................................................................... 50
1908 alkaen hieno kokoelma -ainesto lähtyksiä ja merkkejä kahdessa kansiossa. Pääosin merkit
leimojen alla ............................................................................................................................................. 80
1908 alkaen joulumerkkejä kaunis erä sivuilla ja kahdessa vanhassa vihossa ....................................... 20
1908 alkaen kahdessa kansiossa erä ...................................................................................................... 20
1910 - 2000 joulumerkkien **/*/o kokoelma hyvillä Leuchtturmin lehdillä kansiossa kotelolla. Paljon
postituoretta, muutama * / (*) ja leimattu merkki. Puuttuu vain 1908, 1926 ja 1932 merkit ja 1955 rivilö 50
1912 - 1981 pieni kokoelma kansiossa leimattua ja leimaamatonta materiaalia, lisäksi säiliökirjassa
vaihtomateriaalia ...................................................................................................................................... 20
1915 Keltainen risti hyvä 12-ryhmä, postituore ** .................................................................................... 30
1915 merkki leiman alla ehiökortilla 1917 ................................................................................................ 20
1927 - 1971 Erä lähinnä postituoreita ** TUB-joulumerkkejä kahdeksalla Visir-lehdillä. Mm. 1955 20ryhmä arkin yläreunasta. Lisäksi Berglundin kirja ”Joulumerkit 1908-1993” ............................................ 50
1938 alkaen 1990-luvulle lähinnä postituoretta ** materiaalia pienessä säiliökirjassa, mukana isoja
arkin osia sekä muutama taiteltu kokonainen arkki. Pääosa merkeistä ennen 1970 -lukua .................... 20
1955 10-rivilö ja kahdeksan erilaista arkkisarjaa 1970-80-luvuilta ........................................................... 30

Löytölaatikot ja realisointierät
Merkkierät
2779
2780
2781
2782

2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790

2791

10 säiliökirjassa (osa pienikokoisia) sekalainen merkkierä eri maiden merkkejä, aiheita (mm.
avaruus, laivat jne.) ym. Lisäksi yksi koko maailma kansio sekä kaksi muuta pientä kansiota ............... 40
1980-luvun puolivälin postituoretta ** materiaalia arkinosina, 1980-luvun vuosilajitelmia sekä vähän
massaa ja leikettä laatikossa ................................................................................................................... 20
5½ KG laatikossa merkkejä ja postilähetyksiä Suomesta ja ulkomailta, tutkittavaa ja lajiteltavaa .......... 30
Afrikka, laaja kokoelma 13 säiliökirjassa (+ yksi pieni säiliökirja), mm. Liberia, Ascension, Ranskan
alueita (Gabon, Dahomey ym.), Sao Tome, Ghana, Brittien alueita (Gambia, Lesotho ym.), Kenia,
Tansania, Uganda, Burundi, Mosambik jne. Paljon materiaalia vanhasta aina 2000 -luvulle, runsaasti
täysiä sarjoja sekä pienoisarkkeja, pääosin leimattua mutta myös postituoretta **. Paljon hyviä aiheita
ym. ........................................................................................................................................................... 250
Eri maiden merkkejä ja lähetyksiä n. 8 KG laatikossa, mm. Saksan eri alueita, Israelia jne. .................. 20
Erä leikettä, vanhoja huutokauppakohteita ym. pienessä laatikossa yli 1,5 kg. .......................................20
Euroopan maiden merkkierä seitsemässä säiliökirjassa ja yhdessä albumissa, mm. Liechtenstein,
Puola, Tsekkoslovakia, aiheita mm. urheilu sisältäen myös hiukan merkkejä Euroopan ulkopuolelta .... 80
Eurooppa, kuudessa säiliökirjassa erä jossa Jerseytä ja Guernseytä **/o (Mi 1.100€), Englantia
varastoerä, 2000-luvun Itävaltaa (Mi 1.300€, nimellisarvomateriaalia n. 280€ edestä), 2000-luvun
Belgiaa (Mi 500€) sekä 2000-luvun Sloveniaa postituoreena **(korkea nimellisarvo) ............................. 150
Eurooppa, merkkierä 11 säiliökirjassa sekä kuudessa pienessä säiliökirjassa, mukana mm. Sveitsi,
Azorit, Madeira, Islanti, Italia, Itävalta, Espanja, Ranska, Ruotsi, Latvia jne. jne. Mukana postituoretta
** nimellisarvomateriaalia, modernia 2000-lukua ym. .............................................................................. 150
Hyvä ja monipuolinen erä ulkomaiden merkkejä vanhoilla huutokauppa-alustoilla (SFP, kerhot ym.).
Mm. muutamia parempia Sveitsin merkkejä. ........................................................................................... 50
Kahdessa isossa laatikossa sekalainen erä merkkejä, postiähetyksiä ja postikortteja kansioissa ja
irrallaan, pääosin suomalaisia mutta myös esim. Ruotsia. Yht. yli 15 KG ............................................... 30
Kahdessa laatikossa sekalainen materiaali, mm. Suomen ja ulkomaiden merkkejä kansioissa
pusseissa jne., Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria mapissa, Suomen 1991 vuosikirja sekä
muutama Postin teemalajitelma, Suomen taskulliset II ja III -kansiot, tyhjä säiliökirja jne. Yht. yli 12
KG materiaalia ......................................................................................................................................... 30
Kaukomaat, iso kokoelma 20 säiliökirjassa (osa pieniä), postituoretta ** ja leimattua materiaalia, mm.
Ranskan entisiä siirtomaita, täysiä sarjoja sekä pienoisarkkeja esim. Macao, Taiwan, Etelä-Korea ....... 150
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Koko maailma merkkierä kansioissa ja lehdillä yli 5 KG laatikossa, mm. Intiaa ja hiukan Intian
40
vanhoja valtioita, USA, Sveitsi, kokomaailma-albumeja jne. ...................................................................
Koko maailma merkkierä yli 15 säiliökirjassa, merkkejä monista eri maista ympäri maailman ............... 50
Koko maailma sekalainen erä n. 9 KG laatikossa. Paljon eri kokoisia säiliökirjoja (eri maita ja aiheita),
vuosi- ja muita lajitelmia, vanhoja kerhohuutokauppojen kohteita ym. tutkittavaa ................................... 30
Koko maailma sekalainen löytöerä kansioissa, säiliökirjoissa, valintavihoissa ym. Yhteensä n. 10 KG,
vanhaa ja uutta. ....................................................................................................................................... 40
Koko maailma SUURI kokoelma/varastoaineisto YLI 100 SÄILIÖKIRJASSA, pääosin pienikokoisia.
Materiaalia aina klassisesta moderniin, myös joitain parempia julkaisuja mukana sekä pienoisarkkeja.
Monet säiliökirjat ovat ylitäysiä ja merkkejä pursuaa helposti pois taskuista. Valtava määrä merkkejä ehdottomasti tutustumisen arvoinen! ....................................................................................................... 300
Koko maailma, iso erä 18 kansiossa/säiliökirjassa (osa pienikokoisia), tutkittavaa! ................................ 50
Koko maailma, iso merkkierä vajaassa 30 säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia eri
aikakusilta, aiheita ym. Lisäksi kaksi kansiota joissa lähinnä Ruotsin FDC-kuoria. Valtava määrä
merkkejä - tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa! ................................................................................. 150
Koko maailma, kiintoisa erä 12 albumissa / säiliökirjassa (säiliökirjat pääosin pienikokoisia) merkkejä
eri puolilta maailmaa. Mukana merkkejä monista eri maista, aiheita, mm. Punaista Ristiä. Leimattua
ja leimaamatonta aineistoa ...................................................................................................................... 40
Koko maailma, kiintoisa sekalainen aineisto n. 2 KG laatikossa, pääosin vanhaa materiaalia, mm.
merkkejä pusseissa, säiliökirjassa, lehdillä jne. Myös joku postilähetys. Löytöjä? .................................. 40
Koko maailma, kuudessa albumissa (pääosin vanhoja kokomaailma-albumeja) erä merkkejä eri
maista, pääosin ennen toista maailmansotaa. Osa merkeistä poistettu, kansioiden ja merkkien kunto
vaihteleva ................................................................................................................................................. 40
Koko maailma, merkkierä 13 säiliökirjassa (joista pari pienikokoista) / albumissa, materiaalia
kaikkialta maailmasta, mm. vanhaa Viroa, Unkaria, Neuvostoliittoa, Saksaa, pohjoismaita, aiheita
(mm. avaruus, autot) jne. Lisäksi yksi pieni kansio USA:n FDC-kuoria ................................................... 50
Koko maailma, merkkierä kuudessa kansiossa/säiliökirjassa, mm. pienet kokoelmat Norjaa ja
Tanskaa, varastomateriaalia mm. Itä-Euroopasta, Aasiasta jne. ............................................................. 40
Koko maailma, merkkierä kuudessa säiliökirjassa, mm. modernia USA:ta (postituoreen **
nimellisarvo yli $200), 2000-luvun postituoretta ** Argentiinaa, Panamaa, Guatemalaa, Israel alusta
alkaen, YK New Yorkin toimisto alusta alkaen sekä 2010-luvun Japania **/o. Korkea nimellisarvo ........ 100
Koko maailma, merkkierä n. 7 KG laatikossa, merkkejä säiliökirjoissa, kansioissa,
pergamiinipusseissa jne. ..........................................................................................................................30
Koko maailma, merkkierä säiliökirjoissa ja kansioissa yli 13 KG laatikossa ............................................ 30
Koko maailma, merkkierä yli 15 säiliökirjassa/albumissa, pääosin Eurooppaa, mutta myös
kaukomaita kuten Kiinaa, aihemerkkejä, pienoisarkkeja jne. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa! ................................................................................................... 50
Koko maailma, monipuolinen kokoelma kahdeksassa kansiossa, siististi kerätty ja montteerattu
maittain lehdille, etupäässä vanhempaa materiaalia, kiintoisa ................................................................ 100
Koko maailma, neljässä säiliökirjassa/albumissa merkkejä eri puolelta maailmaa, vanhaa ja
uudempaa, aiheita (mm. Bhutanin kolmiulotteisia merkkejä) jne. ............................................................ 30
Koko maailma, seitsemässä säiliökirjassa erä eri maiden merkkejä, pääosin Eurooppaa, mm. paljon
Espanjaa. Vanhaa ja uudempaa, myös hiukan pienoisarkkeja mukana .................................................. 30
Koko maailma, seitsemässä säiliökirjassa sekä yhdessä mapissa sekalainen aineisto merkkejä eri
maista, leimattua ja leimaamatonta, aiheita jne. Osassa säiliökirjoja vain vähän merkkejä .................... 30
Koko maailma, sekalainen aineisto 20 säiliökirjassa / albumissa, vanhaa ja uudempaa, leimattua ja
leimaamatonta materiaalia, mukana mm. runsaasti eri aiheita, Japani, Saksa, Sveitsi, Ruotsi, YK ym.
Sisältää myös vanhan kokomaailma- ja vanhan Eurooppa-kansion ........................................................80
Koko maailma, sekalainen aineisto kahdessa laatikossa, yht. n. 10 KG materiaalia, mm. eri maiden
merkkejä pusseissa ja kansioissa, leikettä, massaa, vaatimaton Suomi-kokoelma, Europa Cept julkaisuja, pari tyhjää albumia ym. ........................................................................................................... 50
Koko maailma, sekalainen aineisto lähes 20 albumissa/säiliökirjassa (osa pienikokoisia), merkkejä eri
puolilta maailmaa, vanhaa ja uudempaa ................................................................................................. 50
Koko maailma, sekalainen aineisto yli 8 KG laatikossa, merkkejä kansioissa ja irrallaan, leikettä,
hiukan postilähetyksiä ja FDC-kuoria, pari pientä tyhjää kansiota jne. Tutkittavaa ja lajiteltavaa
pitkäksi aikaa ........................................................................................................................................... 30
Kokoelma ns. sheikkivaltioita, pääosin 1960 - 1970 lukua leimattuna täysin sarjoin, mutta myös
postituoretta ** sekä vähän vanhempaa (mm. Jemen). Suuri tavaramäärä 15 säiliökirjassa, tavallisten
maiden (Ajman ym.) lisäksi esim. Dubai, Oman, Bahrain, Abu Dhabi, Qatar, Kuwait jne. Paljon
hienoja aihesarjoja - edullinen lähtöhinta! ................................................................................................ 150
Kolmessa säiliökirjassa erä merkkejä eri maista, lisäksi Grönlantia muovitaskuissa mm. FDC
lähetyksiä jne. .......................................................................................................................................... 20
Laatikossa erä yli 6 KG lähetyksiä, kortteja, jäännöskokoelma, vuosilajitelmia ym ................................. 50
Laatikossa seklainen erä materiaalia noin 8 KG mm. merkkejä 9 säiliökirjassa, leikettä, merkkejä
pusseissa, lähetyksiä, loistoja ym ............................................................................................................ 30
Löytöerä keräilijän jäämistöstä kahdessa laatikossa yht. n. 17 KG. Massaa, kirjallisuutta, tarvikkeita
ym. Myös vähän puhelukortteja ja ulkomaisia kolikoita. .......................................................................... 20
Merkkierä kuudessa säiliökirjassa / albumissa, mm. Portugalin siirtomaita, Sveitsiä, Kanadaa,
Saksaa, Ruotsia, Itävaltaa, Hollantia jne. ................................................................................................ 80
Monenlaista materiaalia n. 7 KG laatikossa. Pääosin ulkomaita, mm. merkkejä eri maista
säiliökirjoissa, leikettä pusseissa, aihemateriaalia, Grönlantia, Itävallan julkaisuja Swarowski kristallein jne. ........................................................................................................................................... 50
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Noin 2 KG laatikko uudempaa filateliaa, noin 0,7 KG suomalaista ja ulkomaista leikettä, muutama
20
postituore ** arkki, automaattivihkoja, yli 40 erilaista maksikorttia, 1979 rakennuksia vihkon
vihkolehtiä n. 30 kappaletta postituoreina ** ja n. 60 kappaletta leimattuina jne. ....................................
Pienessä n. ½ KG laatikossa sekalainen aineisto, mm. ulkomaisia postilähetyksiä, vanhoja
sokeripaloja jne. ....................................................................................................................................... 20
Pohjoismaat, sekalainen merkkierä kahdeksassa säiliökirjassa, pääosin Ruotsia mutta myös Islantia,
Norjaa sekä Tanskaa. Vanhaa ja uudempaa materiaalia ......................................................................... 40
Postituoretta ** materiaalia koko maailmasta seitsemässä säiliökirjassa, mm. Färsaarten julkaisuja
sekä paljon värikkäitä eri aihejulkaisuja, mm. kuninkaallisia, eläimiä, kulkuneuvoja, luontoa jne.
Paljon pienten saarivaltioiden julkaisuja .................................................................................................. 50
Pääosin Suomea erä noin 11 KG .............................................................................................................50
Ruotsi 1855 - 1988 kokoelma kahdessa albumissa sisältäen myös parempia merkkejä sekä vihkoja,
lisäksi pieni Norja -kokoelma 1856 - 1985 yhdessä albumissa sekä säiliökirjassa ja albumissa
muiden maiden materiaalia ...................................................................................................................... 100
Ruotsi, Norja ja Tanska, sekalainen aineisto n. 10 säiliökirjassa/albumissa, lisäksi kuusi tyhjää/lähes
tyhjää kansiota ......................................................................................................................................... 50
Sekalainen aineisto n. 9 KG laatikossa. Pääosin Suomea, mm. vuosilajitelmia, postilähetyksiä, FDCkuoria ja postituoreita ** merkkejä uutuuspalvelusta tilattuna (sis. myös hiukan
nimellisarvomateriaalia), YK-postia ym. ym. ............................................................................................ 40
Sekalainen aineisto pääosin suomalaista materiaalia yli 6 KG laatikossa, mm. leimattua Suomea
sisältäen nelilöitä, loistoja, merkkejä pergamiinipusseissa (paljon vanhaa alkaen 1800 -luvulta),
hiukan leikettä, puhelukortteja jne. Runsas materiaali, tutkittavaa pitkäksi aikaa .................................... 50
Sekalainen erä massaa ja tarvikkeita. Mm. Visir-lehtiä ja mikrometri paperin paksuuden mittaamiseen 20
Sekalainen erä merkkejä ja lähetyksiä ym laatikossa noin 13 KG ........................................................... 30
Sekalainen erä merkkejä, postia mm. kenttäpostia sekä vaatimaton Suomi kokoelma kahdessa
kansiossa. Lisäksi Zeppeliini väärenteitä myös joitain pinssejä ym ......................................................... 30
Sekalainen erä Suomen ja ulkomaiden merkkejä, lähetyksiä ja postikortteja. Mm. 1930 Zeppelin *,
paljon Kouvola-kortteja (uudempia) ja Fenno-Scandian muistopienoisarkkeja ....................................... 50
Sekalainen merkkiaineisto, mm. Suomi varastomateriaalia viidessä säiliökirjassa, pari vaatimatonta
Suomi-kokoelmaa, merkkejä pergamiinipusseissa, postikortteja, hiukan lähetyksiä, FDC ym., joku
tyhjäkin säiliökirja mukana. Yhteensä yli 20 KG tutkittavaa! .................................................................... 50
Sekalainen merkkierä Suomen ja ulkomaiden massaa, pieniä kansioita ja säiliökirjoja, vuosi- ym.
lajitelmia (mm. Kiina 1986 vuosilajitelma) ym. Tutkittavaa ....................................................................... 50
Suomea ja ulkomaita sekalainen erä laatikossa noin 7 KG ..................................................................... 40
Suomea ja ulkomaita sekalainen erä laatikossa noin 9 KG ..................................................................... 40
Suomea ja ulkomaita sekalainen laatikko noin 6 KG ............................................................................... 20
Suomen filateliaa n. 8 KG laatikossa, mm. vihkokokoelma 1938 - 1997 kansiossa, 1985 - 1997 erä
pienoisarkkeja säiliökirjassa, muistopienoisarkkeja, postituoretta ** materiaalia, leimattuja PR/tubmerkkejä, Ahvenanmaan kuorimateriaalia, merkkejä pergamiinipusseissa, kuorikansioissa
erikoisleimoja ym. .................................................................................................................................... 50
Suomen ja ulkomaiden merkkejä ja postilähetyksiä 6 KG laatikossa, tutkittavaa pitkäksi aikaa! ............ 30
Suomi 1860 - 1989 suuri vaihtovarasto 13 paksussa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, mm. yli 20 isohampaista (vikaa), leimoja, Punaista Ristiä, myös vihkojen ja
pienoisarkkien merkkejä .......................................................................................................................... 150
Suomi 1866 alkaen sekalainen aineisto neljässä säiliökirjassa, mm. joku isohampainen (vikaa),
reuna-alueita, pienoisarkkeja, postituoretta ** jne. Lisäksi lähes tyhjä vanha Suomi-kansio ................... 40
Suomi 1875 alkaen leimattu varastoaineisto seitsemässä säiliökirjassa / kansiossa, runsaasti
merkkejä, paljon myös hyväleimaista mukana. Lisäksi kolme Suomi-kokoelmaa albumeissa sis, joku
parempi merkki ........................................................................................................................................ 50
Suomi 1889 - 1975 merkkierä kolmessa kansiossa, pääosin leimattuja uudempien käyttösarjojen
merkkejä, mutta myös mm. Itä-Karjalaa ja Kenttäpostia. Lisäksi kansio kulkeneitä ja käyttämättömiä
suomalaisia ehiökortteja alkaen 1873 ...................................................................................................... 30
Suomi ja ulkomaat, pieni erä myyntikohteita alustoilla hinnoiteltuina, arviolta 150 kohdetta sis.
Suomea ja ulkomaita, hyviä aiheita, pienoisarkkeja jne. ..........................................................................30
Suomi ja ulkomaat, sekalainen aineisto yli 6 KG laatikossa, mm. Suomen Postin teemalajitelmia yli
20 kpl, postilähetyksiä, suomalaista massaa pergamiinipusseissa, Kiinan vuoden 2004 vuosikirja,
hiukan leikettä, merkkejä pienissä säiliökirjoissa, pieni erä rahoja jne. Tutkittavaa ja lajiteltavaa
pitkäksi aikaa ........................................................................................................................................... 40
Suomi ja ulkomaiden merkkejä erä kahdeksassa kansiossa mm. mustia kymppejä ym ......................... 80
Suomi merkkejä ja lähetyksiä ym hyvä erä viidessä kansiossa ............................................................... 100
Suomi merkkimateriaalia ym kiintoisa erä pusseissa ym lähes 1 KG ...................................................... 20
Suomi sekalainen erä levyillä materiaalia sekä muutamassa kansiossa mm. 1931 Pro Filatelia
merkkejä, 1891 merkkejä jne ................................................................................................................... 40
Suomi varastoerä 1929 - 2014 **/*/o kymmenessä säiliökirjassa. Runsaasti materiaalia 1930-1990luvuilta, uudempaa vähemmän. Paljon Punaristiä, Tubia ja juhlamerkkejä. Lisäksi kuudessa
säiliökirjassa (2 pientä) merkkierä mm. vanhempaa Suomea, muumimerkkejä, Färsaaria ja Afrikan
maita. Tutkittavaa ..................................................................................................................................... 50
Suomi-kokoelmia kolme kappaletta omissa albumeissa, pääosin perusmateriaalia, joku parempikin
merkki mukana. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia ........................................................................ 50
Suomi, 10 KG laatikossa sekalaista materiaalia kansiossa ja säiliökirjoissa. Lähinnä tavallista
leimattua materiaalia, yksi pieni SK täynnä 1980 - 1990 lukujen postituoretta **, mm. vihkoja ja
blokkeja ym. ............................................................................................................................................. 20
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Suomi, 1866 alkaen aineistoa yli 8 KG laatikossa, mm. merkkejä säiliökirjoissa, hiukan
50
nimellisarvotavaraa, kaksi Suomi-kokoelmaa joista toisessa vain vähän merkkejä ja toisessa vain
1980 - 1990 -lukuja, Ahvenanmaan vuosilajitelmia sekä jokunen Suomenlahti -teemalajitelma,
loistoleimattuja vuosikertoja jne. ..............................................................................................................
Suomi, 1885 alkaen merkkierä viidessä säiliökirjassa, mm. Punaista Ristiä, Itä-Karjalan Mannerheim
-sarja kuorella ym. ....................................................................................................................................30
Suomi, 7 KG laatikossa sekalaista Suomi-materiaalia eri kokoisissa kansiossa, lehdillä ym. Hyvä
lähes tyhjä Norma-kansio, yli 1 KG leikettä (uutta ja vanhaa), pieni rasia sokeripaloja (lähinnä m/30
1½ mk violetti) ym. ................................................................................................................................... 20
Suomi, erä leimattua ja leimaamatonta materiaalia albumeissa ja säiliökirjoissa n. 7 KG laatikossa,
mm. vanhaa ja uudempaa, hiukan automaattivihkoja, ryhmiä, pienoisarkkeja ym. ................................. 40
Suomi, iso erä pääosin leimattua materiaalia 20 säiliökirjassa, valtavasti merkkejä eri
vuosikymmeniltä alkaen 1800 -luvun lopulta, mukana myös vihko- ja pienoisarkkimerkkejä sekä
kokonaisia pienoisarkkeja, loistoleimattua materiaalia jne. Runsas ja mielenkiintoinen aineisto
sekaisessa järjestyksessä - järjestelemistä pitkäksi aikaa! ...................................................................... 150
Suomi, kokoelmia neljässä albumissa sekä varastomateriaalia yhdessä säiliökirjassa, merkkejä 1800
-luvun lopulta 1970 -luvulle, leimattua ja leimaamatonta ......................................................................... 30
Suomi, kolmessa albumissa sekalainen erä lähinnä uudempaa materiaalia, mm. merkkejä, vihkoja,
pienoisarkkeja, joku vuosilajitelma ym. lajitelmia, FDC ym., kokonaisia arkkeja (mm. euroaikaisia
joulumerkkiarkkeja) jne. Runsas materiaali ............................................................................................. 40
Suomi, leimattu merkkivarasto 1800 -luvulta alkaen seitsemässä säiliökirjassa, mm. vanhempaa
leimamateriaalia, runsaasti lisämaksullisia merkkejä 1950 - 1960 -luvuilta, kauniita leimauksia /
loistoja, hiukan nelilöitä jne. Osittain ilmestymisjärjestyksessä, osittain sekaisin. Lisäksi pieni nippu
pääosin vajaita vuosilajitelmia / Postin teemalajitelmia ............................................................................50
Suomi, merkkierä neljässä varastokansiossa, pääosin leimattua materiaalia mutta myös
leimaamatonta. Paljon lisämkasullisia merkkejä ...................................................................................... 50
Suomi, merkkierä viidessä säiliökirjassa (osa pienikokoisia), leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
framoja jne. .............................................................................................................................................. 30
Suomi, neljä kokoelmaa omissa kansioissaan, merkkejä väliltä 1860 - 1981. Valtaosa tavanomaista
materiaalia ja yhdessä kansiossa vain vähän merkkejä, mutta yhdessä kansiossa mukana kuitenkin
siisti leimattu Zeppelin ..............................................................................................................................50
Suomi, pieni erä lähinnä uudempaa (1990-luvun) materiaalia lähes 2 KG laatikossa. FDC:tä,
postituoreita ** sarjoja ja vihkoja ym. ....................................................................................................... 20
Suomi, pieni erä postituoretta ** materiaalia, pääosin 1980- ja 1990-luvuilta, myös hiukan
vanhempaa. Mukana kokonaisia arkkeja (mm. 1990-luvun Punaista Ristiä), irtomerkkejä, vihkoja ja
pienoisarkkeja .......................................................................................................................................... 30
Suomi, sekalainen aineisto lähes 6 KG laatikossa, mm. massamerkkejä pergamiinipusseissa,
postilähetyksiä, FDC-kuoria (mm. joitain keskihintaisia m/30 kuoria ym.), merkkejä pienissä
säiliökirjoissa ja valintavihkoissa, hiukan vuosilajitelmia, postituoreita ** ikimerkkejä 50 kpl jne. ............ 50
Suomi, sekalainen aineistä viidessä säiliökirjassa ja kahdessa albumissa, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, vanhasta uuteen, myös pienoisarkkeja, vihkoja, hiukan lähetyksiä jne. ...............................50
Suomi, sekalainen merkkierä kahdessa visir-albumissa ja kahdessa säiliökirjassa, merkkejä alkaen
1800 -luvulta. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia, paljon loistoleimattuja merkkejä. Mukana
myös Autopakettia sekä Kenttäposti 1963 ja 1983 kumpaakin merkkiä kaksi postituoretta kappaletta,
lisäksi viallinen pari vuoden 1963 kenttäpostimerkistä ............................................................................ 50
Suomi, sekalainen merkkierä kuudessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta, vanhaa ja uutta,
myös pienoisarkkeja, nimellisarvomateriaalia ym. ................................................................................... 50
Suomi, sekalainen varastoerä merkkejä kymmenessä säiliökirjassa, myös pienoisarkkeja ja vihkoja.
Pääosin uudempaa materiaalia sisältäen myös nimellisarvotavaraa. ......................................................80
Suomi, viidessä albumissa ja kolmessa säiliökirjassa erä erilaisia pieniä kokoelmia / varastoeriä,
mielenkiintoista materiaalia sis. mm. 1963 Kenttäpostimerkki, musta kymppi ym. .................................. 40
Suomi, viidessä säiliökirjassa varastoerä merkkejä ja hiukan pienoisarkkeja, pääosin leimattua, mutta
myös postituoretta **. Mukana myös hiukan pienoisarkkeja, automaattimerkkejä ja
nimellisarvomateriaalia ............................................................................................................................ 50
Tanska ja Färsaaret, pienet kokoelmat kahdessa Visir-albumissa, merkkejä ja FDC-kuoria 1970 1980 -luvuilta, lisäksi kahdessa säiliökirjassa erä merkkejä .................................................................... 30
Tutkimuserä sekalaista materiaalia 6 KG laatikossa, Suomea ja ulkomaita, postilähetyksiä jne. ........... 30
Ulkomaat, pieni sekalainen aineisto lähes 3 KG laatikossa, mm. pieni nippu vanhoja postilähetyksiä
sis. mm. Pietarin numeroleimoja, Saksaa, 1. maailmansodan sotavankilähetys. Mukana myös kaksi
vanhaa kokomaailma-kansiota joissa vain vähän merkkejä, saksalaisia merkkejä eri alueilta
pergamiinipusseissa sekä valintavihkoissa. .............................................................................................30
Ulkomaiden postimerkki ja -lähetyserä laatikossa n. x kg. Paljon vanhaakin, mm. pieni vanha
kokomaailmakansio, jossa mielenkiintoista tutkittavaa ............................................................................ 40
Unkari ja Kanada, merkkierä kolmessa säiliökirjassa sekä Iso-Britanniaa kansiossa ............................. 20
Vuosilajitelmia erä 1980 - 1990 -luvuilta yli 40 kpl (Suomi, Ahvenanmaa, Tanska, Grönlanti,
Färsaaret), lisäksi FDC -kuoria ym. lähetyksiä, pieni nippu suomalaisia automaattivihkoja jne. Yht.
lähes 5 KG laatikko .................................................................................................................................. 30
Yli 3 KG laatikossa merkkierä pääosin Suomea, mm. merkkejä pergamiinipusseissa ja muutamassa
säiliökirjassa, hiukan leikettä rasioissa, myös muutama vanhempi lähetys sekä pieni Ahvenanmaa kokoelma lehdillä ..................................................................................................................................... 30
Yli 6 KG laatikossa pääosin postilähetyksiä, myös hiukan merkkejä, mm. suomalaisia vuosilajitelmia
(osa vajaita), merkkejä pienissä säiliökirjoissa, Grönlannin hyväntekeväisyysjoulumerkkejä jne. ...........30
Yli 7 KG laatikko sekalaista filateliaa eri maista. Merkkejä, postilähetyksiä, massaa, joku
vuosilajitelma ym. .....................................................................................................................................20
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Ahvenanmaa 1984 - 2006 iso erä kokoelmia ja varastokansioita, pääosin postituoretta ** materiaalia, 100
myös hiukan leimattua sekä loistoleimoja mukana. Paljon välilöpareja, ryhmiä jne. Yhteensä kuusi
kokoelma-albumia sekä kuusi varastokansiota - valtava määrä materiaalia! ..........................................

Suomen postilähetyksiä
2886
2887
2888
2889
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13 KG laatikossa suomalaisia postilähetyksiä, lähinnä uudempaa. Mm. mielenkiintoinen nippu
pakettikortteja ulkomaille ja ulkomailta Suomeen. ................................................................................... 20
16 albumissa suuri määrä erikoisleimoja, loistoleimattuja kuoria sekä tarvelähetyksiä, pääosin 1960
ja uudempaa materiaalia, jonkun verran myös vanhempaa. Materiaalia laidasta laitaan ........................ 80
1889 alkaen postilähetyserä lähes 4 KG laatikossa, pääosin 1960-lukua ja uudempaa ......................... 30
1940-luvun lopulta 1990-luvun alkuun sekalainen erä pääosin FDC-kuoria yli 7 KG laatikossa,
mukana mm. m/30 leijonamerkit 9.1.1950 ym. ........................................................................................ 50
2½ KG laatikossa erä sekalaisia postilähetyksiä, lähinnä uudempaa, ulkomaan pakettikortteja ym. ...... 30
Erikoisleimaerä 1984 - 1987 kolmessa albumissa. Runsas materiaali, myös hiukan Ahvenanmaata
sekä joku vanhempikin kohde .................................................................................................................. 20
Erikoisleimoja iso erä alkaen 1930 -luvulta, noin 15 KG materiaalia sisältäen pääosin 1970 - 1980 lukujen kuoria, myös khiukan muuta materiaalia mukana ....................................................................... 30
Erikoisleimoja iso erä viidessä mapissa sekä irrallaan, materiaalia 1950 - 1990 -luvuilta, pääosin
1980 - 1990 -lukuja. Materiaalia kahdessa laatikossa, yht. n. 14 KG ...................................................... 40
Erä vanhempia postilähetyksiä yli 2 KG laatikossa, pääasiassa m/17 ja m/30 materiaalia. .................... 30
FDC -erä 1966 - 1995 yli 2 KG laatikossa ............................................................................................... 30
FDC -erä 2005 - 2015 kahdessa albumissa sekä kirjekuorissa, myös joku vanhempi mukana. Vuodet
2007 - 2011 mitä ilmeiseimmin täydelliset. .............................................................................................. 40
FDC -erä n. 2 KG laatikossa, pääosin 1960 - 1980 -lukujen kuoria, mutta mukana myös hiukan
vanhempaa sisältäen parempia kohteita kuten m/30 kuoria .................................................................... 30
FDC -erä yli 4 KG laatikossa, 1970 -luvulta 2000 -luvun alkuun erä FDC-kuoria sis. myös
Ahvenanmaata sekä hiukan erikoisleimakuoria ym. Satoja kuoria .......................................................... 30
FDC -kokoelma 1946 - 2022 viidessä hyvässä kuorikansiossa, alussa vain vähän kuoria, 1979
eteenpäin hyvin kattavasti aina tämän vuoden huhtikuulle asti, mahdollisesti täydellinen. Satoja ja
satoja kuoria, uutuuspalvelusta ostettuina valtava hankintahinta! ........................................................... 200
FDC -varasto 1940 - 1990 -lukujen materiaalia valtava erä yli 14 KG. Pääosin 1970- ja 1980 -lukuja
mutta myös keskihintaisia kuoria mukana kuten PR ja tuberkuloosisarjoja, kolmiomerkkejä, Finlandia
88 -pienoisarkkeja jne. ............................................................................................................................. 80
FDC 1950 - 2007 kokoelmaerä kolmessa kansiossa. Lisäksi yksi kansio Postin näyttelykortteja ja
maksikortteja ............................................................................................................................................ 50
FDC 1973 - 1999 valtava kokoelma / erä FDC-kuoria 15 paksussa mapissa. Runsaasti
kaksoiskappaleita, kuoria merkkipareilla, -nelilöillä (mm. 1989 Karhu 50 markkaa nelilöllä). Lisäksi
maksikortteja ja muuta materiaalia. ......................................................................................................... 250
FDC ja erikoisleimoja 1980 - 1990-luvuilta n. 2 KG, lisäksi pääosin uudempia lähetettyjö joulukortteja,
Unkari-kokoelma kansiossa, hiukan ruotsalaisia merkkejä lehdillä sekä nippu postilähetyksiä ym.
Yhteensä yli 4½ KG laatikossa ................................................................................................................ 30
FDC n. 1990 - 2019 iso erä modernia FDC-kuoria yli 4 KG laatikossa, myös hiukan 1980-lukua.
Paljon euroaikaista materiaalia ................................................................................................................ 50
FDC- ja erikoisleimakuorierä 2½ KG laatikossa alkaen 1950-luvulta. ..................................................... 20
FDC-kokoelma 1938 - 2002 kahdeksassa albumissa, mukana myös muuta kuorimateriaalia, mm.
runsaasti uudempia monesti ensipäivänä pyöröleimattuja loistoleimattuja kuoria joissa myös
kokonaisia pienoisarkkeja ja vihkolehtiä. Satoja ja satoja kuoria ............................................................. 150
FDC-kuoria 1970 - 1990 -luvuilta neljässä kuorikansiossa, mukana myös muuta materiaalia alkaen
m/17 julkaisuista ...................................................................................................................................... 30
FDC-kuoria epäjärjestyksessä 13 albumissa noin vuosilta 1948 - 1998, mukana mm lisämaksullisten
merkkien, käyttösarjojen, automaattivihkojen ym. FDC-kuoria, hiukan erikoisleimoja, maksikortteja
ym. ........................................................................................................................................................... 80
FDC-kuoria ja maksikortteja 1980-luvulta yli 2½ KG laatikossa. Runsaasti Nordia -85, Finlandia -88,
Faberge -88 ym. .......................................................................................................................................20
FDC-kuoria vajaan 2 KG laatikossa. Lähinnä euroajalta 2002 - 2007, myös jonkin verran 1990-luvun
parempia .................................................................................................................................................. 20
FDC-kuoria, erikoisleimoja, maksikortteja, ehiöitä jne. erä kolmessa kuorikansiossa, materiaalia
vuosiväliltä 1991 - 2001 ........................................................................................................................... 20
FDC, 1946 - 2001 monipuolinen erä FDC-kuoria yli 1½ kg laatikossa. Lähinnä uudempaa, mutta
myös mm. 1940 - 1950 -lukujen Punaisen Ristin ja tuberkuloosin kuoria. Paljon vihko- ja
pienoisarkkimerkkien kuoria .....................................................................................................................40
FDC, neljässä kuorikansiossa erä pääosin 1980-luvun FDC-kuoria, erikoisleimoja ym. Myös hiukan
1970- ja 1990-lukuja sekä vanhempaa. Lisäksi ohut kansio jossa postikirjeitä, ehiökortteja jne.
Yhteensä useita satoja kuoria ja kortteja modernia materiaalia ...............................................................30
Kahdeksassa kuorikansiossa iso erä FDC-kuoria pääosin 1950 -luvulta 2000 -luvulle, myös runsaasti
erikoisleimoja, loistoleimattuja lähetyksiä, tarvepostia jne. Mukana myös hiukan vanhempaakin
materiaalia ............................................................................................................................................... 80
Laatikossa kiintoisa erä lähetyksiä mm. vanhoja myyntikohteita, kenttäpostia, ulkomaille menneitä,
leimoja, taksoja - vaikka mitä! .................................................................................................................. 50
Laatikossa täynnä suomalaisia postilähetyksiä 1960 - 2000-luvulta. Joulukortteja, firmakuoria,
20
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postikortteja (myös käyttämättömiä). Jonkin verran parempia taksoja (saantitodistuskirjeitä ym.) ..........
Monipuolinen postilähetyserä vanhempaa ja uutta lähetystä n. 3½ KG laatikossa, mm. 3 hienoa m/01
Wärde-kuorta, hyvä erä m/30 lähetyksiä (paljon Helsingin paikalliskirjeitä ja firmakuoria),
loistoleimaisia kuoria, pikkuerikoisuuksia ym. .......................................................................................... 50
Neljässä mapissa sekalainen erä lähetyksiä vanhasta uuteen mm. leimoja, ehiökortteja, kenttäpostia
ym ............................................................................................................................................................ 30
Postilähetyserä yhdeksässä kuorikansiossa noin 8½ KG laatikossa. Lähinnä uudempaa, sekä
FDC-/erikoisleima että tarvelähetyksiä. ................................................................................................... 50
Postilähetyserä yli 11 KG laatikossa, sekä Suomea että ulkomaita monilta vuosikymmeniltä ................ 30
Postilähetyserä yli 150 vanhaa lähetystä lähinnä Itävaltaa, noin 1900 - 1939 (upseerin kirjeenvaihtoa
jossa kirjeet mukana). Myös jonkin verran ulkomaita Suomeen tullutta postia ........................................ 20
Postilähetyserä yli 2½ KG laatikossa. Vähän vanhaakin, mutta pääasiassa FDC- ja
erikoisleimakuoria 1980-luvulta ................................................................................................................20
Postilähetyserä yli 5 KG laatikossa. Puolet uutta suomalaista onnittelu- ym. korttia, puolet muuta,
mm. Viroa, Keniaa, Itä-Afrikkaa, Suomea ................................................................................................ 20
Saarismallin tutkimatonta postia noin 5 KG erä mm. leimoja, firmakuoria, taksoja ym ............................100
Sekalainen erä postilähetyksiä kahdessa laatikossa, yhteensä yli 17 KG. Kuoria ja kortteja, Suomea
ja ulkomaita. ............................................................................................................................................. 20
Sekalainen lähetyserä pääosin suomalaista materiaalia yli 7 KG laatikossa, pääosin uudempaa sis.
lähetyksiä, FDC-kuoria, erikoisleimakuoria, posti- ja maksikortteja, ehiöitä, kirjattuja, ulkomaille
osoitettuja jne. jne. Tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa .................................................................... 40
Sekalaisia lähetyksiä ja kortteja noin 6 KG vanhasta uuteen .................................................................. 20
Sekalaisia lähetyksiä laatikossa noin 5 KG mm. kuorille loistoleimautettuja merkkejä, leimoja ym
tutkittavaa. Lisäksi kansiossa asemalipukkeita ........................................................................................ 30
Suomalaisia vanhempia, lähinnä ennen vuotta 1950 lähetettyjä postilähetyksiä n. 2 KG laatikko,
pääasiassa m/17 ja m/30 materiaalia ...................................................................................................... 20
Suomen ja Ahvenanmaan FDC- ja erikoisleimakuoria n. 5 KG laatikko, mukana myös parempia
m/1963 käyttösarjaa ym. .......................................................................................................................... 40
Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria n. 9 KG laatikossa, mukana myös erikoisleimoja, pari kirjaa,
koko maailma-kansio jossa vähän merkkejä, muutama vuosilajitelma ym, ............................................. 50
Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria ym. yli 4½ KG laatikossa, uudempaa materiaalia, mukana
myös Ahvenanmaan postituoreita ** merkkejä, vihkoja ja framoja .......................................................... 40
Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria, maksikortteja ym. 1990 - 2000 -luvuilta 6 KG laatikossa,
runsas erä modernia materiaalia ............................................................................................................. 80
Suomen ja ulkomaiden lähetyksiä sekalainen erä 7½ kg laatikossa. Vanhaa ja uudempaa, paljon
m/30 kuoria, yli 70 kpl Unkarin pienoisarkin Mi BL99A FDC:tä ym. tutkittavaa. ...................................... 50
Suomen ja ulkomaiden postilähetyksiä n. 6½ KG laatikossa, pääosin 1970-lukua ja uudempaa.
Lisäksi kaksi kuorikansiota joissa pääosin Suomen FDC-kuoria, maksikortteja ja erikoisleimoja
alkaen 1930 -luvulta ................................................................................................................................. 30
Suomi ja ulkomaiden lähetyksiä vanhasta uudempaan yli 6 KG tukittavaa - löytöjä? ............................. 50
Suomi, 1949 alkaen erä FDC- ja erikoisleimakuoria sekä maxikortteja yli 9 KG laatikossa .................... 30
Uudempia lähetyksiä monipuolinen erä n. 9 KG laatikossa. .................................................................... 30
Vanhempia, lähinnä ennen vuotta 1950 lähetettyjä postilähetyksiä n. 2 KG laatikko, pääasiassa m/17
ja m/30 materiaalia ...................................................................................................................................20
1800-luvulta lähtien kiintoisa erä postia yli 1 KG mm. leimoja, taksoja jne .............................................. 40
1800-luvulta lähtien sekalainen erä postia yli ½ KG mm. kenttäpostia, kuvakortteja ym .........................20
Harvinaisen kiintoisa vanha koskematon kirjeenvaihtoa erä noin 6 KG Suomesta ja Suomeen tullutta
postia ym. Paljon myös kuvakortteja. Tutkittavaa pitkäksi aikaa! ............................................................ 150
Meanderkirjeistä alkaen hyvä erä postia yli 1 KG mm. sensuuria, leimoja, kenttäpostia ym ................... 50
1856 alkaen kiintoisa vanha erä lähetyksiä mapeissa ja irtomateriaalina mm. leimoja, ehiöitä,
Wärdeä, kenttäpostia, leimoja jne. ........................................................................................................... 100
1866 alkaen sekalainen erä lähetyksiä eri aikakausilta neljässä mapissa ...............................................50
Vanhasta uuteen hyvä erä lähetyksiä ja muita dokumentteja sivuilla ...................................................... 50
1870-luvulta lähtien erä postia lähes 1 KG mm. taksoja, leimoja ym .......................................................40
Hyvä postilähetyserä 1875 alkaen paksussa kuorikansiossa ja kolmessa pienessä kansiossa ym.
Mm. 1931 Pro Filatelia pari hieno firmakuori Turenki, 1891 14 kopeekkaa kaunis R-kuori, punaristiä
ym. ........................................................................................................................................................... 100
Laatikossa vanhaa postia noin 3½ KG mm. leimoja, kirjattuja, joitain kuvakortteja, sensuuria ym
myös vähän ulkomaita ............................................................................................................................. 100
1885 alkaen monipuolinen erä lähetyksiä käyttösarjoista ja juhlamerkeistä noin 2 KG mm. kuoria,
kortteja, kirjattuja ym. ............................................................................................................................... 50
Laatikossa postia yli 2 KG Suomesta ja ulkomailta vanhasta uuteen mm. lunastuksia, leimoja,
Suomeen tullutta postia jne ......................................................................................................................30
m/89 - m/01 erä lähetyksiä laatikossa mm. firmakuoria ........................................................................... 20
m/89 - m/01 erä lähetyksiä laatikossa ......................................................................................................30
m/89 - m/30 kaunis erä postia yli 1 KG leimoja ym tutkittavaa ................................................................ 40
m/89 aineistoa kaunis erä lähetyksiä, joista osa etusivuja noin 400g mm. postivaunuleimoja,
mainoskuoria, leimoja ym ........................................................................................................................ 40
Ylänurkkaisista alkaen kiintoisa erä ehiökortteja laatikossa - leimalöytöjä? ............................................ 30
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Postitoimistojen eri leimoja aakkosjärjestyksessä kerätty lähetyksille eri aikakausilta mm. paljon
30
kirjattuja ja pikalähetyksiä ym kuudessa mapissa. Lisäksi yhdessä mapissa erikoisleimoja.
Erinomainen pohja jatkaa keräilyä! ..........................................................................................................
Kotkamerkkien aikakaudelta postia noin 6 KG mm. firmakuoria jne ........................................................ 40
m/01 hyvä erä yli 170 lähetystä, jotka valittu kokoelma rakentamista varten mm. pikakirje, Wärde- ja
Arvo -lähetyksiä, leimoja, Porf utan värde -kirje ym ................................................................................. 50
m/11 - m/17 aikakauden postia tutkimaton erä noin 2 KG mm. pikakirjeitä, kirjattuja, sensuuria,
leimoja, jokunen kuvakortti laivoista jne ................................................................................................... 200
m/11 aikaikauden postia tutkimaton erä lähes 3 KG mm. sensuuria, leimoja, taksoja esim. Proof utan
värde kirje 1914 jne ..................................................................................................................................100
m/11 aikakaudelta tutkimatonta postia noin 1½ KG mm. sensuuria, firmakuoria, leimoja jne ................. 40
m/11 aikakauden postia hyvä tutkimaton erä yli 3 KG mm. sensuuria, leimoja, firmakuoria ym ..............100
m/11 aikakautta kaunis erä noin 130 lähetystä, jotka valittu kokoelman rakentamista varten mm.
sensuuria, leimoja, Arvo- ja Wärde-kirjettä, pikakirje jne ......................................................................... 40
m/11 lähinnä 20 pennin kirjeitä tutkimaton erä yli 2 KG mm. firmakuoria, leimoa jne .............................. 50
m/11 aikakauden postia tutkimaton erä mm. runsaasti Venäjältä Suomeen tullutta postia, sensuuria
ym noin 1½ KG myös Suomessa käytettyjä venäläisiä merkkejä lähetyksillä ym. .................................. 200
Hyvä erä postia Suomesta ja Suomeen noin ½ KG mm. Saarismallin kirjeitä Italiaan, Christian
Sibeliukselle osoitettua postia ym ym ...................................................................................................... 80
Monipuolinen nippu yli 150 kappaletta lähinnä m/17-m/30 paketti- ja postiennakkokortteja. Myös
samankokoinen nippu kenttäpostilähetyksiä, joissa leimoja, sensuuria ja mm. shakkikortteja! ...............20
Postipysäkki- ja numeroleimalähetyksiä erä laatikossa noin 1½ KG painottuen uudempaan
materiaaliin alkaen Saarismallista ............................................................................................................40
Saarismalli aikakauden postia erä laatikossa yli 1 KG mm. taksoja ym tutkittavaa ................................. 50
Saarismallin paketti- ja postietuantikortteja upea arkisto / kokoema -aineisto laatikoihin järjestettynä
yli 5 KG mm. leimoja, taksoja ym tutkittavaa pitkäksi aikaa. Materiaali on ollut todella pitkän aikaa
koskematta! ..............................................................................................................................................200
Saarismallin tutkimatonta postia yli 2 KG mm. leimoja, kirjattuja, taksoja jne ..........................................50
Tutkimatonta Saarismalli aikakauden postia noin 4 KG mm. firmakuoria, leimoja, kirjattuja ym ............. 100
Vanhempia lähetyksiä (1917-1960) laatikko yli 2,5 kg. Vaihteleva laatu, paljon arkistoreikäisiä
ehiökortteja ym. Luovutetun alueen leimoja, pp-leimoja ym. ................................................................... 20
1920-luvulta lähtien hyvä erä lähetyksiä laatikossa mm. juhla ja lisämaksullisten merkkien käyttöjä,
joku Itä-Karjalaa, leimoja ym .................................................................................................................... 30
Saarismallin postiosoituskortteja vuodelta 1928 yli 900 kappaletta. Luovutetun alueen leimoja, ppleimoja, varaleimoja (paljon samoja) ym .................................................................................................. 50
m/30 aikakauden postia kiintoisa erä laatikossa yli 3 KG mm jokuenen ulkomaan lähetys ym ............... 30
m/30 ym erä postia yli 1 KG mm. pikakirjeitä, postivaunuleimoja ym tutkittavaa ..................................... 40
Postipysäkkileimoja erä lähetyksillä alkaen m/30:stä lähes 2 KG ............................................................40
FDC 1938 - 1980 hyvä varasto viidessä kuorikansiossa, monia kuoria useampi kappale, paljon
lisämaksullisien julkaisuiden kuoria, myös hiukan uudempaakin .............................................................100
Laatikko yli 3 kg suomalaisia ja ulkomaisia lähetyksiä, vanhaa ja uutta. Mm. hyvä nippu 1950-luvun
FDC-kuoria (pr, tub ym). .......................................................................................................................... 50
Suomen postilähetyksiä laatikko 10 kg. Kilpailuvastauksia, Firmakuoria (lähinnä Vammalan seutu),
erikoisleimakuoria ym. Lähinnä 1950-1970 -lukujen materiaalia ............................................................. 20
Kirjattuja lähetyksiä pääasiassa m/63 kuvamerkein + lisämerkein laatikossa noin 3 kg. Satoja ja
satoja. Monipuoleinen leimasto. ...............................................................................................................20
Lähetyserä 11 kg pääasiassa 1970 - 1980 -lukujen kilpailuvastauksia. Monipuolinen leimasto .............. 20
1927 - 1962 kokoelma FDC-kuoria kahdessa kansiossa. Juhlamerkkejä, punaristiä, Tubia ja ItäKarjalaa noin 140 erilaista ja muutama kaksoiskappale. Mm. 1927 Itsenäisyys 2 markkaa, 1931
Svinhufvud, 1940 Isänmaa ja Yliopisto, Punaristi kaikki 1945 alkaen, TUB kaikki ym. ........................... 100
1930-luvulta alkaen erä FDC:tä ym kolmessa kansiossa ........................................................................ 40
FDC erä 1930-luvulta lähtien ................................................................................................................... 30
1935 alkaen erä FDC- ja erikoisleimakuoria laatikossa n. 4,5 kg ............................................................ 20
FDC kokoelma 1937 - 2007 seitsemässä kansiossa mm. FIS sarja 17.1.1938, m/30 2§, 3½ ja 4½
markkaa 1.10. 1942, m/30 3 markkaa 1.7.1945, m/30 18.1.1952 m/54 300 markkaa 20.1.1958 ym.
Lisäksi Ahvenanmaata ja Itä-Karjalaa ......................................................................................................300
Punainen Risti ja Tub FDC ym erä kahdessa kansiossa mm. PR 1.1.1942 sarja jne ............................. 20
1947 - 2006 FDC erä noin 5 KG .............................................................................................................. 20
FDC 1963 - 1993 hyvä kokoelma Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria kuudessa kansiossa. Lisäksi
kansio, jossa kaksoiskappaleita, muutama vanhempikin .........................................................................100
Pääosin FDC erä laatikossa alkaen 1970-luvulta 2000-luvulle yli 3 KG .................................................. 20
1974 - 1986 iso FDC-erä kahdessa laatikossa yht. yli 13 kg. Useimpia kuoria 10 kappaletta. Paljon! ....100
FDC 1977 - 2018, kokoelma yhdeksässä albumissa, runsas määrä erilaisia kuoria, myös hiukan
vanhempiakin alkaen 1940 -luvulta sekä vähän Ahvenanmaalta ............................................................ 150
1980 - 90 -luvuille kolmessa kansiossa erikoisleimoja, FDC:tä ym myös Ahvenanmaata .......................20
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12 säiliökirjassa/albumissa sekalainen merkkierä eri maiden merkkejä, vanhaa ja uudempaa, lisäksi
hiukan merkkejä purkissa ym. Osassa kansioita vain vähän merkkejä ................................................... 30
1885 - 1929 massa- / leike-erä laatikossa. Myös Suomen postimerkkien käsikirjat osat I-VII .................20
1930 - 1950 massa- / leike-erä laatikossa yli 5,5 kg lähinnä kuoriin lajiteltuna. Pääasiassa M30
käyttömerkkejä, mutta myös juhlaa, mm. runsaasti 1935 Kalevalaa ja 1938 postijuhlaa ym .................. 50
1950 alkaen massa- / leike-erä kahdessa laatikossa yht. yli 12 kg lähinnä kuoriin lajiteltuna.
Pääasiassa m/54 ja m/63 käyttömerkkejä, mutta myös juhlamerkkejä ....................................................50
1968 ja 1971 postin sinetöimät kilotavaralaatikot .................................................................................... 20
Eurooppa, lähes 3 KG pestyä massaa laatikossa ................................................................................... 30
Iso erä sekalaista massaa kahdessa laatikossa, yhteensä yli 4 KG. Leikettä ja pestyjä merkkejä,
myös hiukan postilähetyksiä .................................................................................................................... 30
Kahdessa laatikossa sekalainen erä massaa, yht. n. 13 KG, mm. leikettä, postilähetyksiä, Suomen
Postin uutuuspalvelukuoria sisältöineen jne. ........................................................................................... 30
Kahdessa laatikossa yhteensä n. 13 KG sekalaista materiaalia, Suomea ja ulkomaita, merkkejä,
leikettä, kirjeitä ja postikortteja ym. ym. Pääosin uudempaa materiaalia mutta hiukan myös vanhaa tekemistä ja lajittelemista pitkäksi aikaa! ................................................................................................. 40
Kaksi kilotavaralaatikkoa täynnä Suomen leikettä ja pestyä massaa eri ajoilta. Lisäksi pieni rasia,
jossa mm. M/30 sokeripaloja. Yhteensä noin kg. Paljon! .........................................................................20
Kirjeitä ja leikettä noin 6 KG ..................................................................................................................... 20
Koko maailma, sekalainen aineisto kahdessa laatikossa, yhteensä 12 KG. Vanhaa ja uudempaa,
merkkejä säiliökirjoissa, pusseissa, leikettä jne. Tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa! ...................... 30
Koko maailma, sekalainen merkkierä kahdeksassa säiliökirjassa (osa pienikokoisia), lisäksi leikettä
sekä pestyä massaa ym. Yhteensä n. 12 KG kahdessa laatikossa .........................................................50
Koko maailma, sekalainen postilähetyserä kenkälaatikoissa ym. Yhteensä yli 23 KG materiaalia,
paljon myös Suomea. Mukana myös FDC-kuoria, erikoisleimoja, postikortteja (myös käyttämättömiä)
jne. Pääosin uudempaa materiaalia, hiukan myös vanhempaa. Tekemistä ja lajittelemista pitkäksi
aikaa ........................................................................................................................................................ 30
Laatikko yli 4 kg monipuolista massaa, lähinnä vanhaa. Myös vähän ulkomaita. ................................... 50
Laatikossa yli 10 KG sekalaista filateliaa. Merkkejä, postilähetyksiä, massaa ym. ................................. 20
m/30 leijona- ja kuvamerkki massaa pergamiinipusseissa noin 8 KG löytöjä? ........................................ 30
Massa- ja leike-erä Suomea ja ulkomaita kahdessa laatikossa, yhteensä noin 11 KG, mm. iso rasia
vanhaa Saksaa (Reich). Tutkittavaa! ....................................................................................................... 30
Noin 10 KG laatikossa sekalainen erä, mm. m/30 leikettä, postilähetyksiä jne. ...................................... 20
Pohjoismaat, yli 1 KG pestyä massaa laatikossa, mukana myös joku vihko, pienoisarkki jne. ............... 20
Saarismallin massaa lähes 1 KG pergamiinipusseissa ........................................................................... 30
Saarismallin vanhaa massaa pergamiinipusseissa laatikossa lähes 1 KG ..............................................30
Saarismallin vanhaa massaa yli 1 KG pegamiinipusseissa ..................................................................... 30
Sekalaista massaa 7 KG laatikossa, merkkejä, leikettä, postilähetyksiä jne. Myös hiukan Suomen
kotkamerkkien massaa ............................................................................................................................ 20
Suomalaista ja ulkomaista massaa n. 8 KG laatikossa, pusseja, kansioita ym. Lähetyksiäkin ............... 20
Suomalaista leimattua materiaalia yli 3 KG laatikossa pergamiinipusseissa ja kirjekuorissa alkaen
1889. Pääosin leimattua mutta myös hiukan leimaamatonta ...................................................................30
Suomalaista massaa ja leikettä yli 9 KG laatikossa ................................................................................. 20
Suomalaista pestyä juhlamerkkimassaa n. ½ KG laatikossa pergamiinipusseissa, pääosin 1950 1960 -lukuja ............................................................................................................................................. 20
Suomalaista pestyä massaa vajaan 1 KG laatikossa, paljon hyviä merkkejä ..........................................50
Suomalaista sekaleikettä eri vuosikymmeniltä 9 KG laatikossa .............................................................. 20
Suomen ja ulkomaiden massaa lähes 5 KG laatikko ............................................................................... 20
Suomen ja ulkomaiden sekalainen postilähetyserä kahdessa laatikossa, yhteensä n. 20 KG.
Monipuolinen erä sisältäen valtavan määrän kirjeitä, postikortteja ym. Pääosin uudempaa, hiukan
myös vanhaa, YK-postia jne. ................................................................................................................... 30
Suomen ja ulkomaiden sekaleikettä n. 4½ KG, lisäksi yli 1 KG uudempia kokokohteita, mm. FDCkuoria, kortteja, ehiöitä jne. ...................................................................................................................... 30
Suomi 1889 - n. 1985 iso merkkivarasto 16 Postin kilolaatikossa pergamiinipusseihin ja kirjekuoriin
järjestettynä, valtava määrä merkkejä, pääosin leimattuja. Hyvin paljon käyttösarjojen merkkejä,
etenkin m/63 ............................................................................................................................................ 150
Suomi 1979 Postin sinetöimä kilolaatikko sekä toinen laatikko samalta vuodelta josta naru poikki ........ 20
Suomi ja ulkomaan massaa pergamiinipusseissa ................................................................................... 20
Suomi ja ulkomaan vanhaa massaa noin 6 KG - tämä ollut pitkään koskematta! Todennäköisesti ei
ole käyty läpi. Löytöjä? .............................................................................................................................100
Suomi ja ulkomaat, sekalainen erä 2½ KG laatikossa, pääosin ulkomaisia uudempia lähetyksiä sis.
paljon Saksaa mutta myös mm. suomalaisia 1. luokan merkkejä yli 50 kpl ym. ...................................... 30
Suomi kiintoisa erä vanhaa massaa 1800-luvulta alkaen laatikossa pusseissa ...................................... 30
Suomi leikettä noin 1 KG mm. kotkamerkkileikettä ym ............................................................................ 20
Suomi lähinnä m/63 leikettä noin 5½ KG ................................................................................................. 20
Suomi m/30 - m/54 sokeripaloja rasioissa yht. n. 6 KG, myös hiukan 1950 -luvun juhlamerkkejä,
satoja ja satoja sokeripaloja, pääosi m/30 leijona- ja kuvamerkkejä ........................................................20
Suomi massaa sokeripaloina yli 24 000 merkkiä ..................................................................................... 20
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Suomi vanhaa kiintoisaa massaa 1800-luvulta alkaen sokeripaloina yli 100 kpl lisäksi pusseissa
merkkejä sekä leikkeitä ............................................................................................................................ 50
Suomi vanhaa leikettä erä - löytöjä lähes 1 KG ....................................................................................... 20
Suomi vanhaa massaa erikokoisissa laatikoissa yli 2 KG leikettä ja merkkejä ........................................30
Suomi-massaa ja leikettä laatikko yli 5 kg. Pääosin pusseihin lajiteltuna, myös vanhaa .........................20
Suomi, laatikko noin 6,5 KG uudempaa (2000-luvun) leikettä. Paljon kaunista pyöröleimattuakin. ........ 50
Suomi, leimattua materiaalia kuudessa säiliökirjassa sekä m/17 -merkkejä Visir-lehdillä, mukana mm.
lisämaksullisia, vanhoja merkkejä alkaen 1875 jne. ................................................................................ 30
Suomi, leimattua materiaalia lajiteltu siististi pusseihin, keräilijän jäämistöstä laatikossa ....................... 20
Ulkoeurooppa, pestyä massaa yli 1½ KG laatikossa ............................................................................... 30
Ulkomaiden massa pieni varastoerä noin ½ KG laatikossa, pääosin vanhaa materiaalia, kiintoisa ........ 20
Ulkomaista massaa ja leikettä n. 10 KG laatikossa. Mukana pari tyhjää kuorikansiota ja Schaubekin
tyhjä kokomaailma-kansio 1840 - 1890. .................................................................................................. 20
Ulkomaista massaa ja leikettä yli 8½ KG laatikko ....................................................................................20
Ulkomaista massaa kansiossa, pusseissa ym. n. 8 KG laatikossa. Myös seitsemän vanhaa
valintavihkoa, joissa runsaasti Saksan eri alueiden merkkejä ................................................................. 40
Vanhaa pääosin Suomi massaa - löytöjä? ............................................................................................... 20
Vanhoissa sekalaisissa purkeissa eri maita noin 2½ KG ......................................................................... 20
Varastoerä leimattua massaa / kaksoiskappaleita paksussa mapissa 1930 alkaen. Juhla- ja
käyttömerkkiä ........................................................................................................................................... 30
Yli 5 KG laatikko massaa, mm. kansiollinen kuoria (vanhojakin) ym. ...................................................... 20
Lähinnä Suomen uudempaa lajiteltua massaa n. 4½ KG laatikossa. Myös vähän vanhempaa (m/30
sokeripaloja) ja vähän ulkomaita, pääasiassa Ruotsia. Lisäksi vanha säiliökirja USA:ta. ....................... 20
Suomi m/89 - m/01 leikettä erä laatikossa ............................................................................................... 20

Löytölaatikot
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076

Löytölaatikko 11 KG ................................................................................................................................. 100
Löytölaatikko 5 KG ................................................................................................................................... 30
Löytölaatikko 7 KG ................................................................................................................................... 100
Löytölaatikko 7 KG ................................................................................................................................... 50
Löytölaatikko 7 KG ................................................................................................................................... 50
Löytölaatikko 8 KG ................................................................................................................................... 50
Löytölaatikko 8½ KG ................................................................................................................................ 50
Löytölaatikko 9 KG ................................................................................................................................... 40
Löytölaatikko n. 9 KG ............................................................................................................................... 50
Löytölaatikko noin 7 kg ............................................................................................................................ 20
Löytölaatikko Suomea 8 KG .................................................................................................................... 50
Löytölaatikko Suomea ja ulkomaita n. 8 KG ............................................................................................ 50
Löytölaatikko Suomea, 6½ KG ................................................................................................................ 40
Löytölaatikko ulkomaita 6½ KG ............................................................................................................... 50
Löytölaatikko ulkomaita n. 7 KG .............................................................................................................. 50
Löytölaatikko yli 5 KG .............................................................................................................................. 30
Löytölaatikko yli 5 KG .............................................................................................................................. 30
Löytölaatikko yli 5 KG .............................................................................................................................. 30
Pieni hyvä löytölaatikko ............................................................................................................................50

Hyväntekeväisyyserät
3077
3078

Myymättä jäänyttä ja lahjoitettua materiaalia ISO ERÄ. Erässä mukana lasia ja posliinia, kirjallisuutta
ym. Tämän erän koko tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä hyväntekeväisyyteen. Lahjoitamme
myös ns. huutorahan hyväntekeväisyyteen. Huuda ja tee samalla hyvää! VAIN NOUTO! ..................... 1
Myymättä jäänyttä ja lahjoitettua materiaalia ISO ERÄ. Erässä pääosin filateliaa, myös hiukan
numismatiikkaa sekä postikortteja. Tämän erän koko tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä
hyväntekeväisyyteen. Lahjoitamme myös ns. huutorahan hyväntekeväisyyteen. Huuda ja tee samalla
hyvää! ...................................................................................................................................................... 1
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