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Hellman Huutokaupat - Huutokauppa 127

Vintage - muut keräilykohteet
Fashion - Merkkituotteet

Grafiikka, piirrokset ym

Hopea

1 Kuivamustekynä, Rolex. Alkuperäisessä pakkauksessa, hyvä kunto. .................................................. 20
2 Linkkuveitsi Porsche Design. Uusi, alkuperäisessä rasiassa. Valmistaja Eterna Sveits ....................... 20
3 Naisten Hermés-huivi alkuperäisessä rasiassa, käyttämätön. Lisäksi Sand’in huivi, vähän käytetty

mutta kuin uusi. ..................................................................................................................................... 40
4 Naisten hieno pitkä punainen takki. Design Ritva Falla (Marimekko). Koko xs, mutta on

käytännössä suurempi (S tai jopa M), uudenveroinen .......................................................................... 50
5 Naisten LANCEL Paris ”La Brigitte” käsilaukku mustaa nahkaa, koko noin 30 x 27 cm.

Uudenveroinen. Mukana suojapussi. Hieno design-laukku ................................................................... 100
6 Naisten lyhyt Aqua Jeans -villakangastakki, italialainen. Erittäin hyvä kunto ........................................ 20
7 Naisten nahkainen Rebecca Minkoff -laukku, koko noin 21 x 15 cm. Tukeva kantohihna terästä ja

nahkaa. Käyttämätön. Mukana suojapussi ............................................................................................ 50
8 Naisten pitkä vaaleanruskea Jobis-merkkinen takki irrotettavalla turkisvuorella (kani). Koko n. 40,

lähes uudenveroinen ............................................................................................................................. 50
9 Omega nahkainen kotelo kuudelle avaimelle ja luottokorteille. Avaamattomassa

alkuperäispakkauksessa. Hieno ............................................................................................................ 50
10 Omega vyönsolki, teräksinen. Sopii eri levyisiin vöihin (puristuskiinnitys). Uus .................................... 40
11 Omega, hieno fajanssi kulho n. 15,5 x 15,5 cm. Valmistaja Limoges, Ranska. Uusi, käyttämätön,

alkuperäisessä mustassa laatikossa. .................................................................................................... 20
12 Silkkihuivi Rolex, harmaasävyinen. Käyttämätön alkuperäisessä pakkauksessa ................................. 40
13 Silkkihuivi Rolex, monivärinen punasävyinen. Käyttämätön alkuperäisessä pakkauksessa ................. 40
14 Silkkihuivi Rolex, monivärinen sinisävyinen. Käyttämätön alkuperäisessä pakkauksessa ................... 40
15 Vacheron Constantin matka luottokortti lompakko mustaa nahkaa. Uusi, alkuperäisessä laatikossa

(nro XP80066) ....................................................................................................................................... 20

16 Ikoneja ym hieno erä mm. 49 x 36 cm, kolme noin 28 x 23 cm kokoista jne. Ajan patinaa. VAIN
NOUTO ..................................................................................................................................................100

17 Aterimia, vanhoja, hieno erä. 12 hopeahaarukkaa (600 g), kuusi hopeista ruokalusikkaa (300 g) ja
12 alpakkahaarukkaa. ........................................................................................................................... 150

18 Aterimia, vanhoja, iso erä, yli 1,2 kg. Hopeaa ja alpakkaa, vanhat leimat. Kahdeksan lusikkaa, 11
haarukkaa ja yksi kakkulapio. Asiantuntijan tutkittavaksi .......................................................................40

19 C. Hoff - design, hopea lautanen, jossa laivan kuva sekä teksti: Kapten A.B. Wiksten 1927 ym .......... 150
20 Chippendale hopea-aterimia (Laatuhopea, Kultakeskus, Kodin Onni) upea, iso erä laatikossa, paino

rasioineen lähes 4 kg! Hienokuntoisia ja käytännössä uudenveroisia, muutamassa kaiverrus.
Jäätelökauha, pihviveitsi, kakkulapio, Brie-juustoveitsi, Parmesan-juustoveitsi, piirakka- /
pizzaleikkuri, sinappilasta, juustohöylä (2 kpl), sillihaarukka, kalaveitsi ja -haarukka (2 paria),
kakkuottimet (pari), voileipäkakkuotin (2 kpl), salaattiottimet (pari), kakkulapio, graavilohihaarukka,
voiveitsi ja juustoveitsi. Hieno erä harvinaisempia aterimia. Vastaavien uusien hinta reilusti yli 2000
euroa! Tutustu ........................................................................................................................................400

21 Erä isoja lusikoita 12 kpl ja lisäksi sekalaisia ottimia, joista kaikki ei hopeaa ........................................ 20
22 Hieno erä hopeaa sokerikko, kermakko, ottimia ym. Osassa monogrammit. Noin 400g ...................... 80
23 Hieno erä hopeaesineitä: Kaksi kaunista tarjoiluastiaa, iso kermakko, kolme pikaria, pieni

viikinkilaiva ym. Yhteensä yhdeksän esinettä, paino yht. noin 920 g. ................................................... 250
24 Hieno erä hopealautasia ja tarjottimia 11 kappaletta. Eri kokoisia, paino yhteensä noin 2,8 kg.

Osassa kaiverruksia .............................................................................................................................. 200
25 Hieno erä hopeaottimia noin 30 kpl ....................................................................................................... 30
26 Hieno hopeinen lipas (puinen sisus) noin 10,5 x 8,5 x 3 cm ja kolme vanhaa hopeista

pikaria/kuppia, joista yksi kannella. Hienot! . ......................................................................................... 100
27 Hopea ym esineitä erä laatikossa mm. hienot vaakuna-aiheiset kellonperät jne .................................. 20
28 Hopeaa ja muita esineitä erä myös vähän kolikoita .............................................................................. 50
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29 Hopeapäisiä (813) ruokailuvälineitä iso erä 30 osaa ............................................................................. 40
30 Hopeinen kannu, korkeus noin 24 cm sekä kaksi pikaria ja kuppi. Upeasti koristellut. Yhteispaino

noin 780 g .............................................................................................................................................. 250
31 Hopeisia aterimia hieno erä kuudessa rasiassa. Lusikoita, ottimia, sokeripihtejä, veitsiä, kakkulapio

ym. ......................................................................................................................................................... 50
32 Hopeisia aterimia hieno erä kuudessa rasiassa. Lusikoita, ottimia, sokeripihtejä, veitsiä, kakkulapio

ym. ......................................................................................................................................................... 50
33 Jälkiruoka-aterimia kahdessa rasiassa. Kullattuja. Kuusi kahvilusikkaa (leima 23 karat gold plated),

Japan), kuusi jälkiruokalusikkaa (leima CBU) ja tarjoilulusikka (leima CBU ..........................................20
34 Kahvi- ja jälkiruokalusikoita hopeaa hieno erä 24 kappaletta. 6 vanhaa (1942) kahvilusikkaa

ruusukuviolla ja kullatuilla pesillä, kuusi kahvilusikkaa Kultakeskuksen ”Romantiikka” sekä kuusi +
kuusi kappaletta ”Ruusu” jälkiruoka- ja kahvilusikoita, joissa kullatut pesät sekä yksi pieni haarukka.
Paino yht. noin 290 g ............................................................................................................................. 50

35 Kahvilusikoita 48 kappaletta (6/12 kappaleen sarjoja) hopeaa. Mm. hienot Suomi-sarjan (A.Gallen-
Kallela) 6 kpl .......................................................................................................................................... 50

36 Kahvilusikoita kuusi kappaletta hopeaa (925, noin 90 g), SOK 100 vuotta” rasiassa. Design Bertel
Gardberg. Kahdessa naarmuja ............................................................................................................. 20

37 Kahvilusikoita kuusi kappaletta rasiassa (Arvi Koskinen, Jyväskylä), hopeaa (813) sekä
Chippendale ruokalusikoita kuusi kappaletta, hopeaa (830). Yhteispaino noin 270 gr. ........................ 40

38 Kakku- ja sokeripihdit, voiveitsi (Chippendale), kakkulapio (Suomi) hopeaa (813/830), paino noin
200 gr. Lisäksi kaksi haarukkaa alpakkaa. ............................................................................................ 40

39 Kakkulapioita kaksi kappaletta, kastikekauha, tarjoilulusikka ja seitsemän erilaista lusikkaa. Kaikki
hopeaa, osin kullattuja. Paino yhteensä noin 270 g. Lisäksi rasia lusikoita ja ottimia alpakkaa ........... 50

40 Kaksi tarjoiluvatia ja viisi pientä sokeri- / maustekuppia hopeaa. Hienosti koristellut, paino 390 g ....... 100
41 Hopeoitu kannu 13 cm ja kannellinen säilytysastia. Hienosti patinoituneet. ......................................... 20
42 Kaunis erä hopeaa (813/830): kaksi kynttilän jalkaa ja kolme otinta. Yht. yli 200g ............................... 40
43 Kermakko, sokerikko ja lautanen hopeaa (830) noin 500g ................................................................... 100
44 Kynttilänjalat (813) korkeus noin 5,5 cm ................................................................................................20
45 Kynttilänjalka, 5-haarainen. Korkeus noin 15 cm, leveys noin 35 cm. Paino yli 300 g. Kaiverrus ......... 100
46 Laatikko yli 3 kg hopea/alpakkalautasia ja aterimia. Tutki! .................................................................... 20
47 Liemikauha hopeaa (813), pituus noin 29 cm, kaiveruksella noin 120g ................................................ 20
48 Lusikka hopeaa (813), sirotinlusikka hopeaa (813) Herman Wist Uusikirkko 1930 sekä kynttilänjalka

(813) korkeus noin 6 cm ........................................................................................................................ 30
49 Malja hopeaa (813) noin 170g (Turku 1928) kaiverrukset. Lisäksi lysterilasia malja (Kauklahti) ja

Kalevalariipus ........................................................................................................................................ 30
50 Munakuppeja kaksi hopeista (813) sekä kaksi hopeista ketjua. Yhteispaino n. 150 g .......................... 40
51 Ruokalusikoita 6 kappaletta vanhassa rasiassa (AB Alm, Borgå). Vuodelta 1924, 813 hopeaa, paino

300 g. Lisäksi 6 kappaletta vanhoja pakottamalla koristeluja ruokalusikoita, ilmeisesti myös hopeaa. 50
52 Ruokalusikoita kuusi kappaletta ja kahvilusikoita kuusi kappaletta, 813-hopeaa vanhoissa

rasioissaan. Kaiverrukset (AR). Paino noin. 320 g ................................................................................ 50
53 Sekalaisia hopeaesineitä noin 1,2 kg. Teekupin pitimiä 4 kpl, erilaisia kuppeja ja pikareita, kupin

alusia, servettiteline ja -renkaita, vanha sokerikko ja kermakko ym. Suomalaisia ja ulkomaisia,
kaikissa ei hopealeimoja, Joukossa voi olla joku ei hopeaakin ............................................................. 50

54 Simpukka / Muslan Muslan -sarjaa hyvä, iso erä aterimia, hopeaa. Kuusi jälkiruokalusikkaa,
seitsemän lusikkaa, kuusi isoa lusikkaa, kolme pientä haarukkaa, neljä ruokaveistä (hopea/teräs),
16 pikkulusikkaa (palkintoja, kaiverruksilla), kuusi pikkulusikkaa ilman kaiverrusta ja neljä
haarukkaa. Paino yhteensä noin 1,4 kg ................................................................................................ 200

55 Tapio (design Tapio Wirkkala) haarukka 311-032 (pit. 164 mm) 12 kappaletta ja veitsi 411-032 (pit.
182 mm) 11 kappaletta. Hopeaa 830, uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 850 g. Upea setti 500

56 Tapio (design Tapio Wirkkala) haarukka 311-132 (pit. 176 mm) 6 kappaletta ja veitsi 411-132 (pit.
193 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830, uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 500 g. Upea setti .. 400

57 Tapio (design Tapio Wirkkala) haarukka 351-232 (pit. 186 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830,
uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 280 g ............................................................................... 200

58 Tapio (design Tapio Wirkkala) juustoveitsi 411-232 (pit. 225 mm) 3 kappaletta ja pullonavaaja 461-
132 (pit. 150 mm). Hopeaa 830 ja terästä, uudenveroinen kunto. Kultakeskus, bruttopaino n. 180 g. . 50

59 Tapio (design Tapio Wirkkala) kahvilusikka 561-233 (pit. 122 mm) 7 kappaletta Hopeaa 830, hyvä
kunto - kahdessa tosin kaiverrus. Kultakeskus, paino n. 100 g ............................................................. 50

60 Tapio (design Tapio Wirkkala) kakkuhaarukka 321-332s (pit. 170 mm) 6 kappaletta ja
hedelmähaarukka 301-332 (pit. 120 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830, uudenveroinen kunto.
Kultakeskus, paino n. 360 g .................................................................................................................. 200

61 Tapio (design Tapio Wirkkala) kakkuhaarukka 331-332 (pit. 170 mm) 3 kappaletta ja asettihaarukka
321-232 (pit. 142 mm) 3 kappaletta. Hopeaa 830, uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 140
g .............................................................................................................................................................100

62 Tapio (design Tapio Wirkkala) kalaveitsi 451-132 (pit. 210 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830,
uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 350 g ............................................................................... 200

63 Tapio (design Tapio Wirkkala) lusikka 511-132 (pit. 178 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830,
uudenveroinen kunto. Kultakeskus, paino n. 265 g ............................................................................... 200
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Korut

64 Tapio (design Tapio Wirkkala) salaattilusikka 581-632 (pit. 286 mm), salaattihaarukka 351-632 (pit.
286 mm) ja kastikekauha 371-232 (pit. 240 mm). Hopeaa 830 ja terästä, uudenveroinen kunto.
Kultakeskus, bruttopaino n. 190 g. . ...................................................................................................... 50

65 Tapio (design Tapio Wirkkala) veitsi (pit. 146 mm) 6 kappaletta. Hopeaa 830, hyvä kunto - yhden
kärjessä pieni lommo. Kultakeskus, paino n. 130 g ...............................................................................50

66 Tapio Wirkkala, kaksi kappaletta lehtikuppeja 771-900. Hopeaa 830. Hieno kunto. Kultakeskus, TW-
logo, paino n. 45g .................................................................................................................................. 50

67 Tarjoilulautanen hopeaa (830). Koko noin 26 x 13 cm .......................................................................... 20
68 Tarjoilulusikka ja kaksi sokerilusikkaa. Hopeaa 813, kullatut pesät. Lisäksi iso reikä-/sirottelulusikka

(hopeaa?), vanha leima ”K.S.Sahlstedt”. Kaikki hienoissa vanhoissa, 1930-luvun rasioissaan . ......... 30
69 Venäläinen pikari, kaupunki kuvin. Moscow 1872, niello silver (tarkastaja A. Swetschin 1862-1875 .... 40

70 Arvokas ja upea rannekoru 28 timanteilla (noin 0,07 ct kpl) ja 28 safiireilla. Valkokultaisen (18 k)
ketjun pituus noin 18 cm, leveys noin 3,7 mm, paino noin 20 g . .......................................................... 1000

71 Arvokas ja upea rannekoru 28 timantilla (noin 0,07 ct kpl) ja 28 rubiinilla. Valkokultaisen (18 k)
ketjun pituus noin 18 cm, leveys noin 3,7 mm. Paino noin 20 g. ........................................................... 1000

72 Björn Weckström, Kaulakoru "Lompolo", 14K kultaa, akvamariini. Ketjun pituus noin 42 cm.
Burttopaino noin 8g ............................................................................................................................... 300

73 Björn Weckström, korvakorut, hopeaa 1971. Tavanomaista käyttökulumaa ......................................... 40
74 Camee -riipus / rintakoru kultaa 14k. Bruttopaino 9,5 g ........................................................................ 50
75 Camee kultasormus (585) bruttopaino noin 3g ..................................................................................... 40
76 Camee-korvakorut kultaiset (585) . Bruttopaino 2,7 g ........................................................................... 40
77 Camee-rintakoru kultainen (750) Camee-rintakoru. Bruttopaino 8,4 g. ................................................. 100
78 Camee-rintakoruja neljä kappaletta. Eri kokoisia, kultaa ja hopeaa, yhdessä hienot

kranaattikoristeet. Paino yhteensä noin 31 g .........................................................................................100
79 Carmosé -riipus ketjulla, valkokultaa (750) timantteja 17 kpl, joista keskimmäinen isoin timantti

halkaisijaltaan noin 3 mm. Pituus noin 42 cm, brutto paino noin 15g Upea! ......................................... 600
80 CARTIER ”Panthere” -riipus. Uskomattoman hieno kultainen (18k) riipus timanttikoristein ja

kultaisella ketjulla. Paino 89,7 g. Cartierin ”Big Cats” riipuksia on tehty 1950-luvulta lähtien ja ne
ovat kuuluneet kuuluisuuksien suosikkeihin siitä lähtien. Vastaavalainen riipus on kuulunut mm.
Elizabeth Taylorin ja Windsorin herttuattaren korukokoelmiin ............................................................... 4000

81 Christian Diorin kullanvärinen vintage ristiriipus cabochon / kristallikoristein. Ketjun pituus noin
68cm, paino 48,3 g. ... ........................................................................................................................... 100

82 Elis Kauppi erä hopeisia rintakoruja 10 kpl ............................................................................................40
83 Erittäin hieno noin 40 timantilla koristeltu riipus isolla kourkivellä. Ketju valkokultaa (750).

Bruttopaino 8,4 g. .................................................................................................................................. 400
84 Harmaat helmikorvakorut timantein, halkaisija noin 13 mm, valkokultaa (750). Bruttopaino noin 8,5

g .............................................................................................................................................................200
85 Helmikorvakorut timantein, halkaisija noin 13 mm, valkokultaa (750). Bruttopaino noin 8,8 g .............. 200
86 Hieno löytöerä kultakoruja rasiassa. 12 sormusta (neljässä ei leimoja, ei välttämättä kultaa),

pääosin timantein ja korukivin sekä kymmenen paria valko- / keltakultaisia korvakoruja. 585-
leimattujen bruttopaino noin 30 g .......................................................................................................... 400

87 Hieno timanttisydänriipus ja valkokultainen (750) ketju noin 85 cm. Paino 11,57 g. ............................. 250
88 Hieno valkokultainen ketju isolla valkokultaisella (750) riipuksella, jossa iso timantti. Paino 12,7 g ..... 300
89 Hienot design-korvakorut ”Pitsi”, kultaa (585). Paino 4,52 g ................................................................. 100
90 Hopeakoruja hieno löytöerä: 16 kaulaketjua riipuksin sekä kaksi paria ketjuihin sopivia korvakoruja.

Erilaisia korukiviä. Paino yli 120 g. ........................................................................................................ 100
91 Hopeakoruja hieno löytöerä: Kaulaketjuja, mm. Liisa Vitalin ”Leppäkerttu”, 17 sormusta, viisi paria

korvakoruja, kaksi rannerengasta ym. Paino yli 150 ............................................................................. 100
92 Hopeakoruja: Iso kaunis sormus kivillä, bruttopaino 10,0 g sekä seitsemän paria korvakoruja, osa

helmillä tai korukivillä, bruttopaino 21,1 g. Kalevala Koru ym. ...............................................................50
93 Hopeinen sormus 20 rubiinilla. Tavanomasita käyttökulumaa ............................................................... 20
94 Hopeisia korvakoruja 24 paria. Osassa helmiä ja korukiviä. Bruttopaino 48 g ...................................... 50
95 Intialainen antiikkikoru hopeaa, korukiviä ym. Bruttopaino 165 g .......................................................... 100
96 Iso erä 42 paria! pienikokoisia kultaisia (585) korvakoruja. Kaikissa korukivet, timanttejakin.

Bruttopaino 35 g. ................................................................................................................................... 500
97 Iso erä parittomia, koukuttomia tai muuten epätäydellisiä / rikkonaisia korva- ja muita koruja sekä

niiden osia (lukkoja ym.). Kultaa, hopeaa ja helmiä sekä korukiviä - timanttejakin. Paino yli 60 g,
josta kultakoruja yli 20 g. Tutki, punnitse ja tee löytöjä! . ....................................................................... 200

98 Iso jalokivin ja helmin koristeltu kultainen (14k) sormus. Bruttopaino 7,87 g ........................................ 200
99 Iso kultainen (14k) Vintage sormus isolla korukivellä. Bruttopaino 16,80 g. Koko: 15 .......................... 150
100 Iso, erittäin hieno akvamariiniriipus, valkokultaa ja timantteja. paino 24,15 g. ...................................... 500
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101 Kahdeksan paria kultaisia (585) ja 1 pari hopeisia korvakoruja eri värisin kristallikoristein. Myös
saman tyylinen kultainen kaulaketju . .................................................................................................... 100

102 Kaksi erilaista riipusta kultaa ja valkokultaa noin 3,9g ...........................................................................50
103 Kaksi hopeista (925) kaulakorua: Tapio Wirkkalan ”Elämän avaimet” ja Assi Arnimaa-Leinosen

”Silmu”. Aitoustodistukset ...................................................................................................................... 50
104 Kaksi paria korvakoruja isoilla topaaseilla. Valkokultaa (585) 5,29 g ja keltakultaa (750) 3,29 g .......... 200
105 Kaksi paria Lumoava-korvakoruja. Hopeiset ”Neito” ja kultaiset ”Hali” (585) kristallikoristein ............... 50
106 Kaksi paria valkokultaisia (585) korvakoruja timanteilla. Bruttopaino 2,11 g. ........................................ 50
107 Kaksi pientä kultahippu-riipusta kelopuuhun upotetuissa kapseleissa. Hiput puhdasta kultaa, muut

osat 585. Toisessa pieni rubiini. Bruttopaino 1,05 g .............................................................................. 50
108 Kaksi pientä riipusta ja kaksi ketjua kultaa (585). Yhteispaino 11,7 g ................................................... 150
109 Kaksi valkokultaista (585) sormusta timanteilla ja toisessa safiiri ja toisessa musta timantti.

Bruttopaino 5,95 g. ................................................................................................................................ 100
110 Kalevala koru, riipus Euran sydän ja korvakorut. Hopeaa ..................................................................... 20
111 Kalevala-korun hopeinen ”Setukaisen kääty” (20cm, 33 g) sekä vanha hopeinen riipus ketjulla 10 ..... 40
112 Kalevala-korun hopeinen kaulakoru ”Halikon kääty”. Noin 127 g .......................................................... 150
113 Kalevala-korun kultaiset (750) ”Hirvenpää” korvakorut. Paino 6,06 g ................................................... 150
114 Kalevala-korun pronssisia koruja neljä kappaletta. Hevosenkenkä-solki, Karjalainen nauhapunos,

Hattulan lintu ja ristiriipus . .....................................................................................................................50
115 Kalevalakorun ”Karhu” ja ”Sydän” riipukset pronssia sekä kahdet hopeiset korvakorut (9,4 g) sekä

Aarikan riipus ......................................................................................................................................... 50
116 Kantasormus kultaa (585) bruttopaino noin 4,5g .................................................................................. 50
117 Kantasormus mustalla kivellä, kultaa (585). Bruttopaino noin 3½g. Kaiverrus. Nimileima: NW ............ 30
118 Kantasormus mustalla kivellä, kultaa (585). Bruttopaino noin 6g. Nimileima: N:n. Kaiverrus ............... 100
119 Kaulaketju ja korvakorut valkokultaa (585) ja timantteja. Ketjun pituus noin 44cm. Bruttopaino 4,75

g .............................................................................................................................................................100
120 Kaulaketju kultaa (585) pituus noin 42 cm. Paino noin 16 g ................................................................. 250
121 Kaulaketju kultaa (750). Paino 10,22 g. .................................................................................................200
122 Kaulaketju timantti- ja safiirikoristeisella riipuksella. Valkokultaa (585), bruttopaino 2,06 g .................. 150
123 Kaulakoru hopeaa (925) ja nahkaa. Design Ami Nordman Finland. Riipus on irronnut ja kultasepän

juottamalla korjaama. ............................................................................................................................ 20
124 Kaulakoru kultainen (585) värikkäillä korukivillä. Pituus 44 cm, paino 13,60 g ..................................... 100
125 Kaulakoru valkokultaa (750) rubiini- ja timanttikoristein. Pituus 42 cm, paino 22,75 g Upea ja

näyttävä! ................................................................................................................................................ 1500
126 Kauniit korvakorut valkokultaa (585) topaaseilla ja timanteilla. Bruttopaino 2 g .................................... 50
127 Kauniit Ofelia ”lumikide” korvakorut kultaa (750), paino 2,83 g ............................................................. 50
128 Kaunis kaula- ja rannekoru, hopeoidut .................................................................................................. 20
129 Kelloja, koruja ym erä. Toimivuudesta ei tietoa ..................................................................................... 20
130 Kiinalainen pieni ”kultainen kukko” 24k kultauksella ..............................................................................20
131 Kolme kaunista Swarovskin kristallein koristeltua korua: kaulaketju riipuksella ja kaksi rannekorua . .. 50
132 Kolme kultasormusta (585) korukivin sekä kultainen rintaneula (585). Bruttopaino 10,3 g ................... 100
133 Kolmetoista paria kultaisia (585) korvakoruja timantein / korukivin. Bruttopaino 15,77 g ..................... 200
134 Koruja kaunis erä mm. kultasormuksia hienoin kivin ym ....................................................................... 100
135 Korvakoruja 12 paria kultaa (585) timantein ja korukivin. Bruttopaino 16,92 g ..................................... 200
136 Korvakoruja 14 paria kultaa (585) ja korukiviä (yhdet muoviosin). Bruttopaino 16,48 g ....................... 200
137 Korvakoruja hieno erä viisi paria kultaa (585) timantteja ym. Bruttopaino noin 8,8 g ............................ 150
138 Korvakoruja kaksi hienoa paria valkokultaa (585) timanteilla sekä ketju valkokultaa (585).

Bruttopaino 7,79 g. Ketjussa hopeinen (925) riipus kivillä ..................................................................... 150
139 Korvakoruja kaunis erä neljä paria kultaa (750) mm. timantteja, helmiä ym. Bruttopaino noin 13g.

Lisäksi riipus kultaa (750) noin 4½g ...................................................................................................... 300
140 Korvakoruja kuusi paria kultaa (585) timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 18,67 g .......................... 250
141 Korvakoruja kuusi paria kultaa (585) timantein ym. Bruttopaino noin 11,9 g .........................................200
142 Korvakoruja kuusi paria valkokultaa (585) timantein ja korukivin. Bruttopaino noin 10g ....................... 200
143 Korvakoruja kymmenen paria kultaa (585), osa timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 13,45 g ......... 200
144 Korvakoruja kymmenen paria kultaa (585). Paino 12,3 g. .................................................................... 200
145 Korvakoruja viisi paria kultaa (585) timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 14,93 g ............................. 200
146 Korvakoruja yhdeksän paria kultaa (585) timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 18,93 g ................... 250
147 Korvakorut hienoilla kivillä, kultaa (585). Bruttopaino noin 1½g. ........................................................... 20
148 Korvakorut kultaa (585) korukivillä. Bruttopaino 1,99 g . ....................................................................... 40
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149 Korvakorut kultaa huikeilla timanteilla: kaksi 1,70 ct timanttia ja kaksi 0,80 ct timanttia. Yhteistpaino:
5 ct. Bruttopaino 6,17g. Laadullisesti timantit ovat todella hyvät IF (Internally Flawless). Toisesta
korviksesta puuttuu lukko. Gemmologi tarkistanut timanttien laadun. ................................................... 18000

150 Korvakorut valkokultaa (585) zirkoneilla. Bruttopaino noin 1,9g ........................................................... 40
151 Korvakorut, joissa 50 timanttia, yhteensä 0.55ct. Valkokultaa (585), paino 2.74 g. Mukana

gemmologin lausunto (Stones, 2007), jossa hinta-arvioksi mainittu 3.000 euroa! ................................ 300
152 Kultainen (585) kantasormus Suomen leijonalla. Paino 6,75 g ............................................................. 100
153 Kultainen (585) lehden mallinen pinssi. Paino noin 1½g ....................................................................... 20
154 Kultainen (585) rintakoru isolla korukivellä. Bruttopaino 20,4 ............................................................... 200
155 Kultainen (750) ”Omenapuu” riipus ketjulla ja aidolla smaragdilla. Design Elina Makkonen.

Bruttopaino 8,28 g ................................................................................................................................. 200
156 Kultainen (750) ”Uusi alku” - riipus ketjulla 45cm, design Heli Kauhanen. Paino 7,38g.

Aitoustodistus ........................................................................................................................................ 200
157 Kultainen (750) riipus kolmella rubiinilla ja ketjulla (lukko rikki). Bruttopaino 10,39g ............................ 200
158 Kultainen (750) ristiriipus 12 timantilla. Ketju n. 45 cm kultaa (585). Bruttopaino 5,0 g ........................ 100
159 Kultainen (750) vintage -sormus hienolla korukivellä (ehkä kordieriitti) ja helmiäiskoristein.

Signeeraus MAUBOUSSIN PARIS. Bruttopaino 9,59 g. Koko: 16,5. Upea! ......................................... 300
160 Kultainen jalokivin ja helmin koristeltu intialainen upea rannerengas ja yhteensopivat korvakorut

rasiassa. Paino yhteensä noin 50,4 g ....................................................................................................800
161 Kultainen rannerengas (ei leimoja) ruskeansävyisellä korukivellä. Bruttopaino noin 9,7g .................... 100
162 Kultaisia (585) korvakoruja helmillä seitsemän paria. Bruttopaino 8,76 g. ............................................ 150
163 Kultaisia (585) riipuksia 11 kappaletta. Timantein, ei ketjuja. Bruttopaino 9,59 g. ................................. 150
164 Kultaisia (585) riipuksia seitsemän erilaista yli 7 g ................................................................................ 100
165 Kultaketjuja (585) riipuksin hieno erä. Osa helmillä ja korukivillä. Bruttopaino 52,57 g ........................ 600
166 Kultaketjuja (585) todella hieno erä, paino 77,13 g ............................................................................... 1000
167 Kultaketjuja (585) upea erä, paino 48,98 g ........................................................................................... 700
168 Kultakoruja hyvä erä: Lapponia medaljonki (585, 6,53 g), kolme ketjua ja riipus (585, 17,77 g) sekä

”käpy” riipus (750, 2,92 g) ......................................................................................................................300
169 Kultasormuksia (585) kymmenen kappaletta timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 15,20 g .............. 250
170 Kultasormuksia (585) kymmenen kappaletta timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 16,59 g .............. 250
171 Kultasormuksia (585) kymmenen siroa kappaletta, osa timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 11,19

g .............................................................................................................................................................150
172 Kultasormuksia (585) upea erä kymmenen kappaletta timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 30,47

g .............................................................................................................................................................500
173 Kultasormus (585) isolla ametistilla. Bruttopaino 10,65 g. .....................................................................200
174 Kymmenen paria hopeisia vintage / design korvakoruja ....................................................................... 100
175 Kymmenen paria kultaisia (585) korvakoruja, osa timanteilla ja muilla kivillä. Bruttopaino 12,22 g ...... 200
176 Laatikossa sekalainen erä koruja .......................................................................................................... 20
177 Lapponia-kaulaketju 45 cm hopeaa (925). 1970-luvulta. Hieno. Paino 25,4 g ...................................... 50
178 Lapponia-korvakorut kultaa (585), paino 9,83 g .................................................................................... 150
179 Leijona riipus kultaa (585) noin 1,2 g .....................................................................................................20
180 Liisa Vitalia hopeiset vintage korvakorut, Sign ”LIISA”. Aatos Hauli 1973, n. 11 g ................................ 50
181 Liisa Vitalin hopeiset vintage korvakorut ”Perhosilla on kiireitä”, Aatos Hauli 1968, n. 17 g ..................150
182 Liisa Vitalin kultainen (585) Leppäkerttu-kaulaketju. Seitsemän riipusta, pituus noin 75 cm. Paino

10,45 g ...................................................................................................................................................250
183 Löytöerä vanhoja aasialaisia ja eteläamerikkalaisia antiikkikoruja laatikossa 1,0 kg. Painavia

rannerenkaita, osin korukivillä koristeltua hopeaa, kaulaketjuja, hieno korukivin koristeltu rasia ym.
Tutkittavaa asiantuntijalle! ..................................................................................................................... 200

184 Meksikolaiset antiikkikorut hopeaa ja puukaiverruksia: kaulaketju, rannekoru ja korvakorut. Paino
78,5 g .....................................................................................................................................................100

185 Naisten pieni nahkainen Filippa K -olkalaukku, koko noin 19 x 13 cm, käyttämätön ............................ 20
186 Neljä paria kultaisia korvakoruja (585) helmillä, timanteilla ja muilla kirkkailla korukivillä. Bruttopaino

8,84 g .....................................................................................................................................................200
187 Neljätoista paria kultaisia (585) korvakoruja timantein / korukivin. Bruttopaino 16,45 g . ..................... 200
188 Näyttävät korvakorut valkokultaa (750) isoilla harmailla harmailla helmillä (á 2,17g) ja timanteilla.

Bruttopaino 9 g ...................................................................................................................................... 400
189 Paksu kultainen (585) kaulaketju upealla riipuksella värikkäin korukivin. Bruttopaino 32,34 g. ............ 500
190 Panssariranneketju kultaa (585), leveys 12mm, pituus noin 20,5 cm, paino 25,8 ................................ 400
191 Pekka Piekäinen kaulakoru / rintakoru sterling hopeaa. Lisäksi rannerengas ja sormus ...................... 40
192 Pieni erä hopeisia ym koruja mm. solmiopidikkeitä ja AUK 161 sormus ym ......................................... 20
193 Pieni löytöerä koruja .............................................................................................................................. 40
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194 Pierre Cardinin kaulariipus ja siihen sopivat korvakorut kullattua hopeaa ............................................ 50
195 Pronssikoruja löytöerä noin 140 g. Kalevala-koruja ym .........................................................................100
196 Ranneketju n.19 cm kultaa (585). Paino 19,3 g. ................................................................................... 300
197 Ranneketju, kultaa (585), pituus noin 19 cm. Paino noin 4,4g .............................................................. 50
198 Rannekoru kultaa (585) 9,6 g ................................................................................................................ 100
199 Rannekoru kultaa ja kahdeksan korukiveä. Nettopaino 21,34 g. Upea!. ............................................... 200
200 Rannekoru platinaa (950) marguise ja brilianttihiontaisin timantti- ja sinisafiirikoristein. Pituus 18 cm.

Bruttopaino 25,8 g. Häikäisevän upea ja näyttävä! ............................................................................... 2500
201 Rannekoru valkokultaa (585) yli 50 timanttia, joiden halkaisija noin 3 mm. Pituus 18 cm, paino 13,2

g. Ajaton upea ns. Tennis-rannekoru. .................................................................................................... 1500
202 Rannekoru valkokultaa (750) 65 timanttia, joiden halkaisija noin 2,4 mm. Pituus 18 cm, paino 10,62

g. Ajaton upea ns. Tennis-rannekoru. .................................................................................................... 1000
203 Rannekoru, kultaa (585), pituus noin 18 cm. Paino noin 4 g ................................................................. 50
204 Rannerengas ja kolme paria korvakoruja kultaa (585). Paino yhteensä 10,42 g .................................. 150
205 Rannerengas kukka -aiheinen, kultaa (585) noin 15g. Kaiverrus .......................................................... 200
206 Riipus korukivellä ja timanteilla kultaa (585) ketjun pituus noin 44 cm. Bruttopaino noin 8 g ............... 120
207 Riipus valkokultaa (750), isolla timantilla, jonka halkaisija noin 4 mm. Ketjun pituus n. 43 cm.

Bruttopaino 6,10 g ................................................................................................................................. 300
208 Riipus valkokultaa (750), isolla vihreällä peridootilla ja timanteilla. Ketjun pituus n. 40 cm.

Bruttopaino 5,53 g ................................................................................................................................. 200
209 Risti timanttien kera valkokultaa (585) ketjun pituus noin 44 cm. Bruttopaino noin 6g ......................... 100
210 Ristikoru Bysantista 1100-1200 -luvulta. Pronssia, puurasiassa, noin 45 mm x 25 mm.

Aitoustodistus ........................................................................................................................................ 50
211 Seitsemän paria kultaisia (585) korvakoruja timantti-, rubiini- ym. koristein. Mm. hienot timantti &

morganiitti korut. Bruttopaino 7,61 g. .....................................................................................................300
212 Sekalainen erä koruja laatikossa noin 2,2 kg. Kullattuja ja hopeoituja ketjuja, helminauhoja jne.

”Rihkamaa” ja parempaakin. ................................................................................................................. 50
213 Sormuksia erä vanhoja seitsemän kpl kultaisia (750). Yhteispaino 31,25 g. .........................................300
214 Sormuksia kolme erilaista kultaa (585) ja timantteja. Bruttopaino noin 6g ............................................ 100
215 Sormuksia vanhoja kultaisia (585) kolme kpl. Yhteispaino 9,23 g .........................................................100
216 Sormus hopeaa korukivin ja riipus .........................................................................................................20
217 Sormus hopeaa rubiinia ja sinisafiiria. Tavanomaista käyttökulumaa ....................................................20
218 Sormus hopeaa rubiinin ja sinisafiirien kera. Tavanomaista käyttökulumaa ..........................................20
219 Sormus kolmella safiirilla ja kuudella pienellä timantilla, valkokultaa. Bruttopaino noin 2,3 g ............... 50
220 Sormus kultaa (14k) hienolla isolla korukivellä. Bruttopaino noin 6,3 g ................................................ 200
221 Sormus kultaa (585) hienolla kivellä. Bruttopaino noin 3g. Nimileima: NW. .......................................... 30
222 Sormus kultaa (585) safiirein ja timantein. Bruttopaino noin 2,2g ......................................................... 50
223 Sormus kultaa (ei leimoja) hienolla lilalla ametistilla. Bruttopaino noin 2,2 g. ....................................... 40
224 Sormus kultaa (ei leimoja) hienolla vuorikirstalilla. Bruttopaino noin 4g ................................................ 50
225 Sormus kultaa (ei leimoja) isolla korukivellä. Bruttopaino noin 17,5 g .................................................. 100
226 Sormus kultaa (ei leimoja) keltaisella korukivellä (noin 9,3 x 7,4 mm). Bruttopaino noin 2g ................. 50
227 Sormus kultaa (ei leimoja) tiikerinsilmällä. Bruttopaino noin 5g ............................................................ 50
228 Sormus platinaa huippuluokan isolla 1,08 ct timantilla, joka laadultaan on IF (Internally Flawless).

Bruttopaino noin 12,3g. Harvinaisen upea timantti! Gemmologi tarkistanut laadun. ............................. 4000
229 Sormus punaisella kivellä, kultaa (750). Bruttopaino lähes 2g. ............................................................. 30
230 Sormus timantilla, jonka halkaisija noin 4 mm, kultaa ........................................................................... 100
231 Sormus valkokultaa (750) todella vaikuttavalla 1,83 ct timantilla, joka laadultaan on IF (Internally

Flawless). Todella näyttävä timantti huippulaatuisena! Gemmologi tarkistanut laadun. ........................ 10000
232 Sormus valkokultainen smaragdilla noin 6,2 x 5,5 x 3,65 mm (laskettu paino 2,89 ct) ja kahdella

isolla antiikki hiontaisella timantilla 0,87 ct ja 0,81ct, joiden laatu SI (Slightly Included). Bruttopaino
3,15 g. ....................................................................................................................................................1200

233 Sormus, kultaa (750) noin 7g. Kaiverrus ............................................................................................... 120
234 Swarovskin kristallikoruja kolmessa rasiassa. Riipuksia ja pari korvakoruja ......................................... 50
235 Sydän riipuksia erä viisi erilaista kultaa (585) noin 2,6 g ....................................................................... 40
236 Sydän riipuksia erä viisi erilaista, kultaa (585) joitain pieniä timantteja. Bruttopaino noin 4,7 g ............ 80
237 Sydän riipus kultaa (585) ketjun pituus noin 41 cm. Bruttopaino noin 2,7 g .......................................... 40
238 Sydän riipus kultaa (585) ketjun pituus noin 42 cm. Bruttopaino noin 2,8 g .......................................... 50
239 Sydän riipus kultaa (585) timantein ja ketjun pituus noin 42 cm. Bruttopaino noin 5g .......................... 80
240 Sydän riipus timantein valkokultaa (585), ketjun pituus noin 43 cm. Bruttopaino noin 2,4 g ................. 40
241 Sydän riipus timantein, kultaa (585) ei ketjua. Bruttopaino noin 1,9 g .................................................. 30
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Lasi

242 Sydän riipus timantilla kultaa (585) ketjun pituus noin 44 cm. Bruttopaino noin 5 g ............................. 80
243 Tapio Wirkkalan klassikkokorujen kultaisia (750) uudistuotantoja. Puolikuu-riipus (nro 21/100) sekä

Päärynä-riipus (29/100) ja korvakorut (21/100). Paino 16,63 g. Upeat ja harvinaiset numeroidut
kappaleet! .............................................................................................................................................. 400

244 Timantti- ja rubiinisormus valkokultaa (585). Gemmologin aitoustodistuksen (2007) mukaan kullan
paino 1,8 g, timanttien (3 kpl) yhteensä 0,93 ct ja rubiinien (10 kpl) yhteensä 1,2 ct. Hinta-arvio
$3.410 ....................................................................................................................................................400

245 Timanttikaulakoru, valkokultaa (750) noin 46 cm ja paino noin 15,9g. Upeat brilianttihiontaiset 63
timanttia x 0,03 ct ja markiisihiontaisia 63 kpl x 0,05 ct. Yhteispaino: 5,04 ct. Laatu: VVS ja VS.
Gemmologi tarkistanut laadun. .............................................................................................................. 3000

246 Timanttikorvakoruja kolme erilaista paria, valkokultaa (750). Bruttopaino noin 5,5 g ............................100
247 Timanttikorvakorut valkokultaa (750), joissa kummassakin 12 timanttia. Bruttopaino 2,49 g ............... 100
248 Timanttiriipus platinaa ja ketju valokultaa (750) noin 55 cm. Smaragdihittu timantti kooltaan 10,32 x

5,71 x 3,85 mm = 2,27 ct! Ympärillä brilijanttihiotut timantit 89 kpl x 0,005 ct = 0,45 ct. Yhteispaino:
2,72 ct. Istutukseen kaiverrettu: 2,66. Laatu: VVS 2, briljantit VS ja SI. Näyttävä riipus! Gemmologi
tarkistanut laadun. ................................................................................................................................. 6000

249 Timanttiriipus valkokultaa (750) ketjun pituus noin 41 cm. Bruttopaino noin 2,7 g ................................ 50
250 Timanttisormus, jossa isoin timantti. 0,36 ct (SI1) Kultaa (750). Bruttopaino noin 3,6 g ....................... 400
251 Todella hieno löytöerä noin 2,2 kg kaikenlaisia koruja laatikossa. Ketjuja, helminauhoja,

rannerenkaita, sormuksia jne. Joukossa osa ”rihkamaa”, mutta myös hopeaa ym. Tutkittavaa. .......... 100
252 Todella hieno safiiri- ja timanttikaulaketju valkokultaa (750). Noin 65 safiiria ja 130 timanttia! Ketjun

pituus 42 cm ja paino 22,6 g. Upea! ...................................................................................................... 500
253 Todella upeat timanttikorvakorut valkokultaa (750), joissa kummassakin yksi iso timantti noin 0,35 ct

(WS1 / 2) ja kuusi pienempää timanttia (0,04 ct). Bruttopaino 4,43 g. .................................................. 500
254 Upea erä 20 paria kultaisia (585) korvakoruja. Paino 19,11 g. .............................................................. 300
255 Upea kultainen (585) kaulaketju avattavalla palloriipuksella. Paino 23,4 g ........................................... 400
256 Upea kultaketju (585) paino 43,43 g ......................................................................................................500
257 Upea kultasormus (585) monilla timanteilla. Bruttopaino 3,10 g. .......................................................... 100
258 Upea kultasormus (750) isolla timantilla 0,20 ct. Bruttopaino 2,83 g. Aitoustodistus ............................ 200
259 Upea kultasormus (valkokultaa 750) kuudella 0,02 ct timantilla. Bruttopaino 1,70 g. Aitoustodistus .... 100
260 Upea rintakoru kultaa (585) 16 helmellä. Bruttopaino 10,7 g ................................................................ 150
261 Upea timantein koristeltu kultainen (585) sormus. Bruttopaino 3,87 g, timantit yht. 0,25 ct .................. 100
262 Upea timantein koristeltu kultainen (750) sormus. Bruttopaino 3,23 g .................................................. 100
263 Upea timantein koristeltu valkokultainen (750) sormus. Bruttopaino 2,68g .......................................... 50
264 Upeat valkokultaiset (585) korvakorut isoilla kraanateilla ja monilla pienillä timanteilla. Bruttopaino

2,66 ........................................................................................................................................................50
265 Upeita timantein / zirkonein koristeltuja valkokultaisia sormuksia (585) kuusi kappaletta. Bruttopaino

13,75 g ...................................................................................................................................................300
266 Upeita timantein koristeltuja kultasormuksia (585) neljä kappaletta. Bruttopaino 9,93 g ...................... 150
267 Upeita timantein koristeltuja kultasormuksia (585) viisi kappaletta. Bruttopaino 15,90 g ...................... 300
268 Valkokultainen ”Pallas Athene” sormus, jossa noin 50 timanttia, yht. 1,0 ct. Bruttopaino 4,98 g.

Takuutodistus .........................................................................................................................................150
269 Valkokultainen (585) sormus isolla kraantilla ja timanteilla. Bruttopaino 5,52 g .................................... 150
270 Valkokultainen (750) riipus timantilla. Ketju (750, noin 46 cm) poikki. Paino 8,64 g ..............................200
271 Valkokultainen (750) sormus isolla vaaleansinisellä korukivellä. Bruttopaino 9,22 g ............................ 200
272 Valkokultainen (750) sormus safiireilla ja timanteilla. Bruttopaino 4,75 g. ............................................. 150
273 Vanhoja koruja erä yhdeksän kpl osa hopeaa ....................................................................................... 20
274 Venäläiset korvakorut kultaa (583) leimattu Pietarissa (leimausvuosi sijoittuu 1908-1917).

Sinisafiireja, joista yksi on korvattu sinisellä lasilla. Vihreitä demantoidigranaatteja, joista kaksi on
korvattu vihreällä lasilla ......................................................................................................................... 20

275 Viisi sormusta kultaa (585), yksi korukivellä. Bruttopaino yhteensä 21,43 g ......................................... 300
276 Weckström Björn, rintakoru, kultainen (585) Lapponia 19,2 g. Upea .................................................... 400
277 Weckström Björn ”Thai” Kaulakoru ja korvakorut kultaa (750) ja timantteja. Lapponia, 1977. Ketjun

pituus 39cm, paino yht. noin 7 g ............................................................................................................ 250
278 Weckström Björn Lapponia korvakorut kultaa (750) ja timantteja., Paino 4,38 g .................................. 150
279 Weckström Björn, kultainen (585) Lapponia rintakoru 9,35 g. Upea ..................................................... 200

280 Aimo Okkolin, Terälehdet, kristallikulho, halkaisija noin 25,5 cm, korkeus noin 12 cm. Singeeraus.
Pientä käyttökulumaa. VAIN NOUTO .................................................................................................... 100

281 Alvar Aalto, maljakko 3030, singeeraus. Korkeus noin 16 cm. Minimaalinen reuna vika. VAIN
NOUTO ..................................................................................................................................................20
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Posliini ym

282 Da Vinci Crystal (Italy) kuusi lasia. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ..................................... 20
283 Hieno erä lasia seitsemän esinettä mm. Tapio Wirkkalan Puro kulho, Kaija Aarikan hedelmäkulho

singeerauksella, Kaj Blomqvistin kulho singeerauksella, ym. VAIN NOUTO ........................................ 40
284 Hieno erä: Sirpalelasit (Skansen) kuusi kpl. Korkeus noin 7,5 cm. Ja Muranon kukka-aiheiset lasit

(kuusi kpl) sekä Riihimäen lasin pikku Olga snapsilasit. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO .... 20
285 Iittalan ”Kekkerit” sarjan boolimalja, halkaisija n. 20 cm sekä neljä kappaletta ”Ölkky” olutlaseja,

korkeus noin. 14cm. Design Timo Sarpaneva, hyväkuntoiset, ei Iittalan tarroja. VAIN NOUTO ........... 30
286 Kaj Franck, Fennia, erä 43 kpl. Vähäistä tavanomaista kulumaa. VAIN NOUTO ................................. 100
287 Kaj Frankin ”Usva” maljakko KF106, signeerattu Kaj Franck Nuutajärvi Notsjö, -57. Kirkasta ja lilaa

lasia, korkeus noin 10 cm. Hyvä kunto. ................................................................................................. 50
288 Kirkasta lasia hieno erä neljä esinettä: Nanny Still, Koralli, noin 38,5 cm, Kerttu Nurmisen maljakko

(naarmuja) singeerattu, korkeus noin 18 cm, Humppilan Kasvimaalla kyntilänjalka ja Nuutajärven
maljakko. VAIN NOUTO ........................................................................................................................ 40

289 Lasilintu, signeeraus Oiva Toikka Nuutajärvi Nötsjö ja kaiverrus ”Compaq” pituus noin 21 cm. VAIN
NOUTO ..................................................................................................................................................50

290 Lasilintuja neljä erilaista mm. Lasi-Kostamo ja Karelia Glass. VAIN NOUTO ....................................... 100
291 Murano, konjakkilaseja neljä kpl. VAIN NOUTO ....................................................................................20
292 Nanny Still, Kometti 1414 oranssi, Riihimäen lasi, korkeus noin 18 cm. VAIN NOUTO ........................ 30
293 Oiva Toikka, lasilintu Alli, noin 18 x 9,5 cm. Singeeraus. VAIN NOUTO ................................................ 30
294 Oiva Toikka, lasilintu Alli, pituus noin 13 cm. VAIN NOUTO .................................................................. 30
295 Oiva Toikka, lasilintu Mustakurkku-uikku, singeerattu, noin 15 x 9,5 cm. .............................................. 50
296 Oiva Toikka, lasiveistos, Omena, singeerattu. Korkeus noin 14 cm. Tavanomaista käytön jälkiä.

VAIN NOUTO ........................................................................................................................................ 50
297 Sininen lasilintu, noin 16 cm x 8 cm. VAIN NOUTO .............................................................................. 30
298 Oiva Toikka, Tunturissa koristepullo, korkeus noin 16,5 cm. VAIN NOUTO .......................................... 20
299 Pentti Santalahden ”Kyyhky” -malja (sign), 21 x 17 cm, korkeus 15 cm, Tauno Wirkkalan

”Revontulet” malja (sign), halkaisija 29 cm, korkeus 13 cm ja kolmas signeeraamaton ruskea
maljakko 19 cm. VAIN NOUTO ............................................................................................................. 20

300 Riihimäen Lasin ”Lumpeenkukka” malja, design Aimo Okkolin. 1960-luku, vaaleansinistä
fasettihiottua kristallia, halkaisija 18,5 cm, korkeus 11,5 cm. Signeerattu, pohjassa myös kaiverrus
FINNISH OLYMPIC COMMITTEE 1968 ja OLYMPIARENKAAT. Lähes virheetön kunto, hieno! VAIN
NOUTO ..................................................................................................................................................250

301 Riihimäen Lasin ”Sesi” kaadin, korkeus 18 cm, viisi samaan sarjaan kuuluvaa lautasta,
tarjoilulautanen, neljä juomalasia ja lasinen tuoppi/maljakko. VAIN NOUTO ........................................ 20

302 Riihimäen lasin Aurinkopulloja kaksi kappaletta. Design Helena Tynell. Isompi (17 cm) kirkasta,
pienempi (12 cm) tummanvihreää lasia. Virheetön kunto. VAIN NOUTO ............................................. 100

303 Riihimäen lasin Lentävä Lautanen -malja (halkaisija 17 cm) kirkasta lasia. Design Aimo Okkolin,
signeerattu Aimo Okkolin Riihimäen Lasi Oy. Hieno kunto, pohjassa vähäisiä naarmuja. .................... 50

304 Siiroinen Erkki, Riihimäen lasi, malja. Singeeraus. Halkaisija noin 29 cm. Tavaomaiset käytön jäljet.
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................ 50

305 Tapio Wirkkala kaksi maljakkoa: Alpina, singeeraus TW, korkeus noin 23 cm ja Avena 3429,
singeeraus, korkeus noin 17.5 cm. VAIN NOUTO .................................................................................20

306 Tapio Wirkkala, Kalvolan kanto, kaksi eri kokoista: korkeus noin 10,5 cm ja noin 18 cm.
Tavanomaista käytön jälkiä ....................................................................................................................200

307 Tapio Wirkkalan ”Kalanrakko” maljakko, signeerattu Tapio Wirkkala Iittala -57. Kirkasta ja sinistä
lasia, korkeus noin 24 cm. Hyvä kunto. ................................................................................................. 100

308 Vihreää ja ruskeaa lasia erä viisi erilaista esinettä mm. Tamara Aladinin Rondella, korkeus noin 25
cm ja Eino Wännin Liekki, singeeraus, korkeus noin 24 cm sekä Kaj Blomqvistin Kallio, singeeraus.
Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ............................................................................................ 40

309 Wirkkala T. kolme kaunista esinettä: Mesiurut singeerauksella (korkeus n. 25½ cm), Pallas
maljakko (korkeus n. 17 cm) ja Tokka kulho (leveys noin 28½ cm). Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN
NOUTO ..................................................................................................................................................30

310 Arabia erä seinälautasia Kalevala teemalla kahdeksan erilaista. VAIN NOUTO ...................................20
311 Arabia Finlandia 88 postimerkki-aiheiset seinälautaset neljä erilaista numerolla 700 ........................... 20
312 Arabia kaksi kannua: Perhonen ja Oksa. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ........................... 20
313 Arabia Perhonen kaadin 1 L. Korkeus noin 14,5 cm. Ajan patinaa. VAIN NOUTO ............................... 20
314 Arabia, Esteri Tomula, maustepurkkeja kuusi kpl .................................................................................. 20
315 Arabia, kalenteripurkki 1969, korkeus noin 22, 5 cm.. Tavanomaista pientä käyttökkulumaa. VAIN

NOUTO ..................................................................................................................................................40
316 Arabia, Paula lintu, Howard Smith, pituus noin 23,5 cm ja korkeus noin 15 cm. VAIN NOUTO ........... 20
317 Arabian kannu (korkeus n. 17 cm) syvä lautanen (halkaisija n. 23,5 cm) tehdasleimoin ja Haminan

Lotta Svärd-tunnuksin. Erinomainen kunto, ei käytön jälkiä .................................................................. 50
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Kellot

318 Arabian käsinmaalattuja Botnia-sarjan syviä lautasia (21,5 cm) neljä kappaletta, kakkulautasia
(16,5) kolme kappaletta ja soikea tarjoiluastia (23 cm). Ei vähäisiäkään käytön jälkiä, uudenveroiset .40

319 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. ............................................................................................................................... 50

320 Hieno kokoelma koboltin sinisiä esineitä yli 30 kpl suurin osa Saksassa tehtyjä. VAIN NOUTO .......... 50
321 IIttala, Taika -sarja mukeja neljä kpl, kulho ja lautanen. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ..... 20
322 Iso vaasi, korkeus noin 55 cm, suuaukon halkaisija noin 16 cm. Koristeena mm. riikinkukkoja ja

kukkia, alkuperä tuntematon. VAIN NOUTO ......................................................................................... 20
323 Kahviastiasto, saksalainen ”Rosenthal”. Valkoinen, hopearaidalla koristeltu. Kuusi kuppia +

lautasta, 6 kakkulautasta + sokerikko ja kermakko sekä runsaasti ”varakappaleita”, osin ilman
hopearaitaa. Uudenveroinen kunto, ilmeisesti käyttämättömät. VAIN NOUTO ..................................... 20

324 Kupittaan saven seinälautanen, noin 31 cm x 14 cm ............................................................................ 20
325 Kupittaan Savi, Keinumorsian, Väinö Aaltonen, seinälautanen, halkaisija noin 35 cm. VAIN NOUTO . 30
326 Muumiastioita hyvä erä, kaksi isoa kaadinta (tarrat) ja 18 mukia. Mukit käyttämättömiä ja

pääasiassa uudempia. Monissa mukana tuotelappu tai tarra. VAIN NOUTO ....................................... 100
327 Pääsiäismunia neljä erilaista (Genevan) ............................................................................................... 20
328 Röstrand astiasto yli 20 osaa: lautasia isoja ja pienempiä, kulhoja jne. Tavanomaiset käytön jäljet.

VAIN NOUTO ........................................................................................................................................ 50
329 Toini Muona tiettävästi uniikki valkoinen vati noin 25 x 6cm. Pohjassa teksti Toini Muona 1928 tai

1929. Käytön jäljet ................................................................................................................................. 200
330 Toini Muona uniikki maljakko vihertävä noin 20 x 13 cm. Arviolta 1930-luvun alusta. Tavanomaiset

käytön jäljet ............................................................................................................................................300

331 Amerikkalaisia taskukelloja kolme kpl. Yhdestä puuttuu lasi. Tavanomaiset käytön jäljet .....................40
332 Citizen pöytäkello tyhjällä kaiverruslaatalla. Herätystoiminto. Huollettu ja paristo vaihdettu. Kuin uusi 20
333 Erä pieniä mekaanisia pöytä- ja herätyskelloja ym. Kellot toimii ........................................................... 20
334 Erä sekalaisia kelloja. Toimivuudesta ei tietoa ...................................................................................... 20
335 Erä tasku- ja rannekelloja yhdeksän kpl, hopea kuorisia - korjausta vaativia ....................................... 20
336 Erä taskukellojen suojia 9 kpl ................................................................................................................ 20
337 Eterna miesten rannekello 14k kultaa. Ohut, 4 mm malli nahkarannekkeella. Päivämääränäyttö.

Uudenveroinen alkuperäisessä rasiassa ............................................................................................... 400
338 Hieno erä kellokeräilijän kaapeista mm.Slava kello, vanha pöytäkello soittorasialla ym. VAIN

NOUTO ..................................................................................................................................................100
339 Junghans seinäkello quartz metalli ........................................................................................................20
340 Junghaus pöytäkello, käynti toimii, lyönti ei toimi. VAIN NOUTO .......................................................... 20
341 Kellonperä kullattu ................................................................................................................................. 40
342 Kelloteline ja hopeakello ........................................................................................................................ 40
343 Kronografi, toimii. Tavanomaiset käytön jäljet ....................................................................................... 20
344 Liga Incabloc 17 jewels sveitsiläinen miesten rannekello nahkaisella rannekkeella. Vain vähäisiä

käytön jälkiä. Toimintakuntoinen..... ....................................................................................................... 20
345 Longines rannekello, käyttämätön pakkauksessa. Takana kaiverrus .................................................... 100
346 Metsästysaiheinen vanha taskukello hopeaa. Hieno ja toimintakuntoinen. Hieman käytön jälkiä ........ 40
347 Miesten Mondaine-merkkinen sveitsiläinen rannekello. Hyvä kunto, rannekkeessa yrityslogo.

Toimivuudesta ei tietoa .......................................................................................................................... 20
348 Miesten Omega Geneve vintage rannekello 1970-luku. Teräsrunko ja -ranneke Hyvässä kunnossa,

huollossa (2009) vaihdettu mm. uusi lasike ja muita osia ..................................................................... 200
349 Milljonär naisten rannekello, kultaa 18k, käytön jäljet. Toimivuudesta ei tietoa ..................................... 20
350 Naisten kullattu Omega De Ville rannekello vuodelta 1972 nahkaisella rannekkeella. Ei juuri

käytetty, kuin uusi ja toimintakuntoinen. Hieno! ..................................................................................... 100
351 Naisten ns. kaulakelloja erä neljä kpl toimivia ja kellokoneistoja kaksi kpl ............................................ 50
352 Naisten rannekelloja erä seitsemän kpl mm. Certina, Candio, Revue ym ja yksi kaulakello.

Toimivuudesta ei tietoa .......................................................................................................................... 20
353 Omega Automatic de ville Dynamic rannekello ..................................................................................... 300
354 Pieni erä sekalaisia koruja ja kelloja (toimivuudesta ei tietoa) ...............................................................20
355 Pieni pöytä-/herätyskello (morsiuskello) soittokone, metallinen, toimii .................................................. 20
356 Pieni pöytä-/herätyskello (morsiuskello) tiuku, metallinen, toimii ...........................................................20
357 Pöytä/herätyskello puinen punertava toimii ........................................................................................... 20
358 Pöytäkello Quarts, toimii ........................................................................................................................ 20
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Puhelukortit

Puukot

Vanhat kiehtovat kirjat

Historia ja sotakirjat

359 Pöytäkello ruskea, toimii. VAIN NOUTO ................................................................................................20
360 Pöytäkelloja kaksi kpl, toimivat vaalea ja ruskea tammi ........................................................................ 20
361 Rannekelloja pieni erä mm. Tissot Seastar Seven (toimii), Casio WR200M kvartsi koneisto (toimii)

ym .......................................................................................................................................................... 30
362 Raymond Weil miesten rannekello, toimii. Upea! .................................................................................. 100
363 Rokokoo pendyyli, ruotsalainen Westerstrandin upea koristeellinen seinäkello. 1900-luvu alku.

Puuta ja kipsiä, kultamaalattu. Toimintakunnosta ei takuuta, heiluri liikkuu kuten pitää. Vähän ajan
patinaa, kuten tällaisessa kuuluukin olla. Leveys 33 cm, korkeus 55 cm. VAIN NOUTO ......................20

364 Seiko pöytäkello hyvin monipuolisin toiminnoin (aika-päivä-viikonpäivä-kuukausi-kuunkierto). Kuin
uusi, hyvin puhdistettu ja paristo juuri vaihdettu. Hieno ja erikoinen! .................................................... 50

365 Seinäkello arviolta 1960-luvulta, noin 22 z 47 x 13,5 cm VAIN NOUTO ............................................... 20
366 Seinäkello Gustav Becker, toimii, käytön jäljet. VAIN NOUTO .............................................................. 50
367 Seinäkello Valmet, ruskea, toimii. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO .......................................20
368 Seinäkello Valmet, vihreä, toimii. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ........................................20
369 Taskukelloja erä neljä erilaista toimivaa mm. venäläinen veturikello, hopeisia ym ............................... 50
370 Taskukelloja kaksi kpl. Toimii. Tavanomaiset käytön jäljet ..................................................................... 20
371 Taskukelloja kaksi kpl. Toimivat. ............................................................................................................ 20
372 Taskukellojen periä viisi kpl ................................................................................................................... 20
373 Uhlings patent -vaakaheiluri pöytäkello, toimii. VAIN NOUTO .............................................................. 20
374 Westrandin seinäkello, kullattu, korkeus noin 56 cm ja leveys noin 29 cm. Avain mukana. VAIN

NOUTO ..................................................................................................................................................20

375 Puhelukortteja yli 150 kappaletta (erilaisia?) kansiossa. Lähinnä suomalaisia (Tele / Sonera),
joitakin ulkomaisia perhosaiheisiakin .....................................................................................................20

376 Viidessä kansiossa keräilijän jäämistöä noin 12 KG ............................................................................. 50

377 BST Ambassador -puukko (Japan), pituus 25 cm (terä 14 cm). Nahkainen tuppi ................................. 20
378 Hieno erä puukkoja ym 13 kpl. Mukana myös kolme seinälaattaa mm. Fredate Georges Leygues

ym .......................................................................................................................................................... 50
379 Iisakki Järvenpään Suomi 80-v juhlapuukko. Numeroitu (976) uudenveroinen kappale,

alkuperäispakkauksessa. Hieno! ........................................................................................................... 50
380 Puukkoja kolme kpl mm. Lännen Leuku, käytön jäljet ........................................................................... 20
381 Visakoivu / poronluu puukko, pituus noin 25 cm. Käytön jäljet .............................................................. 20

382 Ikivanha kirja ”DE STATV RELIGIONISET REIPVBLICAE, CAROLO V.” vuodelta 1573 (kannessa
vuosiluku 1576)! 450 vuotta vanha kirja ikäisekseen hyvässä kunnossa. Nahkakansissa toki
kulumaa ja ajan patinaa, sivuja ei vaikuttaisi puuttuvan. Sulkijasoljet puuttuvat ................................... 100

383 Suomen ensimmäinen raamattu 1642! Ammattilaisen huolella täysin restauroima/konservoima
kaunis kokonaisuus. Runsas määrä sivupuutteita, joista osin fragmentoituneet pohjustettu
säilymisen takaamiseksi tukipaperilla ja kokonaan puuttuvat korvattu faksimile -versioilla. Kaikki
sivut siis löytyvät - joko alkuperäisinä tai kopioina. Sidos on uusittu ja hyvässä kunnossa. Kirjan
selkä on päällystetty uudemmalla nahalla (säilyneitä vanhoja nahkoja on mukana). Näitä raamattuja
on arviolta säilynyt alle sata kappaletta, joista tiettävästi alle kymmenen on ykstyisomistuksessa.
Harvinaisuus! ......................................................................................................................................... 2500

384 Vanha kirja ”MEDITATIONES APOSTOLICO-EPISTOLICAE …” vuodelta 1665. 590 sivua,
nahkakannet, joíssa vähänkulumaa ja ajan patinaa. Sisällysluettelosivua restauroitu, muuten
alkuperäisessä kunnossaan. Sisäkansissa merkintöjä vuosisatojen varrelta ....................................... 50

385 Vanha kirja ”Rechtliche ACTA in peinlichen Sachen …” vuodelta 1694. Kannet siannahkaa, hieman
käpertyneet, Sivuja ei vaikuta puuttuvan, osassa sivuja repeämiä ja vuosisatojen patinaa .................. 50

386 Erä, kahdeksan hyvää WWII sotakirjaa (Saksa): (1) Lawrence Paterson: “Weapons of Desperation-
German Frogmen and Midget Submarines of World War II”, Chatham Publishing 2005. (2) David
Stone: “Twilight of the Gods - The Decline and Fall of the German General Staff in World War II”,
Conway 2011. (3) James S. Corum: “Wolfram von Richthofen - Master of the German Air War”,
University Press of Kansas 2005. (4) Antonio J. Munoz: “Forgotten Legions: Obscure Combat
Formations of the Waffen-SS”, Boulder Paladin Press 1991. (5) Steven H. Newton: “German Battle

200
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Tactics on The Russian Front 1941-1945”, Schiffer Military 1994. (6) Jonathan Trigg: “Voices of the
Scandinavian Waffen-SS - The Final Testament of Hitler`s Vikings”. Amberley Publishing 2018. (7)
Stephen G. Fritz: “Frontsoldaten – The German Soldier in World War II”, University Press of
Kentucky 1995. (8) Time - Life Books (ed): ”The SS”, Time Life Books 1988. Kaikki
englanninkielisiä, kovakantisia kirjoja kansipapereineen. Kirjat (1) - (7) ensipainoksia, (8) 2. painos.
Runsas mustavalkokuvitus, karttoja ym. Kunto 3-5/5 ............................................................................

387 Erä, neljä hyvää WWII sotakirjaa (Venäjä): (1) Ivan Yakushin: “On the Roads of War – A Soviet
Cavalryman on the Eastern Front”, Pen & Sword 2005, 180 sivua. (2) Richard N. Armstrong: “Red
Army Tank Commanders - The Armored Guards”, Schiffer Military 1994, 475 sivua. (3) Nikolai I
Obryn´ba: “Red Partisan - The Memories of a Soviet Resistance Fighter on the Eastern Front”, Pen
& Sword 2006, 228 sivua. (4) Vasily Reshetnikov: “Bomber Pilot on The Eastern Front – 307
Missions Behind Enemy Lines”, Pen & Sword 2008, 212 sivua. Kaikki englanninkielisiä,
kovakantisien kirjojen ensipainoksia kansipapereineen. Runsas mustavalkokuvitus, karttoja ym.
Kunto 3-4/5. ........................................................................................................................................... 80

388 Erä, viisi hyvää WWII sotakirjaa (Britannia): (1) Philip Kaplan: ”Sailor Adolph Malan – Battle of
Britain Legend” (Pen & Sword Aviation 2012. 192 sivua, 1.painos, englanninkielinen).
Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, kirjallisuus- ja sisällysluettelo. Kunto 4/5. (2) Gavin
Mortimer: “The Long Range Desert Group in World War II” (Osprey Publishing 2017. 256 sivua, 1.
painos. englanninkielinen). Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, Lähteet ja
sisällysluettelo. Kunto 4/5. (3) Norman Franks: “The Air Battle of Imphal” (William Kimber & Co
Limited 1995. 223 sivua, 1.painos, englanninkielinen). Kovakantinen, kansipaperit,
mustavalkokuvitus, karttoja, sanasto, lähteet ja sisällysluettelo. Kunto 4/5. (4) Corelli Barnett: “The
Desert Generals” (Allen & Unwin 1983. 352 sivua, uusi laajennettu 1. painos, englanninkielinen).
Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, kirjallisuus- ja sisällysluettelo. Kunto 3/5. (5)
E.C.R.Baker: “Ace of Aces M St J Pattle - Top-Scoring Allied Fighter Pilot of World War II” (Ashanti
Publishing 1992, 228 sivua, 1. painos, englanninkielinen). Kovakantinen, kansipaperit,
mustavalkokuvitus, karttoja, kuvitusta, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Kunto 3/5. .100

389 Erä, viisi hyvää WWII sotakirjaa (USA): (1) Paul H. Silverstone: “US Warships of World War II”,
Doubleday & Company Inc 1968. (2) James M. Scott: “Rampage - MacArthur, Yamashita, and the
Battle of Manila”, W. W. Norton & Company 2018. (3) Richard Harris Smith: “OSS – The Secret
History of America´s First Central Intelligence Agency”, The Lyon Press 1972, 2005. (4) David L.
Roll: “George Marshall – Defender of The Republic”, Dutton Caliber 2019. (5) Peter Elphick:
“Liberty – The Ships that Won the War”, Chatham Publishing 2012. Kaikki englanninkielisiä,
kovakantisia kirjoja kansipapereineen. Kirjat (2) - (5) ensipainoksia, (1) 2. painos. Runsas
mustavalkokuvitus, karttoja ym. Kunto 3-4/5. ........................................................................................ 100

390 Keräiliän militariaan liittyvä kirjasto 36 teosta ja lisäksi vanhoja lehtiä mm. Hakkapeliittaa. Kirjoissa
mm. German Military Waistbelts, Orders, medals and badges of the third Reich, 5 SS Panzer
Division Wiking, Fem års Kamp for Friheden osat 3-6, Vapaussodan invalidit ym. Laatu vaihteleva ... 50

391 Sota- ja historiallisia kirjoja noin 20 kappaletta laatikossa. Mm. Mannerheimiin liittyviä. ...................... 20
392 Neljä hyvää vanhaa kirjaa: Karjalan kirja 1932 (kartta mukana!), Petroskoissa 1935 painettu

Kalevala, Tuompo et.al ”Kunnia - Isänmaa” (Kivi, 1941) ja Pikku Jättiläinen (1942 .............................. 20
393 1941 Adolf Hitler, Taisteluni, kolmas painos. Selkämyksessä pientä vikaa ........................................... 20
394 Adolf Hitler: Taisteluni I - II. Kolmas painos, WSOY 1941. Nahkaselkäinen, erinomainen kunt ............ 30
395 Imperial Japanese Army and Navy Uniforms and Equipment, Lionel Leventhal Limited and Arms &

Armour Press 1973. 336 sivua, 1. painos, japaninkielinen (mukana englanninkielinen sanasto).
Kovakantinen, ei kansipaperia, runsas väri- ja mustavalkokuvitus, 8-sivuinen englanninkielinen
sanasto. Hyvä kunto (3/5). Suurteos kooltaan ja sisällöltään. Tarkasti kuvattu ja jäsennelty kirja
Japanin Keisarillisen Armeijan ja Laivaston uniformuista ja varustuksesta Toisessa
maailmansodassa. Jokainen yksittäinen varuste on kuvattu ja mukana, antaa hyvän kuvan
japanilaisen sotilaan arjesta rintamilla ................................................................................................... 40

396 Roger James Bender & George A. Petersen: ”’Hermann Göring’, From Regiment to
Fallschirmpanzerkorps”. Schiffer Military History, 1975, 1993, 208 sivua, 1. painos,
englanninkielinen). Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja, sanasto, liitteet, lähteet
ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Tietoteos HG-yksiköistä. Komentajat,
Ritariristin saajat, uniformut, arvomerkit, liput, erikoisosastot jne. Unohtaa ei sovi HG-
panssaridivisioonaa. .............................................................................................................................. 50

397 Jean Mabire: “Die SS-Panzer Division ‘Viking’”. Verlag K. W. Schutz KG, 1983. 432 sivua, 1.
painos, saksankielinen. Kovakantinen, kansipaperit, runsas mustavalkokuvitus. Hyvä kunto (3/5).
Harvinaisuus. SS-Divisioona ”Viking”:in taistelut Itärintamalla 1941 -43. Hitler halusi perustaa
joukko-osaston Pohjoismaisista vapaaehtoisista. Tämä 20 000 miehen vahvuinen divisioona taisteli
verisissä taisteluissa Itärintamalla, Ukrainassa ja 1942 Kaukasuksella. Tämän jälkeen alkoikin
saksalaisten perääntyminen. Siinä SS-Viking koki osans ..................................................................... 40

398 Roger James Bender and Richard D. Law: “Uniforms Organization and History of the Afrikakorps”.
R James Bender Pub 1986. 255 sivua, 2. painos, englanninkielinen. Kovakantinen, kuvakansi,
mustavalkokuvitus, kirjallisuus- ja sisällysluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Sotahistoriallinen
perusteos. Kirja on täynnä selkeitä aikakausikuvia komentorakenteesta, univormuista, palkinnoista,
myöntötodistuksista, yksikön rintamerkeistä ja merkinnöistä, mukaan lukien ajoneuvot. Myös
värisivuja mukana. Valokuvat ja tiedot ovat ensiluokkaista referenssimateriaalia Saksan
asevoimista sodan aikana ..................................................................................................................... 80

399 Egon Kleine & Volkmar Kühn: “Tiger – The History of a Legendary Weapon 1942- 45”.
J.J.Fedorowicz Publishing, 1989”. 261 sivua, englanninkielinen, numeroitu (256) ensipainos
E.Kleinen signeerauksella. Kovakantinen, kuvakannet, runsas mustavalkokuvitus, karttoja, sanasto,
liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Hyvä (3/5) kunto. Harvinaisuus, jossa numerointi
256 ja tekijän nimikirjoitus. Ehkä paras historiikki Tiikeri-panssarivaunusta. Teos kuvaa panssarin
syntyhistoriaa alusta suunnittelupöydältä ja ensiesiintymisetä Leningradin taisteluista viimeisiin
suuriin taisteluihin Länsirintamalla ja Unkarissa 1945. Mukana kaikki armeija- ja SS-Panssariyksiköt
ja sotarintamat sekä Jagdtiger ja Sturmtiger-yksiköt. ............................................................................ 80
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400 John R. Angolia and Stan Cook: “Cloth Insignia of the SS”. R.J. Bender Publishing 1989. 496 sivua,
1. painos, englanninkielinen. Kovakantinen, kansipaperit, väri- ja mustavalkokuvitus, kirjallisuus- ja
sisällysluettelo. Hyvä kunto (3/5). Täydellinen ja tyhjentävä kirja SS-arvomerkeistä ja uniformuista. ... 150

401 Antonio J. Munoz: “Forgotten Legions: Obscure Combat Formations of the Waffen-SS”, Axis
Europa inc. 1990. 457 sivua + kierrevihko (Addenda booklet) 28 sivua. 1. pehmeäkantinen painos,
englanninkielinen. Mustavalkokuvitus, karttoja, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo.
Hyvä kunto (3/5). Historiallinen kirja SS-joukkojen vähemmän tunnetuista joukko-osastoista. Maina
Turkki, Unkari, Serbia, Tšekkoslovakia ja Venäjä. Suuri määrä tietoa valokuvina, karttoina,
diagrammeina sekä aikalaisten päiväkirjamerkintöjä, muistelmia ja kertomuksia. Varsinainen
tietopaketti ei-niin-arjalaisesta SS:stä. Todella harvinainen ensipainos vuodelta 1990 ......................... 500

402 George F. Nafzinger(ed.): “Banzai! - Japanese Infantry Organization & Tactics in World War II
Volumes I - III”. Conway The Nafzinger Collection. 143 +144 + 111 sivua, 1. painos,
englanninkielinen. Pehmeäkantinen, nidottu, mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita, sanasto ja
sisällysluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Harvinainen teos Japanin sotavoimista. Japanilaisten
upseerien kirjoittama opas omasta jalkaväestään. Osa I käsittelee Japanin jalkaväen organisaatiota
ja yksiköitä, osa II jalkaväen koulutusta ja erityisesti pimeätaistelukykyä ja osa III yöhyökkäyksiä.
Pääosin laatineet Kenraaliluutnantti Matsushiro Ugaki, everstiluutnantti Kengoro Tanaka ja
everstiluutnantti Mastaka Id ................................................................................................................... 120

403 Eric Lacroix & Linton Wells II: “Japanese Cruisers of the Pacific War”. Naval Institute Press, 1997.
882 sivua, 1.painos, englanninkielinen. Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja,
sanasto, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Paras koskaan
kirjoitettu teos Japanin Keisarillisen Laivaston risteilijöistä ....................................................................150

404 Frank Kurowski: “The Brandenburgers - Global Mission”. J.J.Fedorowicz Publishing Inc. 1997. 305
sivua, 1.painos, englanninkielinen. Kovakantinen, kuvakansi, mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita
ja kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Brandenburgin divisioona muodostettiin 1. huhtikuuta 1943
nimeämällä uudelleen Sonderverband Brandenburg. Tämän divisioonan kokoisen joukon
perustehtävä ohitettiin kokonaan ja divisioona varustettiin erikoisyksiköksi. Se valmistautui
toimimaan yhä enemmän säännöllisenä reservinä etulinjan taistelussa ja partisaanien vastaisessa
sodankäynnissä. Todella harvinainen kirja. ........................................................................................... 80

405 Supreme Headquarters Allied Expeditonary Force Evaluation and Dissemination G-2 (Counter
Intelligence Sub-Division: “The Allemagne SS (The General SS)”. World War II Investigator Limited.
Englanninkielinen, 1.painos. Kovakantinen, kuvakannet, mustavalkokuvitus, karttoja, sanasto,
liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Läntisen (Pohjois-
Eurooppalaisen) päämajan 1943-45 kokoama teos Saksan SS-joukoista. Harvinaisuus ..................... 80

406 Erich von Manstein: ”Menetetyt voitot - Marsalkan sotamuistelmat 1939-1944”. Matti Kettunen,
kustantaja, 2001. 502 sivua, 1. painos, omiste, suomenkielinen. Kovakantinen, kansipaperit,
mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita, sivulla 395 korjaustaulukko mukana. Hyvä kunto (3/5).
Sotamarsalkka Erich von Mansteinin sotamuistelmat suomeksi. Strateginen nero, yksi kaikkien
aikojen sotapäälliköistä, joka joutui väistymään v. 1944 ajauduttuaan ristiriitaan Hitlerin kanssa.
Sotakirjallisuuden suurteos ....................................................................................................................100

407 Thomas L. Jentz: “Tigers at the Front”. Schiffer Military, 2001. 208 sivua, 1. painos,
englanninkielinen. Kovakantinen, kansipaperit, monipuolinen mustavalkokuvitus. Erittäin hyvä kunto
(4/5). Tunnustettu ja arvostettu, T.Jenzin toimittama kuvateos Tiikeri-panssarivaunusta. Sisältää
harvinaisimmat ja parhaat saatavilla olevat kuvat panssarista ja sen joukko-osastoista ...................... 30

408 Frank Kurowski: “Panzer Aces - German Tank Commanders in World War II”, vol. I - III. Stackpole
Books, Stackpole Military History Series, 2004 - 2010. 460 + 492 + 307 sivua, 1. painokset,
englanninkieliset. Pehmeäkantiset, nidotut, mustavalkokuvitus, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo
sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Frank Kurowskin panssarisankarit. Kertomuksissa mm.
Michael Wittmann, Hans Bolter, Hermann Bix, Hermann von Oppeln-Bronikowski, Kurt Knispel, Karl
Nicolussi-Leck ja muita panssariässiä ja -komentajia. Kirjoittaja toimi rintamalla
sotakirjeenvaihtajana, joten autenttinen kuvaus ei ole sattumaa. Kustakin henkilöstä lyhyt
urahistoria artikkelin lopussa. ................................................................................................................ 100

409 Erä, kolme hyvää WWII sotakirjaa (Japani & Italia): (1) Paul S. Dull: ”The Imperial Japanese Navy
1941-1945” (Naval Institute Press 2007. 402 sivua, 1. painos, englanninkielinen). Pehmeäkantinen,
nidottu, mustavalkokuvitus. Karttoja, sanasto, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo sekä kirjaluettelo.
Kunto 4/5 (2) Colonel Hiromichi Yahara: “The Battle for Okinawa” (Pacific Basin Institute, 1995, 245
sivua, 1. painos, englanninkielinen). Kovakantinen, kuvakansi, kartta, liitteet ja sisällysluettelo.
Kunto 4/5. (3) John Gooch: “Mussolini and His Generals – The Armed Forces and Fascist Foreign
Policy, 1922 - 1940” (Cambridge University Press 2007, 651 sivua, 1. painos, englanninkielinen).
Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita, lähteet, kirjallisuus- ja
sisällysluettelo. Kunto 3/5 ...................................................................................................................... 80

410 Vadim J Birstein: “SMERSH: Stalin s Secret Weapon: Soviet military counterintelligence in WWII”,
Biteback Publishing 2011. 400 sivua, englanninkielinen (ex-englantilaiskirjaston kappale).
Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita, sanasto, liitteet, lähteet ja
sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Venäjän salaisimman organisaation
historia Toisessa maailmansodassa. Tätä organisaatiota pelkäsivät omat enemmän kuin viholliset.
Perustettiin tukahduttamaan saksalaiset vakoojajärjestöt, mutta kehittyi Stalinin brutaalimmaksi
aseeksi sekä poliittisesti, että sotilaallisesti. Sen perintönä on edelleen jatkuvat salamurhat ympäri
maailman. .............................................................................................................................................. 100

411 Hermann Hoth: ”Panzer Operations - Germany´s Panzer Group 3 during the invasion of Russia,
1941”. Casemate Publishers, 2015. 215 sivua, 1. Englanninkielinen painos (saksankielinen painos
1956). Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja, sanasto, liitteet, lähteet ja
sisällysluettelo sekä kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Kenraalieversti Hermann Hothin viiltävän
syvä analyysi taustoihin, päätöksiin, olosuhteisiin, operaatioihin ja myös tehtyihin virheisiin
Operaatio Barbadossassa ja Typhoonissa. Ensikäden tietoa ja taitoa Panssariarmeijan
johtamisesta .......................................................................................................................................... 40

412 C.J. Dick: “From Victory to Stalemate - The Western Front, Summer “1944 JA “From Defeat to
Victory - The Eastern Front, summer 1944”, Decisive and Indecisive Military Operations, Volumes 1
& 2. University Press of Kansas, 2016. 465 + 354 sivua. Englanninkieliset 1. painokset.

80
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Filateelinen kirjallisuus

Muu kirjallisuus

L hd t

Kovakantiset, kansipaperit, karttoja, taulukoita, lähteet ja sisällysluettelo. Upeassa,
uudenveroisessa kunnossa (5/5). Tyhjentävät kuvaukset siitä, mitä tapahtui rintamilla kesäkuussa
1944. Vol.1 kuvaa liittoutuneiden massiivista materiaalista ylivoimaa, mutta vajetta johtajuudessa ja
poliittisessa yhtenäisyydessä. Miksi sota pitkittyi? Vol.2 valottaa viiltävän tarkasti Venäjän
suurhyökkäyksen taustat ja selventää operaation kulut analyyttisesti, unohtamatta sodanjohdollisia
taitoja. Miksi Saksa romahti niin totaalisesti. .........................................................................................

413 Max Williams: “SS Elite - The Senior Leaders of Hitler's Praetorian Guard, Volumes I - III”. Fonthill
2015-2017, 656 + 400 + 480 sivua, 1. painokset, englanninkieliset. Kovakantiset, kansipaperit,
runsas mustavalkokuvitus, sanasto, liitteet ja kirjaluettelo. Erittäin hyvä kunto (4/5). Laaja tutkielma
sanoin ja kuvin SS-joukkojen synnystä ja kasvusta vaikutusvaltaiseksi hallinto - ja sotilaskoneistoksi
1930- ja 1940-luvuilla aina sodan loppuun asti. Esittelyssä koko SS-kenraalikunta. Yli 1000 kuvaa! ...120

414 Robert Forczyk: “Case Red - The Collapse of France”. Osprey Publishing, 2017. 464 sivua, 1.
painos, englanninkielinen. Kovakantinen, kansipaperit, mustavalkokuvitus, karttoja, taulukoita,
sanasto, liitteet, lähteet ja sisällysluettelo. Uudenveroinen kunto (5/5). Kuvaus viimeisistä,
dramaattisista ja sekasortoisista kolmesta viikosta Saksan hyökkäyksessä Ranskaan kesäkuussa
1940. Sekasorto, joka ylettyi sotilaista ylempään sotilasjohtoon ja jopa valtioiden päämiehiin.
Valottaa myös uutta näkökulmaa Englannin joukkojen taisteluvalmiudesta ja huollon ja logistiikan
aivan liian vähän huomiota saavasta merkityksestä. .............................................................................30

415 Alfred Rubbel: ”Tiikerillä Itärintamalla”. Koala kustannus 2020. 413 sivua, 1. painos,
suomenkielinen. Kovakantinen, kuvakansi, runsas mustavalkokuvitus, karttoja, kuvia
dokumenteista. Uudenveroinen kunto (5/5). Mahtavasti kuvitettu tarina saksalaisen tankinjohtajan ja
myöhemmän Tiikeri-panssarin komentajan sotaretkestä Venäjälle 2.maailmansodassa. Sisarteos
Richard von Rosenin kirjalle ”Panssariässä”. Ruohonjuuritason kuvausta panssarisodasta ja sen
sotilaista .................................................................................................................................................20

416 1986 Eesti käsikirja, Hurt - Ojaste ......................................................................................................... 20
417 Bo Isacssonin kirjastosta erä 26 teosta mm. Broge Wilen, Postfärder över Ålands hav och de

åländska öarna, Leppä, Eestiläisten sotilaiden kenttäposti Saksan armeijassa ym .............................. 20
418 Grosses Handbuch der Fälschungen, kirjaksi sidottu teos Saksan vanhojen valtioiden ja Italian

vanhojen valtioiden väärenteiden niteistä 1930-luvulta ......................................................................... 20
419 Iso laatikko 16 kg hyvää kirjallisuutta: käsikirjoja, Hirvikosken postitoimipaikat, Kuvioleimat, Michel-

luetteloita ym. Lisäksi yli 8 kg laatikko tarvikkeita: pari tyhjää kansiota (Suomi / NL),
analyysilamppu, kolikkolaatikko, paljon suojaliuskoja ym. .....................................................................20

420 Karhunhammas 1968 - 78 vuosikerrat sidottuina kirjoiksi ( 5 kpl) ......................................................... 20
421 Keräilijän kirjakaapista 11 teosta mm. Oleg A. Fabergé, Imperial Russia Zemstvo Post ja Suomen

Postin historia osat 1 ja 2 ym .................................................................................................................30
422 Kolmee hyvää teosta: Moxterin Die Postzensur in Finnland, Ahoniuksen vapaussodan kenttäposti

sekä Hellmanin Suomen kuvioleimat (1974) ......................................................................................... 20
423 Michel aiheluetteloita hyvä erä yhdeksän erilaista (osa vielä muoveissa), ehiöluettelo sekä Stanley

Gibbonsin aiheluettelo. Lisäksi kiintoisa teos Micheliltä: Atlas zur Deutschland-Philatelie ................... 20
424 Mielenkiintoinen erä vanhoja huutokauppaluetteloita 1930-luvulta alkaen, joissa mm. harvinaisia

Suomi-kohteita. Mm. Grobe 172, Postiljonen Finland Special 1978, Ebel 89, Jorma Leinonen 1988,
Ahonius 2-4, Kinnunen 4, Cairenius 1945, Westrén-Doll 7 kpl, Krogerus 11 kpl, Fennofil 4kpl,
Krogerus-Pischow 4 kpl. Myös joitakin vanhoja kauppiashinnastoja, tutkielmia y ................................ 100

425 Philatelia Fennica 1950 - 1960 vuosikerrat sidottu kirjoiksi: 10 nahkakantista tai nahkaselkäistä
kirjaa ...................................................................................................................................................... 20

426 Polaarifilateliaan liittyvää kirjallisuutta: Antarktiksen tutkimusasemien ja -retkien leimakäsikirjasia yli
10 kappaletta, lisäksi lähes 30 Polarphilatelie-lehteä vuosilta 2015 - 2021 .......................................... 20

427 Stanley Gibbons 2015 koko maailma -luettelosarja, kuusi osaa, kuin uudet ........................................ 20
428 Suomen Postimerkkien käsikirjat I - VII, muita Suomen filateliaan liittyviä teoksia sekä viisi osaa

Tanskan Postin historiaa käsitteleviä teoksia, n. 12 KG laatikossa ....................................................... 20
429 Suomen Postimerkkien käsikirjat osat I - VII. Lisäksi Ahvenanmaan alennuspussi ja neljä erilaista

ruotsinkielistä alennuskuponkia ............................................................................................................. 20
430 Suomen Postimerkkilehteä sidottuina kirjoiksi 1935 - 59 kahdeksan kirjaa. Lisäksi Philatelia Fennica

1956 - 7 ................................................................................................................................................. 20
431 Suomen Postimerkkilehti 1920 - 1962, 1964 - 65 ja 1968 vuosikerrat sidottuina kirjoiksi ..................... 20
432 Vanhoja huutokauppaluetteloita erä mm. merkittäviä Suomi kokoelmia ............................................... 20
433 Viisi ehdotonta leimakeräilijän teosta mm. Luovutetun Karjalan, Petsamon ja Sallan postihistoria,

Suomen Postileimojen käsikirja IV (venäläisleimat) .............................................................................. 20
434 The Private Ship Letter Stamps of the World, G. W. Connell osat 1 - 4 ................................................ 20

435 Kari Suomalainen, harvinainen ja erittäin hyväkuntoinen (myös kansipaperi täysin ehjä)
englanninkielinen ”The Christmas Street” (1964). Lisäksi toinen Karin pilapiirroskirja sekä kolme
muuta vitsi- / pilapiirroskirjaa 1960-luvulta.. ...........................................................................................20
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Lehdet

Sarjakuva-albumit ym

LP:t, DVD:t ym

Kuuluisien henkilöiden nimikirjoituksia ja esineitä

436 Vanhoja lehtiä 1930-luvun lopulta kirjoiksi sidottuna: Kotiliesi, Terveys Hopeapeili, Puutarha, Sirkka,
Lasten pyhäkoululehti (2). Yhteensä 7 kirjaa .........................................................................................20

437 Aku Ankan taskukirja KOKOELMA numerot 1 - 500 kaikki ensipainoksia! Kunto hyvä. Upea ja
näyttävä kirjasto! ....................................................................................................................................800

438 Aku Ankka 1952 N:o 10 heikkokuntoinen .............................................................................................. 20
439 Aku Ankka 1952 N:o 3 hieman heikkokuntoinen ................................................................................... 20
440 Aku Ankka 1952 N:o 4 heikkokuntoinen ................................................................................................ 20
441 Aku Ankka 1952 N:o 4 kohtuu hyvä kuntoinen ...................................................................................... 20
442 Aku Ankka 1952 N:o 5 hieman heikkokuntoinen ................................................................................... 20
443 Aku Ankka 1952 N:o 7 heikkokuntoinen ................................................................................................ 20
444 Aku Ankka 1952 N:o 8 kohtuu kuntoinen, mutta lukemisen jäljet .......................................................... 20
445 Aku Ankka 1952 N:o 9 kohtuu kuntoinen, mutta lukemisen jäljet ja hieman tahraa .............................. 20
446 Asterix, hieno kokoelma, jossa kaikki 52 suomeksi ilmestynyttä albumia ”Asterix ja Kleopatrasta”

(1969) ”Aterix ja aarnikotkaan” (2021). Vähän vaihteleva kunto luetusta uudenveroiseen. .................. 100
447 Kuvitettuja Klassikkoja neljä erilaista numeroa: 1, 4, 7 ja 52. Kunto vaihteleva .................................... 20
448 Lucky Luke, hieno kokoelma, jossa kaikki 77 suomeksi ilmestynyttä albumia ”Arkajalasta” (1971)

”Daltonin Setiin” (2014). Lisäksi 17 kappaletta ”Lucky Luke Uudet Seikkailut” ja 14 kappaletta
”Rantanplan” -albumeita. Vähän vaihteleva kunto luetusta uudenveroiseen. Täydellinen listaus
mukana. Upea 108 albumin kokoelma! ................................................................................................. 150

449 Masi 1958 N:o 1 ja erä 13 hajanumeroa vuosilta 1962 - 66. Kunto vaihteleva ..................................... 20
450 Ruotsalaisia sarjakuva albumeita erä noin 13 KG ................................................................................. 20
451 Sarjakuvat: Disney-albumeja ja lehtiä pieni erä, mm. paksu Minä Mikki Hiiri -kirja. Myös vanhat

Mikki ja Minni -nuket .............................................................................................................................. 20
452 Tex Willer kuusi ensimmäistä vuosikertaa (yksi puuttuu sekä kahta numeroa kaksi kpl). Laatu

vaihtelee hyvästä hieman heikompaan. Upea erä yli 160 kpl! .............................................................. 300
453 Viidakko sarjakuvaa pieni erä yli 20 erilaista + pari muuta sarjakuvaa. Laatu vaihteleva ..................... 20
454 Zoom sarjakuva-albumeita ja -lehtiä erä, albumeita seitsemän kappaletta vuosilta 1974 - 1975 ja

lehtiä n. 25 kappaletta vuosilta 1973 - 1974. Vaihteleva laatu, lukemisen jäljet. Lisäksi muutama
muu sarjakuvateos ................................................................................................................................ 20

455 Aku Ankka 1952 N:o 11B kohtuu kuntoinen, mutta lukemisen jäljet ...................................................... 20

456 CD-levyjä VALTAVA kokoelma sisältäen reilusti yli 1.500 levyä! Runsaasti klassista musiikkia, mutta
myös jonkin verran rockia, iskelmää jne. Muutamia levyjä mukana useampi (esim. 20 kappaletta
samaa), mutta silti valtaosa erilaisia joten kuunneltavaa kyllä riittää! ....................................................100

457 DVD erä komediaa noin 50 kpl .............................................................................................................. 20
458 DVD erä noin 70 kpl .............................................................................................................................. 20
459 DVD erä noin 90 kpl .............................................................................................................................. 20
460 DVD erä yli 50 kpl kaikissa Suomi tekstitys ........................................................................................... 20
461 DVD kauhua erä noin 40 kpl ..................................................................................................................20
462 DVD Scifi ja fantasy erä noin 70 kpl ...................................................................................................... 20
463 DVD- ja VHS-elokuvia VALTAVA kokoelma sisältäen yli 600 VHS-elokuvaa ja n. 450 DVD-elokuvaa,

lisäksi myös muutama Blu-Ray-elokuva. Osa DVD-elokuvista käyttämättömiä alkuperäisissä
muoveissa. Tästä kerralla muutama tuhat tuntia ajanvietettä! .............................................................. 100

464 LP kokoelmalevyjä erä noin 100 kpl. VAIN NOUTO .............................................................................. 20
465 LP kotimaisia erä noin 90 kpl .................................................................................................................20
466 LP Rock ja Pop noin 100 kpl. VAIN NOUTO ......................................................................................... 20
467 LP-levyjä SUURI kokoelma sisältäen yli 500 levyä! Valtaosa klassista musiikkia mutta myös hiukan

muita tyylilajeja. Runsaasti myös useamman levyn kokonaisuuksia mukana. ...................................... 50
468 Ruotsalaisia sekalaisia LP levyjä erä noin 60 kpl .................................................................................. 20
469 Ulkolaisia LP levyjä sekalainen erä noin 50 kpl ..................................................................................... 20

470 Ester Ståhlberg 1923 kirjeellä ................................................................................................................20
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Tulitikkuetiketit

Kirjeensulkijat

Keräilykortit

471 Ilmari Kiannon ärtynyt vastaus lausujalle, joka halusi ostaa Kiannon satukirjan suoraan. Hän ohjasi
kysyjän kustantajalle 1933 .....................................................................................................................20

472 Juan Perón (Argentiinan presidentti) allekirjoitus kirjeellä 1965. Mukana aitoutustodistus. .................. 30
473 Larin-Kyöstin lähettämiä kortteja kaksi erilaista allekirjoituksin 1942 ja 1948 ....................................... 20
474 Mannerheim nimikirjoitus ja presidentin paperisinetti nimityskirjalla 27.4.1945 .................................... 40
475 Mannerheimin allekirjoitus postisähkeellä 26.12.1943. Lisäksi mukana alkuperäinen kirjekuori, jossa

Kuriiripostitse -leima ja takana Mannerheimin paperisinetti .................................................................. 50
476 Mauno Koivisto ja lisäksi muita tunnettuja henkiliötä kuten Kirka, Kake Randelin, Jope Ruonansuu,

Sami Hyypiä ym .....................................................................................................................................20
477 Risto Ryti pienellä paperin palalla ......................................................................................................... 20
478 Rudolf Hess nimikirjoitus hänen postikortillaan. Harvinainen! Aitoutustodistus: PSA/DNA (2022) ........ 200
479 Ruotsin kuninkaallisten Prinssi Bertilin ja puoliso Lilianin allekirjoitukset kuvallisella kiitoskortilla ........ 20
480 Urheilijoiden nimikirjoituksia hieno erä kuusi kpl ensipäiväkuorilla Kimi Räikkönen 2007, Jari

Litmanen, Jari Kurri, Päivi Ikola ja Lea Hakala ensipäiväkuorella 1995 kaksi kpl, Tommi Mäkinen
ensipäiväkuorella 2000, Janne Holmén ensipäiväkuorella 2002 ja Mika Myllylä erikoisleimakortilla
Lahti 2001. ............................................................................................................................................. 20

481 Hieno erä tulitikkuetikettejä kahdeksassa säiliökirjassa. Pääasiassa suomalaisia (kauppias ja vienti)
mutta myös jonkin verran ruotsalaisia ja muita ulkomaisia. Myös isokokoisia. ..................................... 50

482 Monipuolinen tulitikkuetikettien erä kuudessa säiliökirjassa, kahdessa vanhassa vihkossa sekä
rasiassa. Suomalaisia kauppias- ja vientietikettejä ja myös ulkomaisia monista maista. Myös isoja.
Tutkittavaa! ............................................................................................................................................ 50

483 Suomalaisia ja myös vähän ulkomaisia etikettejä yli 1000 kappaletta (samojakin) kahdessa
paksussa Visir-kansiossa. Kauppias-, vienti- ja muita etikettej ............................................................. 40

484 Kirjeensulkijoita ja muutakin materiaalia (Framoja, muistopienoisarkkeja, maksimikortteja) hyvä erä
paksussa säiliökirjassa .......................................................................................................................... 20

485 Jääkiekkokortteja erä yli 2 KG ............................................................................................................... 20
486 Jääkiekkokortteja hyvä erä kuudessa albumissa sekä yhdessä laatikossa irrallisena, runsas määrä

sekä vanhempia että uudempia kortteja sisältäen nimikirjoitus-, jersey- ym. erikoiskortteja. Lisäksi
vanha arvoluettelo 1995 ........................................................................................................................ 150

487 Jääkiekkokortteja iso erä kolmessa albumissa, irtosivuilla sekä kahdessa laatikossa. Mukana paljon
suomalaisten pelaajien kortteja, nimikirjoitus-, jersey- ym. erikoiskortteja, kortteja 1980 - 2000 -
luvuilta. Lisäksi myös hiukan muita keräilykortteja, mm. jalkapallokortteja ........................................... 150

488 Jääkiekkokortteja JÄTTIERÄ kolmessa laatikossa, yli 30 KG! Arviolta yli 10.000 korttia pääosin
1990-luvulta, SM-liigaa ja NHL-kortteja. Osa korteista huonokuntoisia, pyöreitä kulmia jne. mutta
tuhansia ja tuhansia hyväkuntoisia ........................................................................................................ 80

489 Jääkiekkokortteja SUURI erä kahdessa laatikossa osin pienemmissä laatikoissa, yht. yli 20 KG!
Tuhansia ja tuhansia NHL ja SM-liigakortteja 1990-luvulta ................................................................... 50

490 Jääkiekkokortteja VALTAVA erä kolmessa laatikossa yli 20 KG!! Arviolta yli 7.000 korttia 1990-
luvulta! Monia eri sarjoja, NHL ja SM-liiga ............................................................................................. 80

491 Jääkiekkokortteja yli 1000 kappaletta, pääosin uudempia 2019 - 2021 vuosien Upper Deckin
kortteja sisältäen myös erikoiskortteja kuten Dazzlers, Laser shots, Net Crashers, Canvas jne.
Myös hiukan jalkapallokortteja mukana ................................................................................................. 50

492 Jääkiekkokortteja yli 1200 kappaletta, pääosin Upper Deckin kortteja 2019 - 2021 väliltä sisälteän
myös erikoiskortteja, myös vanhempia jääkiekkokortteja sekä muita keräilykortteja, mm.
jalkapallokortteja .................................................................................................................................... 50

493 Keräilykuva-albumi ”Adolf Hitler” (Hamburg / Bahrenweld) kansipapereilla ja alkuperäisellä
säilytyslaatikolla. Ulkoa hyväkuntoinen ja sisältä upeakuntoinen keräilykuva-albumi Adolf Hitlerin
elämästä ja työstä. Kansipaperit ovat osin vaurioituneet, mutta silti poikkeuksellisen hyväkuntoiset.
Pahvikotelo on siisti, mutta osin avattu ja hieman revennyt, koska kiinnitetyt kuvat paksuntavat
kirjaa. Keräilykuvat ovat täysin virheettömiä. Ns. Juno kuva-album ...................................................... 30

494 Keräilykuva-albumi ”Deutsche Kolonien” Dresden-A5 (1936) alkuperäisellä pahvikotelolla (vähän
vikaa). Hienokuntoinen, kirjassa kaikki kuvat. Kirjan ja kuvien kunto erittäin hyvä. Kirjan oikeassa
yläkulmassa on taitetta. Ns. Juno kuva-album ...................................................................................... 30

495 Keräilykuva-albumi ”Die Deutsche Wehrmacht”, Dresden-A5 (1936) alkuperäisellä säilytyslaatikolla.
Todella upeakuntoinen keräilykuva-albumi Wehrmachtista. Pahvikotelo on siisti (joitain tahroja) ja
hieman revennyt, koska kiinnitetyt kuvat paksuntavat kirjaa. Kirja on käytännössä virheetön ja
keräilykuvat ovat täysin virheettömiä. Ns. Juno kuva-albumi ................................................................ 30
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Puhelukortit

Pinssit

Olympia

Vintage - muut keräilykohteet

496 Keräilykuva-albumi ”Kampf um’s Dritte Reich”. Altona-Bahrenfeldin (1933) harvoin tavattava
pahvikantinen albumi hienossa kunnossa. Albumissa on mukana kaikki kuvat ja se dokumentoi
kolmannen valtakunnan synnyn ja valtakunnanjohtaja Adolf Hitlerin nousun vallan korkeimmalle
huipulle. Kuvat ovat Heinrich Hoffmanin, kolmannen valtakunnan ”virallisen kuvaajan”. Ns. Juno
kuva-albumi. . ........................................................................................................................................ 30

497 Olympia keräilykuva-albumit ”Olympia 1936” Band I ja Band II. Molemmat albumit ovat
siistikuntoisia ja sisältävät kaikki keräilykuvat. Ns. Juno kuva-albumi. . ................................................ 40

498 Stereokuva-albumi ”Der kampf im Westen”. 3D kuva-albumi (Raumbildalbum). Harvinainen sota-
ajan stereokuva-albumi, erittäin hyvä kunto. Mukana katseluohje, kaikki sata kuvaa (oikeita
valokuvia) ja metallirunkoiset erikoislasit valokuvien katseluun, siis täydellinen paketti! Kirjassa
myös 8 sivua, joissa tummanharmaalle pahvitaustalle kiinnitettynä alkuperäisiä värivalokuvia
kentältä. Kirjan julkaisijat ovat Oberst des Generalstabes Hasso von Wedel, Oberkommando der
Wehrmacht osastonpäällikkö ja Reichsamtsleiter H. Hansen, NSDAP:n Valtakunnan
lehdistötoimisto. München: Raumbild-Verlag Otto Schönstein, (1940/41), alkuperäinen ja
harvinainen sota-ajan julkaisu ............................................................................................................... 50

499 Zeppelin-Weltfarten keräilyvalokuvakirja I osa + alkuperäinen pahvinen säilytyslaatikko (pientä
vikaa). Todella upeakuntoinen valokuvakirja (keräilykuvat, aidot hopea-bromidivalokuvat) ilmalaiva
LZ 127 Graf Zeppelinistä v. 1932. Kaikki kuvat 264 kpl kirjassa + 1 kpl metallifoliokuva
maailmankiertueen muistokolikosta. Kirja ja kuvat ovat upeassa kunnossa. ........................................ 20

500 Zeppelin-Weltfarten keräilyvalokuvakirja II osa + alkuperäinen pahvikansiokuori (vähän vikaa).
Hienokuntoinen valokuvakirja (keräilykuvat, aidot hopea-bromidivalokuvat) ilmalaiva LZ 127 Graf
Zeppelinistä v. 1933. Kaikki kuvat 159 kpl kirjassa + 1 kpl metallifoliolaattakuva I Maailmansodassa
pudotettujen ilmalaivojen miehistöjen ja Fregattenkäpitan Strasserin muistoksi. Kirja on hyvässä
kunnossa ja sisäpuoli & kuvat ovat upeassa kunnossa ........................................................................ 20

501 Erä noin 2½ KG puhelukortteja ............................................................................................................. 20
502 Iso erä puhelukortteja 6 kg laatikossa ................................................................................................... 20
503 Juna ja rautatie aihetta erä kansiossa noin 70 kpl lisäksi muita kortteja yli 50 kpl ................................ 20
504 Kolmessa kansiossa keräilijän jäämistöstä noin 8½ KG ....................................................................... 30
505 Puhelukortteja erä kansiossa noin 450 kpl paljon samokin ................................................................... 20

506 Pinssejä erä noin 70 kpl ja Neuvostoliittolaisia merkkejä yli 100 kpl ..................................................... 20
507 Punavankien jäsenmerkki 1918. Hopea ................................................................................................ 20

508 1940 Helsinki Olympia liina ................................................................................................................... 20
509 Olympia kirjasto yli 60 kirjaa + hyvä nippu erilaisia pienpainoksia! Mukana mm. Berliinin 1936

Olympialaisten neljä erilaista keräilkuvakirjaa ym! ................................................................................ 50
510 Olympialaiset 1908 Lontoo, KULTAMITALI (noin 28g), kaiverrus: Winner Open Rifle Teams. Norjan

joukkue voitti kyseisen kilpailun. Harvinaisuus! ..................................................................................... 7800
511 Olympia erä kuusi lasiesinettä, kaksi lautasta, puukon tuppi, 1952 lippu, kirjoja, leimoja, joku pinssi

ym .......................................................................................................................................................... 40
512 1952 Helsinki lippu ja muutama nimikirjoitus sekä Olympia kisoihin liittyviä leimoja eri vuosilta ...........20
513 Helsinki erä mm. ohjelma, valokuvia (press), hoperahoja ym ............................................................... 20
514 Olympia liinoja / viirejä ym erä kuusi erilaista mm. Helsinki 1952 noin 70 x 70 cm kaksi iso liinaa jne.

Lisäksi yksi Helsinki liina ....................................................................................................................... 40
515 Stadion pienoismalli, pituus noin 13,5 cm ja korkeus noin 6 cm. Hopealeima (925) ja vuosileima R8

(1994) lisäksi leima: Sporr. .................................................................................................................... 50

516 Ahvenanmaan keräilyautot 1-28 alkuperäisissä pakkauksissaan, lisäksi kaksi Suomen Postin
keräilypienoismallia ............................................................................................................................... 50

517 Astioita (uushopea, alpakka, teräs- yms.) iso laatikko. Kynttilänjalkoja, eri kokoisia lautasia, isoja
kannuja, metallinen emaloitu saippua tms. rasia kannella, teräksinen hieno jäätelö- /
jälkiruokatarjoilumalja 1 kpl, teräksiset hienot jäätelö- / jälkiruokapikarikulhot 6 kpl, 3 kpl erikokoisia
metallisia emaloituja lieden levyn suojia ym. Joku hopeaakin? ............................................................. 20

518 Aterimia, vanhoja hyvä erä: kuusi Hackmanin ruokaveistä, kaiverrus 1927, 12 kappaletta painavia
ruokaveitsiä ja kolme vanhempaa veistä: Sorsakoski, Solingen ja Fiskars (teräs). Bruttopaino noin
1,7 kg. .................................................................................................................................................... 30
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519 Autojen pienoismalleja kolme hienoa kappaletta. 1) Mercedes-Benz SLS AMG ”Signature Edition
Orange” eli GT5-versio. Signature Edition, jossa ko. pienoismalli oli mukana, loppuunmyytiin ennen
julkaisua. 2.) Aston Martin DBS (James Bond “Quantum of Solace”) 3.) Aston Martin V12 Vanquish.
(James Bond ”Die Another Day”). Kaikki ovat ns. “Official lisensoitu pienoismalleja” alkuperäisissä
avaamattomissa pakkauksissaan. Hienot! ............................................................................................ 20

520 Azimuth-peili (Azimuth mirror). Astemittaukseen käytettävä laite, valmistaja Kevin Bottomley & Baird
Co, Glasgow. Hieno laite hienossa puulaatikossa noin 30 x 30 x 18 cm. Laite hyvässä kunnossa,
laatikossa jonkin verran kulumaa .......................................................................................................... 50

521 Charlotte Perriand, seinävalaisin Space Age 1960-luvulta. Halkaisija noin 35 cm ja korkeus ilman
lamppua noin 10 cm. ............................................................................................................................. 100

522 Eroottisia lasisia paperipainoja neljä kpl ................................................................................................ 20
523 Hotellietikettejä sekä ulkomaisten viinapullojen etikettejä pieni erä, lisäksi pieni erä kotimaiia ja

ulkomaisia tulitikkuetikettejä, kolme grafiikkalehteä Suomen eri paikkakunnilta sekä pieni taulu
kehystettynä .......................................................................................................................................... 20

524 Iso erä keräilijän sekalaista materiaalia mm. Kim Larsen cd:tä 17 kpl jne ............................................ 20
525 Juomaetikettejä erä yli 90. Pääosin hyväkuntoisia ................................................................................ 20
526 Kaksi isoa ja kaksi pienempää kahvikannua kuparia ja messinkiä sekä kannellinen makeisastia

messinkiä. Aasialaista alkuperää, vanhoja ja upeita! ............................................................................ 50
527 Kaksi lasimaljakkoa, muita kattaus- ja koriste-esineitä, aterimia ja muutamia pöytämitaleja. VAIN

NOUTO ..................................................................................................................................................20
528 Kamera Konica FP-1, kaksi objektiivia ja muutama suodatin. Nahkainen kantolaukku ........................ 20
529 Kameroita erä kolme vanhaa Canonia, lisäsalama ja putki: Tamron 2 Adaptall. Lisäksi kiikarit.

Toimivuudesta ei tietoa .......................................................................................................................... 20
530 Kartat, erä vanhoja karttoja ja karttakirjoja yli 8 kg. laatikossa. Myös 13 vanhaa almanakkaa vuosilta

1853 - 1902, vanhimmat melko heikossa kunnossa ..............................................................................20
531 Kattovalaisin vanha, ajan patinaa. Korkeus noin 80 cm. VAIN NOUTO ................................................ 20
532 Keräilijä kodin jäämistöä iso erä posliinia mm. Arabiaa, hopeaa, kristallia ym ym. VAIN NOUTO ........ 50
533 Keräilijän kaapeista löytölaatikko mm. kolikoita, postikortteja ja merkkejä sekä kelloa ym ................... 40
534 Keräilijän kaapeista sekalainen erä esineitä. VAIN NOUTO ................................................................. 20
535 Keräilijän kaapista erä sekalaista materiaalia mm. koruja, kelloja (toimivuudesta ei tietoa), posliinia

ym .......................................................................................................................................................... 20
536 Keräilijän kaapista sekalaista materiaalia mm. hopealusikoita, Finnair tuotteita, kolikoita ym .............. 30
537 Kiikarit, pienikokoiset vanhat saksalaiset, P.Bestel Dresden. Nahkakotelo. Maalipinta kulunut ja yksi

linssi halki, mutta toimintakuntoiset ....................................................................................................... 20
538 Kimi Räikköseen liittyvää keräilymateriaalia kuten paitoja, tauluja ym .................................................. 20
539 Kolikkopatsaita ”ankka”, kaksi kappaletta, korkeudet 9 ja 11 cm. Kipsirunko päällystetty

suomalaisilla tasavallan ajan kolikoilla. Design Timo Ruotsalainen ...................................................... 30
540 Kolikkopatsas ”kissa”, korkeus 27 cm. Kipsirunko päällystetty suomalaisilla tasavallan ajan

kolikoilla. Design Timo Ruotsalainen ..................................................................................................... 20
541 Kolme hienoa pronssipatsasta, ilmeisesti intialaista alkuperää. Korkeus noin 10 cm, paino yht. 1,0

kg ........................................................................................................................................................... 50
542 Kolme vanhaa meksikolaista kiviveistosta, eri kivilajeja. Korkeudet 19 - 27 cm, paino yhteensä n. 4

kg ........................................................................................................................................................... 20
543 Kortisteellinen vanha arkki ruusuja Turusta ........................................................................................... 30
544 Kuljettaja lakki ja vanha taksikyltti (toimiva) ym ..................................................................................... 20
545 Kuparipannu, korkeus 16 cm sekä alumiininen, kannellinen purkki, korkeus 10 cm ............................. 20
546 Kyniä noin 60 kappaletta. Lähinnä mainoskyniä, mutta myös parempia, mm. Parkerin mustekynä

(tyhjä patruuna) ..................................................................................................................................... 20
547 Kynttelikköjä, hieno erä vanhoja messinkisiä. Neljä isoa ja painavaa viiden kynttilän ”Candelier”

kynttelikköä korkeus noin 42,5 cm, kaikissa liekinsammuttimet mukana, kaksi pienempää kolmen
kynttilän, korkeus noin 33 cm sekä yksi yhden kynttilän, korkeus 24 cm. Upea. VAIN NOUTO ........... 50

548 Laatikossa sekalainen erä esineitä mm. käyttämättömiä vintage silmälasikehyksiä 10 kpl ym ............ 20
549 Lelu, metallinen auto, pituus noin 30 cm. Tavanomaiset käytön jäljet ................................................... 20
550 Lelut, Wendt & Kuhn puisia vanhoja figuureita Tanskan kuninkaallinen vartiosto kymmenen sotilasta

ja vartiokoppi ......................................................................................................................................... 50
551 Lelut: peltinen / muovinen hyrrä, Disney -aiheinen! Valmistaja: LBZ (Made in W-Germany)

Tavanomaista käyttö kulumaa ............................................................................................................... 20
552 Lelut: vedettävä mekaaninen astronautti arviolta 1970-luvulta (leikin jäljet) ja 1940 luvulta peltinen

kukko huopapyrstöineen (Made in US-Zone Germany) ........................................................................ 30
553 Lukko, vanha painava (1,0 kg) messinkinen, 8 levyä. Päivämäärä 17.NOV.1927. Avain mukana,

toimi ....................................................................................................................................................... 20
554 Mannerheim keräilijän kodista monenlaisia esineitä mm. Patsas, tauluja, ylipäällikön päiväkäskyjä

ym. VAIN NOUTO .................................................................................................................................. 50
555 Matkailuviirejä ja hihamerkkejä pieni erä ............................................................................................... 20
556 Matto, tiettävästi Iranista, koko noin 150 x 93 cm. Käytetty ...................................................................40
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557 Matto, tiettävästi Pakistanista (Bokhara?), noin 170 x 115 cm. Käytetty ............................................... 80
558 Merenkulkuun liittyvää uudempaa sekalaista keräilijän tavaraa erä laatikossa .................................... 20
559 Messinki kynttilänjalat kolme kpl noin 20 m x 9,5 cm ja alusta noin 27,5 cm. Tavanomaiset käytön

jäljet ....................................................................................................................................................... 20
560 Messinkinen Buddha-patsas, korkeus noin 25 cm ja paino 2 kg sekä buddhalainen rukousmylly

messinkiä ja puuta, pituus 28 cm.. ........................................................................................................ 20
561 Mittatikkuja noin 50 erilaista erä ............................................................................................................ 20
562 Monipuolinen jäämistöerä vanhoja ja uudempia koriste- ym. esineitä. Kuusi kappaletta 8 cm

”kristallitimantteja” Keravan rakennusten kuvin, herätyskelloja, 13 vanhaa naisten rannekelloa,
vanha kaitafilmikamera, kynttilänjalkoja, puukkoja, kyniä, puuveistoksia jne. Tutustu!. ........................ 20

563 Mustepulloteline hopeoitua messinkiä ja kaksi lasista mustepulloa ...................................................... 20
564 Muumi-nenäliina 1950-luvulta. Puuvillaa, noin 22x23 cm. Hieno kunto. Harvinainen ........................... 50
565 Naantalin nuket vuodelta 1982 .............................................................................................................. 20
566 Naisten vanha intialainen käsilaukku hienoin koristeompelein rasiassa. Lisäksi kolme hienoa

viuhkaa . ................................................................................................................................................ 20
567 Nuket, kaksi vanhaa nukkea noin 1940-luvulta. Posliinia, pituudet noin 60 cm ja 55 cm. Mukana

vaatteita ja muita varusteita. Koristeelisessa, verhoillussa laatikossa (äitiyspakkaus?) 63 x
30cm.VAIN NOUTO ............................................................................................................................... 20

568 Nuket, kokoelma nukkeja ja tarvikkeita 1950-60 -luvuilta laatikossa. Noin 30 nukkea ym. Hyvä
kokonaisuus ...........................................................................................................................................30

569 Nukkeja erä 17 kpl mm. Tanskasta. Lisäksi Copenhagen Royal Äitienpäivä vuosilautasia 15 kpl ym. . 40
570 Nypläystyyny rullalla sekä paljon nypylöitä nypläykseen .......................................................................20
571 Olympia keräilijän kodista erilaisia esineitä kiehtova erä mm. Amsterdam 1928 Olympiade

seinätaulu, Stockholm stadshuset hieno lasimaljakko, mitaleita ym ym. VAIN NOUTO ....................... 50
572 Ostokortteja eri säännöstellyille tuotteille isohko erä, vanhoja pääsylippuja (myös täysiä nippuja),

pari luottovakuussopimusta 1930-luvulta, tulitikkuetikettejä ym. mielenkiintoista paperitavaraa .......... 20
573 Paavo Nurmi patsas, korkeus noin 43 cm ja leveys noin 42 cm. Pientä vikaa. Paino noin 3,6 KG.

VAIN NOUTO. ....................................................................................................................................... 50
574 Paavo Tynell, vanha kattovalaisin (Taito) kolmella lasikuvulla, jotka eivät ole alkuperäiset. Korkeus

noin 44 cm. Tavanomaiset käytön jäljet. VAIN NOUTO ......................................................................... 100
575 Paksu mapillinen vanhoja asiakirjoja, muuta paperitavaraa, VR:n pakettikortteja, muutama mitalin

myöntökirja, kolme arkkia Taiteilijaseuran kirjeensulkijoita ym. keräilytavaraa. .....................................30
576 Palokunta teemaan liittyvää materiaalia mm. kangasmerkkejä yli 40 kpl, pinssejä ym merkkejä sekä

poletteja. Myös materiaalia USA:sta. Lisäksi juhlapuku merkkeineen ja housut (koko C154) sekä
lakki ja suikka. Myös ansiomerkkejä! Hieno kokonaisuus! .................................................................... 40

577 Partaterän teroituslaite, vanha saksalainen. Lisäksi vanha nuuskarasia, 6,5 x 4,5 cm, ilmeisesti
hopeaa, ei leimoja.... ............................................................................................................................. 20

578 Pehtoori kahvipannu, design Antti Nurmesniemi. Tavanomaista ajan patinaa ...................................... 20
579 Persialainen vanha samovaari tinattua / hopeoitua messinkiä, korkeus noin 28 cm sekä saman

tyylinen persialainen vesipiippu kuparia, korkeus noin 55 cm. Upeasti koristellut antiikkiesineet!
VAIN NOUTO ........................................................................................................................................ 100

580 Philips vanha radio. Toimivuudesta ei tietoa ..........................................................................................20
581 Pronssiveistos (abstrakti), korkeus 33 cm ja pienempi venäläinen veistos ”Samson repii leijonan

kitaa”, metallimaalattua keramiikkaa (?) korkeus 14 cm ........................................................................20
582 Puhalluslamppuja kaksi kappaletta sekä muita vanhoja esineitä mielenkiintoinen erä. Mm. vanha

silitysrauta, puntari, lihanuija, puinen tarjoiluvalli ym ............................................................................. 20
583 Puuveistoksia kaksi kappaletta, Afrikkalaisia, korkeus noin 20 cm ....................................................... 20
584 Pöytälamppu, korkeus noin 43 cm. VAIN NOUTO ................................................................................ 20
585 Ryijy kaksi erilaista. Toisessa joutsen aihe. Koot noin 75 x 110 cm ja 81 x 135 cm .............................. 20
586 Sekalaine erä vanhoja esineitä: kalastustarvikkeita, kelloja, Nikon-kamera, leluja, huuliharppuja,

kitara, kirjallisuutta tulitikkuetikettejä ym ................................................................................................ 40
587 Sekalaisia dokumentteja erä yli 30 kpl osassa merkkejä ym .................................................................30
588 Sotilaskuvia pahvisia ym erä lisäksi puhdetyönä tehty paperiveitsi ja puukko ...................................... 20
589 Tarjotin ilmeisesti hopeoitua messinikä tms. noin 74 x 48 cm. Hienosti koristeltu ja kaiverrettu.

Käytön jälkiä. Paino yli 4 kg! .................................................................................................................. 40
590 Terästarjotin, halkaisija noin 39 cm. Tanskalainen ”Menu”, design Bent Falk, kuin uus ........................ 20
591 Tina ym esineitä erä mm. vanhoja tuoppeja, joissa mm leima 1768 ja 1762 ym .................................. 50
592 Upeasti käsin kaiverrettu messinkinen kahvikannu, samalla tavalla koristelu messinkinen kumistin,

koristeellinen messinkimaljakko, kaksi pientä messinkilautasta ja -lusikka. Intian seudulta, hienot. .... 20
593 Vaaka arviolta vuodelta 1900 ja vanha sorkkarauta. VAIN NOUTO ...................................................... 20
594 Vanha intialaisen jumalan naamari messinkiä koristekivin sekä messinkinen mustepullo ja

mausteastia (?), jossa kuusi pientä lokeroa ruuvikiinnityksen takana. Erikoiset! .................................. 20
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Numismatiikka
Kolikot

Kokoelmat ja erät

595 1865 - 1892 1 markan hopearahoja 12 kappaletta (5 eri vuotta). Vaihteleva kunto .............................. 30
596 1865 - 1892 1 markan hopearahoja 12 kappaletta (5 eri vuotta). Vaihteleva kunto .............................. 30
597 1918 - 1950 1 penni - 10 markkaa erä 18 hyväkuntoista kolikkoa. Myös 1952 1 markka, jossa

vuosiluvun ”19” ja etupuoli hyvin kevyesti lyöty. .................................................................................... 30
598 1972 10 penniä, lyöntivirhe, puuttuva osa ”kello seitsemässä”. Löydetty 1972 rullasta ........................ 20
599 1974 - 2001 26 erilaista kolikoiden vuosisarjaa ..................................................................................... 50
600 1997 - 2001 Proof-laadun kolikkosarjat á 2 kpl. Kaikissa mukana hopeinen jetoni ja aitoustodistu ...... 50
601 2003 Rahapajan eurokolikoiden DPQ (Diamond Proof Quality) sarja puulaatikossa. Mukana

kultainen (0.900, 8,64g) jetoni. .............................................................................................................. 150
602 2004 2€ ”risuraha” kymmenen kappaletta, hyvä kunto ..........................................................................100
603 2004 2€ ns. risuraha viisi kpl ................................................................................................................. 50
604 2006 2 euroa väärällä kartalla (Norja mukana), neljä kappaletta. Kolme kl 01, yksi kl 1 ...................... 100

605 1951 - 2003 hyvä erä lähinnä hopeisia juhlarahoja. Mukana 1951 Olympia 500 mk (1), 1960
Paasikivi 1000 mk (1), 100 markkaa (5), 50 markkaa (5), 25 markkaa (7), 10 markkaa (15) ym ..........100

606 1974 - 1983 rahasarjakoteloita täysin nipuin viisi pakettia (nipussa a 10 kpl) ....................................... 50
607 Eurokolikoiden kokoelma kansiossa. Nimellisarvo yli 100 € ..................................................................50
608 Iso löytöerä, reilusti yli 5 kg, suomalaisia kolikoita 1860-luvulta alkaen laatikossa. Paljon (yli 3,5 kg)

pronssikolikoita, lähinnä tsaarinajan, sekä sekalainen erä tasavallan ajan rahoja ................................ 100
609 Kahdessa kansiossa yli 300 kolikkoa mm. hopearahoja ym ................................................................. 50
610 Kansio venäläisiä ja suomalaisia pääasiassa heikkokuntoisia seteleitä, lisäksi pieni erä kuoressa,

erä hopeamarkkoja sekä isohko erä erilaisia ostokortteja ..................................................................... 40
611 Keräilijän jäämistöstä sekalainen erä noin 5 KG ................................................................................... 50
612 Keräilijän jäämistöstä yli 9 KG erä mm. vuosisarjoja noin 30 kpl, joissa mahdollisia tavanomaisia

jälkiä ym .................................................................................................................................................30
613 Kiintoisa erä kolikoita (mm. 5€ erikoislyöntejä 12kpl), juhlarahoja, Monetan tuotantoa, nippu

seteleitä ym tutkittavaa. ......................................................................................................................... 50
614 Kiintoisa erä monenlaista laatikossa mm. 2€ erikoislyöntejä yli 100 kpl, joissa mukana kaksi 2004

ns. risurahaa. Lisäksi ulkomaisia seteleitä erä ym ym ...........................................................................120
615 Kolikkoerä lukollisessa metallirasiassa. Mm. 37 kpl 2 € erikoislyöntejä (1 kpl 2004 ”risuraha”), 2 kpl

1952 500 markkaa, 2 kpl Åland 100 markkaa 1991, hopeamarkkoja ym. ............................................. 100
616 Kolikoita Suomesta ja ulkomailta lähes 4 KG mm. 1952 500 markkasta 2 kpl, 1960 1000 markkasta

10 kpl jne. Lisäksi joitain seteleitä ym ....................................................................................................40
617 Laatikko keräilijän jäämistöstä kolikoita ym noin 8 KG mm. juhlarahoja 1952 alkaen lähes 40 kpl ym .100
618 Laatikossa erä kolikoita, seteleitä vaikka mitä kahdessa kansiossa sekä pusseisssa lähes 6 KG ....... 50
619 Laatikossa erä noin 1½ KG mm. juhlarahoja, Monetan laattoja Suomen merkittäväistä maalauksista

ja käyttörahoja kullattuina ym ................................................................................................................ 20
620 Laatikossa erä noin 3½ KG mm. juhlarahoja 30 kpl ym ........................................................................ 50
621 Laatikossa erä noin 7 KG ...................................................................................................................... 20
622 Laatikossa erä yli 5 KG keräilijän jäämistöstä numistamatiikkaa mm juhlarahoja ym ........................... 30
623 Laatikossa hyvä erä mm. eurosarjoja, juhlarahoja ja muita kolikoita mm. 2€ 2004 ns. risuraha jne ..... 50
624 Laatikossa kiintoisa erä mm. 5€ maakuntarahoja yhdeksän kpl, 2004 2€ ns. risuraha proof, lisäksi

seitsemän muuta 2€ proof kolikkoa ym ................................................................................................. 100
625 Monetan rahakirjekokoelma kahdessa kansiossa 17 erilaista mm. 2005 20€ MM kultaraha ym .......... 80
626 Numismatiikkaa ja muuta keräilytavaraa pieni sekalainen erä .............................................................. 20
627 Pieni erä numismatiikkaa laatikossa mm. Toivo Jaatisen Valtioneuvosto 200 -juhlamitali (lyöty 200

kpl), Vatikaanin kullattu mitali - Omaggio a Giotto, 2006 10€ Snellman proof ym ................................. 20
628 Poletteja ja muita rahakkeita mielenkiintoinen erä yli 20 kappaletta. Mm. harvinaisia Kytäjän

kartanon ”maitopoletteja” kuusi kappaletta (4 erilaista), Turun poletteja kuusi kappaletta ym.
Ulkomaisiakin, mm. vanha ”Store kopparsbergsl. pollet” vuodelta 1762! .............................................. 50

629 Rahasalkussa erä sekalaisia kolikoita sekä nippu seteleitä mm. 1986 1000 markkaa ja 500
markkaa sekä 1975 500 markkaa käytössä olleet .................................................................................50

630 Sekalainen erä kotimaisia ja ulkomaisia kolikoita hienossa n. 3½ KG koivupuulaatikossa, mm.
risuraha ..................................................................................................................................................20

631 Sekalainen erä laatikossa noin 11 KG ................................................................................................... 20
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Kultarahat

632 Sekalainen erä lähinnä suomalaisia kolikoita hienossa puurasiassa. Myös vähän seteleitä ja
ulkomaita ............................................................................................................................................... 40

633 Sekalainen erä suomalaisia kolikoita 1800-luvun lopusta alkaen 5 kg laatikossa. Myös muutama
heikkokuntoinen seteli. ..... .................................................................................................................... 50

634 Suomalaisia seteleitä, kolikoita ja poletteja sekalainen erä. Mm. 1945 500 markkaa Litt.B, joitakin
hopearahoja, hieno 1952 Olympia 500 markkaa kl. 0 - 01 ym .............................................................. 20

635 Suomi ja ulkomaita sekalainen erä kolikoita ja seteleitä noin 15 KG .................................................... 50
636 1864 - 1875 erä hopeakolikoita 2 markkaa (1), 1 markka (3), 50 penniä (13) ja 25 penniä (5).

Lisäksi kuparirajat 1 penni 1867 ja 10 penniä 1866. Varsin hyväkuntoisia. ...........................................40
637 1865 - 1976 Suomen metallirahat -kokoelma kahdessa kansiossa. Monia hyviäkin, mm. Olympia

500 markkaa 1951. Vaihteleva kunto, monet hapettuneet. Lisäksi pieni erä kaksoiskappaleita
kansiolehdillä ja arkistolaatikossa sekä kymmenen kappaletta ”jäähyväiset kansallisille valuutoille”
rahakirjeitä kansiossa. ........................................................................................................................... 100

638 Kahdessa kansiossa siisti peruskokoelma kolikoita mm. 1952 500 markkaa, 1865 - 1908 2
markkasia kahdeksan erilaista, 1865 - 1915 1 markka 11 erilaista, 1864 - 1917 50 penniä 20
erilaista, 1918 5 penniä Kansanvaltuuskunta jne .................................................................................. 100

639 Vanha kokoelma kolmessa kansiossa (hometta) 25 penniä yli 120 kpl mm. 1868, 50 penniä yli 60
kpl, 1 ja 2 markan hopeakolikoita, 1918 Kansanvaltuuskunta 5 penniä kuusi kpl, juhlarahoja 1952
alkaen yli 30 kpl ym ............................................................................................................................... 150

640 Tsaarin ajan kolikoita sekalainen erä noin 1 KG .................................................................................... 20
641 Tsaarinajan kuparikolikoita erä 20 kappaletta, hyvä kunto .................................................................... 20
642 Tsaarinajan kuparikolikoita erä 18 kappaletta, hyvä kunto .................................................................... 20
643 1916 10 penniä 34 kappaletta, 1916 5 penniä (12), 1 markka 1866 (2), 200 markkaa 1956 - 58 (6)

ja 1952 500 markkaa. Pääosin erittäin hyvä kunto. Lisäksi kolme painavaa pronssista pöytämitalia ... 30
644 1918 - 1952 hieno kokoelma tasavallan alkuajan kolikoita 1 penni - 500 markkaa kansiossa. Noin

130 kolikkoa, kunto todella hyvä, monia UNC / aUNC (01 - 0). Perusmateriaalin lisäksi monia
parempiakin kolikoita. Laatutietoiselle kerääjälle, tutustu ...................................................................... 500

645 Hopeakolikoita pieni erä tsaarinajalta alkaen. Joukossa parempiakin: Olympia 500 markkaa 1951
sekä kolme kappaletta 1952, 1000 markkaa Paasikivi 1960 ym ........................................................... 100

646 1973 - 1994 markkakolikoiden vuosilajitelmia 32 kpl. Korkeintaan kolme samaa. Joissakin jälkiä ....... 30
647 1974 - 2001 31 erilaista kolikoiden vuosisarja ....................................................................................... 50
648 1989 alkaen rahasarjoja ym hieno erä yli 20 kpl ................................................................................... 40
649 Rahapajan proof-laadun rahasarjat vuosilta 1999-2001, 2005, -07, -08, -14 ja -15 hienoissa

laatikoissa. Myös neljä muuta rahasarjaa pahvikansioissa ................................................................... 50
650 Eurokokoelma kansiossa 17 sarjaa ja 2004 2€ ns risuraha .................................................................. 40
651 2€ erikoislyöntejä ym hieno erä lähes 70 kpl ......................................................................................... 80
652 2€ erikoislyöntejä erä yli 80 kpl ..............................................................................................................80
653 2€ erikoislyöntejä kaunis erä lähes 40 kpl mm. kaksi väritettyä ............................................................ 40
654 2€ erikoislyöntejä värillisinä erä 26 kpl + 1991 Åland 100 markkaa proof ............................................. 40
655 Euroajan hopeisia juhlarahoja hieno erä: 20 euroa (4 erilaista) ja 10 euroa (12). Myös 14 kappaletta

5 euron maakunta-aiheisia juhlarahoja ja muutama 2€ erikoislyönti, markka-ajan sekä ulkomainen
juhlaraha sekä jääkiekon MM-kisojen kullattu mital ...............................................................................150

656 1878 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
657 1879 10 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 200
658 1879 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
659 1879 20 markkaa ................................................................................................................................... 300
660 1882 10 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 200
661 1882 10 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 200
662 1882 10 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 200
663 1891 20 markkaa kultaa, harvinainen ....................................................................................................400
664 1904 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
665 1904 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
666 1910 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
667 1910 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
668 1911 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
669 1912 20 markkaa S, kultaa .................................................................................................................... 300
670 1913 20 markkaa kultaa ........................................................................................................................ 300
671 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
672 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
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Juhlarahat

Setelit

673 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
674 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
675 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
676 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
677 1992 1000 markkaa Suomi 75-vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
678 1995 10 markkaa EU-puhheenjohtajuus, kulta/hopea. Lyöntimäärä: 5000 kpl. .................................... 200
679 1995 2000 markkaa 50 rauhan vuotta, kultaa. Harvinainen .................................................................. 400
680 1995 2000 markkaa 50 rauhan vuotta, kultaa. Harvinen ....................................................................... 400
681 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
682 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
683 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
684 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
685 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
686 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
687 1997 1000 markkaa Suomi 80 vuotta, kultaa ........................................................................................ 200
688 1999 10 markkaa Puhetta Pohjolasta, kulta/hopea. Lyöntimäärä 3000 kpl. Harvinainen ..................... 200
689 1999 10 markkaa Puhetta Pohjolasta, kulta/hopea. Lyöntimäärä 3000 kpl. Harvinainen ..................... 200
690 1999 10 markkaa Puhetta Pohjolasta, kulta/hopea. Lyöntimäärä 3000 kpl. Harvinainen ..................... 200
691 2001 1 markka kulta .............................................................................................................................. 200
692 2001 1 markka kultaa ............................................................................................................................ 200
693 2001 1 markka, kultaa ........................................................................................................................... 200
694 2003 50 € Rahataiteen juhlaraha, kultaa/hopeaa .................................................................................. 100
695 2003 50 € Rahataiteen juhlaraha, kultaa/hopeaa .................................................................................. 100
696 2012 50€ World Design Capital Helsinki kultaa/hopea ..........................................................................100
697 2017 100€ itsenäisyys 100 vuotta, kultaa. .............................................................................................200

698 100 markan hopeisia juhlarahoja 15 erilaist .......................................................................................... 100
699 100 markan hopeisia juhlarahoja 17 erilaista ........................................................................................ 100
700 Erä juhlarahoja 15 kpl mm. 100 markkasia kolme kpl ........................................................................... 20
701 Iso erä hopeisia juhlarahoja. 100 markkaa (11 kpl), 50 markkaa (22), 25 markkaa (11), 10 markkaa

(50) ja vähän muitakin euro- ja markkakolikoita .................................................................................... 150
702 Juhlarahoja erä noin 50 kpl ................................................................................................................... 100
703 Juhlarahoja hyvä erä kahdessa laatikostossa mm. 20€ 2 kpl, 10€ 20 kpl, 5€ 4 kpl ja 100 markkasia

9 kpl. ...................................................................................................................................................... 250
704 Pieni erä seitsemän kpl. Lisäksi 2000 proof sarja ................................................................................. 30
705 Proof erä 5€ yksi kpl, 10€ viisi erilaista ja 20€ 1 kpl .............................................................................. 50
706 1952 alkaen hieno erä yli 30 kpl ............................................................................................................ 50
707 1952 Olympia 500 markkaa ja 1952 Olympia-postimerkit rahakuorella (2004 ...................................... 20
708 1952 Olympia 500 markkaa kaksi kappaletta ja 1960 Paasikivi 1000 markkaa kaksi kappaletta.

Lisäksi 1994 20 ecun hopeinen juhlaraha, 2006 2€ väärä kartta ja 2011 5€ Karjala ............................ 40
709 Erä hopeisia juhlarahoja: Olympia 1952 500 markkaa kaksi kappaletta, 100 markkaa (1), 50

markkaa (1), 25 markkaa (4) ja 10 markkaa (23) .................................................................................. 50
710 Hyvä erä hopeisia juhlarahoja: mm. 1952 Olympia 500 markkaa, 14 kappaletta (8 eril.) 100

markkaa ym ........................................................................................................................................... 100
711 Juhlarahoja erä 1952 alkaen yli 20 juhlarahaa myös muutakin kuten kolme rahasarjaa ...................... 40
712 Juhlarahoja yli 30 kpl erä laatikossa alkaen 1952. Lisäksi hieman muita kolikoita ja mitaleita ............. 80
713 Juhlarahoja ym pieni erä mm. 1952 500 markkaa kolme kpl ym ...........................................................30
714 Kokoelma kansiossa 25 kpl alkaen 1952 mm. 100 markkasia 12 kpl ym ............................................. 40
715 1997 25 markkaa 10 kpl kapseleissa erä vielä muovitettuna ................................................................ 20
716 Proof juhlarahoja hyvä erä 5€ kaksi kpl, 10€ 21 kpl ja 20€ kaksi kpl .................................................... 200

717 Kansiossa noin 70 kpl venäläisiä, saksalaisia ja suomalaisia sekalaisia seteleitä mm. 1875 3
markkaa huonokuntoisena ym ...............................................................................................................50



2/24/23, 11:01 AM https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127 22/100

Ulkomaiset rahat

718 Kiintoisa erä seteleitä kansiossa mm. tähtiseteleitä esim. 1977 50 markkaa kl 01, 1897 5 markkaa
(kuusi) huonokuntoinen, lisäksi ulkomaisia seteleitä ............................................................................. 100

719 Pieni erä seteleitä 20 kappaletta. Mm. hyväkuntoiset 500 markkaa 1956, 1000 markkaa 1955, 50
markkaa 1963 ym. ................................................................................................................................. 50

720 Sekalainen erä seteleitä ulkomailta ja Suomesta mm. 1897 5 markkaa kaksi kpl heikkokuntoisina ja
1898 20 markkaa heikkokuntoisena ym ................................................................................................ 30

721 Seteleitä pieni erä yli 30 kpl kansiossa 25 pennistä 1000 markkaan .................................................... 50
722 Setelit, erä suomalaisia ja ulkomaisia seteleitä yli 150 kappaletta kahdessa kansiossa. Vanhaa ja

uutta. Myös käypäisiä ulkomaisia seteleitä, mm. yli 70 USD ym. Vanhoissa vaihteleva kunto ............. 100
723 1862 12 markkaa, kl 1?/2 huonokuntoinen ........................................................................................... 100
724 1872 3 markkaa huonokuntoinen .......................................................................................................... 50
725 Pieni erä lähinnä heikkokuntoisia seteleitä. Joku hyväkin joukossa, kuten 1945 1000 markkaa Litt.A

(2 kpl), 1945 500 markkaa Litt.B, 1955 1000 markkaa ym. Myös kolme Pohjoismaiden Osakepankin
shekkiä Sortavalasta vuodelta 1918 ym ................................................................................................ 50

726 1955 5000 markkaa, kl 1 ....................................................................................................................... 150
727 1975 500 markkaa kaksi kappaletta ja 1976 100 markkaa kolme kappaletta. Lisäksi muutamia

muita pienempiä seteleitä. Hieno kunto kl. 01 - 0 .................................................................................. 100
728 1986 500 markkaa Litt. A kl 01 ja 1000 markkaa Litt. A kl 0 .................................................................. 50
729 2002 10 euron leikkaamaton neljän setelin arkinosa, harvinaisuus! ..................................................... 200
730 2002 20 euron seteli, leikkausvirhe, arkin marginaali jäänyt osin leikkaamatta. Vähän ryppyä ............ 100
731 2002 5 euron seteli, jossa etupuolen painatus puuttuu! Harvinainen .................................................... 200

732 2004 Ateenan Olympialaiset hieno kokoelma juhlarahoja eri maista 12 kpl laatikossa. Mukana myös
Monetan kansio teemaan liittyen ........................................................................................................... 50

733 Alankomaat 1877 10 guldenia kultaa (0,900 - 6,73g). Aitoustodistu ..................................................... 250
734 Alankomaat 1897 10 guldenia kultaa (0,900 - 6,73g). Aitoustodistu ..................................................... 250
735 Antiikin ajan hopea- ym. kolikoita seitsemän kappaletta. Mm. arvokas Didrakma 449-413 BC. Tutki .. 200
736 Antiikin ajan hopeakolikoita kolme kappaletta puurasiassa, Venäjän 5 kop 1831 ja 8 erilaista 1

pennin kolikkoa 1891 - 190 ....................................................................................................................50
737 Belgia 1875 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45 g). Aitoustodistus .............................................................. 250
738 Belgia 1914 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistu ................................................................. 250
739 Bulgaria 1894 20 levaa kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus .............................................................. 250
740 Cooksaaret 2013, 20 dollaria ”Brigitte Pardot) kultaa (0,900, 3,11 g) ....................................................100
741 Erä ulkomaisia seteleitä ja kolikoita. Seteleissä lähinnä Saksan inflaatioaikaa ja Venäjää. Kolikoissa

käyttö- ja juhlarahoja, mm. 2 kpl 1995 Atlantan olympialaisten hopeisia $1 juhlarahoja, Singapore
Airlinesin hopealaatta ym ...................................................................................................................... 50

742 Erä ulkomaisia, lähinnä hopeisia juhlarahoja 13 kappaletta. Mm. Naganon olympialaiset 1998 5000
yen 3 kappaletta, ”Conservation series” Tanzania 50 ja 25 shillinkiä ja Indonesia 5000 ja 2000
rupiaa, Latvia 2001 Jääkiekko 1 Lats proof ym. .................................................................................... 150

743 Erä vanhoja ulkomaisia seteleitä 1900-luvun alusta. Lähinnä saksalaisia ja venäläisiä, vähän
muitakin. Myös nippu erilaisia ”leikkirahoja”, jäljennöksiä ym. ...............................................................30

744 Espanja 1878 25 pesetaa kultaa (0,900 - 8,06g). Aitoustodistus .......................................................... 300
745 Etelä-Afrikka Natura 2004 50 Randia kultaa (99,99%, 15,553 g) proof kapselissa. Hieno ja

harvinainen! . ......................................................................................................................................... 500
746 Eurokolikot, 30 kappaletta 2€ erikoislyöntejä sekä Suomen 2006 2€ väärällä kartalla ......................... 80
747 Europa viralliset hopeaeurot sarjaa 14 kpl ............................................................................................ 50
748 Iso-Britannia 1891 1 sovereign kultaa (0,917 - 7,99 g). Aitoustodist ..................................................... 300
749 Iso-Britannia 1914 1 sovereign kultaa (0,917 - 7,99 g). Aitoustodistu ................................................... 300
750 Italia 1892 20 liiraa kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus ..................................................................... 250
751 Itävalta 1896 10 koronaa kultaa (0,900 - 3,39g). Aitoustodistus ........................................................... 150
752 Kanada 2007, 20 dollarin hopeinen ”lumihiutale” juhlaraha rasiassa aitoustodistuksella ..................... 50
753 Kanada 2013, 25 dollaria ”napakettu”, kultaa (0.999, 7,797 g) rasiassa aitoustodistuksella. Proof.

Harvinainen! .......................................................................................................................................... 300
754 Kiina 2008 Olympialaiset hopearahoja kahdeksan kpl proof ................................................................. 50
755 Kiintoisa pieni erä kolikoiden erikoisuuksia, rahakirjeitä ym. Mukana mm. 2007 BElgia 2€ etupuolen

puutteellisella lyönnillä, aitoutus: Franquinet, Monaco 2€ 2012 rahakirjeellä ym. kiintoisaa.
Yhteensä 10 kohdetta ............................................................................................................................80

756 Koko maailmaa erä noin 14 KG kolikoita ...............................................................................................20
757 Kokomaailma seteli kokoelma neljässä kansiossa. Paljon materiaalia! ................................................ 100
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Venäjä/numismatiikka

758 Meksiko 1918 20 pesoa (0,900, 16,67g) ja Peru 1966 ½ libraa (0.917, 3.99g) ”Azteekkien kalenteri
2000 vuotta”, laatikossa aitoustodistuksin ............................................................................................. 500

759 Niue 2013 5$ Paavo Nurmi, kultaa 3,4 g. Lyöntimäärä: 700 kpl ........................................................... 100
760 Olympialaiset 2002 Salt Lake City hopeisia juhlarahoja 12 erilaista hieno kokoelma ........................... 50
761 Pieni erä ulkomaisia seteleitä, mm. Unkarin 1946 ”Tizmillion” UNC kehystettynä ja saksalaisia

hätärahoja 1920-luvulta. Myös uudempia Virosta ja Sambiasta ja Thaimaa 10 bahtin kolikoita ........... 20
762 Pieniä (n. 0,5 g) kultarahoja kaksi kappaletta, QEII half crown 2013 ja pieni kopio USA 1920 $20 ...... 40
763 Puola 1925 10 zlotyä kultaa (0,900 - 3,23 g). Aitoustodistus ................................................................ 150
764 Puola 1935, -36, -37 ja -38, neljä kappaletta 10 zlotyn hopearahoja .................................................... 20
765 Ranska 1811 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus ............................................................. 250
766 Ranska 1851 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45g ...................................................................................... 250
767 Ranska 1862 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus ............................................................. 250
768 Ranska 1910 20 frangia kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus ............................................................. 250
769 Ruotsi 100 kr hopeakolikoita (925) erä 10 kpl (10 x 16g = 160g). Lisäksi suomalaista juhlarahaa

1991 100 mk viisi kpl ............................................................................................................................. 30
770 Ruotsi 1776 1 riksdaler hopeaa, kl 1 ..................................................................................................... 20
771 Ruotsi 1890 20 kruunua kultaa (0,900 - 8,96g). Aitoustodistu ............................................................... 350
772 Ruotsi 1985 1000 kruunua ja 2001 500 kruunua, kl 1 ........................................................................... 80
773 Ruotsi 1985 1000 kruunua ja 2001 500 kruunua, molempia kaksi kappaletta, kl 1 .............................. 150
774 Ruotsi 1989 1000 kr, kultaa ................................................................................................................... 150
775 Ruotsi 2004 2000 kr Stockholms slott, kultaa 12 g. ...............................................................................300
776 Ruotsi, Fredrik I. 1 daler 1747 Avesta. Plåtmynt 748g. SM268. Kl 1+ ................................................... 400
777 Ruotsi, Fredrik I. ½ daler 1721 Avesta. Plåtmynt 384g. SM273 ............................................................ 300
778 Ruotsi, Fredrik I. 2 daler 1727 Avesta. Plåtmynt 1450g ........................................................................ 400
779 Ruotsi, kaksi vanhaa hopearahaa, toisesta tehty rintaneula, joka rikki ................................................. 20
780 Ruotsi, Kustaa V, hieno erä noin 1,5 kg 1 kruunun (yli 120 kpl) ja 2 kruunun (noin 40 kpl)

hopearahoja! ..........................................................................................................................................200
781 Ruotsi, monipuolinen erä kolikoita laatikossa n. 6 kg. Runsaasti hopearahoja alkaen 1870-luvulta.

Osin lajiteltu, tutkittavaakin! Mukana luettelo ”Myntboken 2014” .......................................................... 100
782 Saksa 1887 20 markkaa kultaa (0,900 - 7,97g). Aitoustodistus ............................................................ 300
783 Saksa 1888 20 markkaa kultaa (0,900 - 7,97g). Aitoustodistu .............................................................. 300
784 Saksa 1911 20 markkaa kultaa (0,900 - 7,97g). Aitoustodistus .............................................................300
785 Saksa 1919 - 1923 erä seteleitä varastosivuilla, yli 30 kappaletta, lisäksi hiukan muiden maiden

seteleitä ................................................................................................................................................. 20
786 Saksa 2002, 5 euroa leikkaamaton kahden setelin pari. Signeeraus Duisenberg. Harvinainen! .......... 150
787 Salomonsaaret 2007, ”Maailman uudet 7 ihmettä”. Seitsemän erilaista 10$ kultarahaa (999, á 1,0 g)

laatikossa. . ............................................................................................................................................100
788 Sekalainen erä ulkomaisia rahoja laatikossa yli 3,5 kg. Lähinnä Pohjoismaiden kolikoita 1900-

luvulta. Myös vähän venäläisiä ja saksalaisia seteleitä ......................................................................... 30
789 Sveitsi 1896 20 frangia kultaa (0,900 - 6,54g). Aitoustodistus .............................................................. 250
790 Tanska 1900 10 kruunua kultaa (0,900 - 4,48 g). Aitoustodistu ............................................................ 200
791 Tristan da Cunha, kaksi pientä (0,5g - 0,999) kultarahaa, Shakespeare ja Äiti Teresa ......................... 40
792 Ulkomaisia ja kotimaisia seteleitä sekalainen erä kansiossa vanhasta uudempaan ............................. 20
793 Ulkomaisia kolikoita sekalainen erä noin 5 kg. Pääasiassa uudempia käyttörahoja hyvin monista eri

maista. Lisäksi Shellin ”Lentävä maailma” polettikokoelma alkuperäisellä alustallaan ......................... 20
794 Ulkomaisia sekalaisia seteleitä noin 100 kpl + nippu kotimaisia ........................................................... 20
795 Ulkomaisia seteleitä erä yli 230 kpl kansiossa ...................................................................................... 20
796 Unkari 1910 10 koronaa kultaa (0,900 - 3,39 g). Aitoustodistus ............................................................ 150
797 Unkari 1913 20 koronaa kultaa (0,900 - 6,775g .................................................................................... 250
798 Venäläisiä ja Saksalaisia vanhoja seteleitä pieni erä. Myös neljä Surinamen uudempaa seteliä ja

muutama suomalainen. Lisäksi muutama ruotsalainen ja venäläinen kuparikolikko ............................ 40
799 2001 viimeiset rahakirjeet ennen euroon siirtymistä -kokoelma albumissa, 15 kirjettä 15 eri maasta .. 20

800 1890 5 ruplaa kultaa (0,900 - 6,45g). Aitoustodistus ............................................................................. 250
801 1898 5 ruplaa kultaa (0,900 - 4,3g). Aitoustodistus ............................................................................... 200
802 1978 Olympia, kiekonheittäjä 150 ruplaa platinaa ................................................................................. 300
803 Aleksander Puskinin syntymän 100-vuotismitali vuodelta 1899. Pronssia, paino 146 g, halkaisija 67 50
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Mitalit ja Kunniamerkit

m ............................................................................................................................................................
804 Erä alkaen 1768 vanhoja kolikoita noin 40 kpl, joista hopeakolikoita 28 kpl ......................................... 30
805 Hieno erä 5 kop kolioita ns. piparkakkurahoja 16 kpl ............................................................................ 30
806 1777 Poltina (½ ruplaa) kultaa. Ekaterina II Im ..................................................................................... 250
807 1866 - 1915 erä vanhoja 1 kopeekan - 20 kopeekan hopea- (6) ja pronssi- (3) kolikoita sekä vanha

Siperian 10 kopeekan kupariraha vuodelta 1774 .................................................................................. 50
808 Erä vanhoja venäläisiä seteleitä (1898 - 1917, 24 kappaletta) ja kuparikolikoita (1795 - 1833, 22

kappaletta .............................................................................................................................................. 100
809 1913 Romanov-dynastia 300 vuotta, 1 rupla hopeaa, kl 01. Hieno! ...................................................... 80
810 1923 RSFSR, NKF payment obligation of 100 gold roubles, SPECIMEN! Pick.172, very rare! Some

toning on edges and especially on reverse. Sealed and graded by Zgrade (40 EF) ............................ 2000
811 1991 erä seteleitä n. 60 kpl, vaihteleva laatu, mm. kolme 1000 ruplan seteliä ..................................... 20

812 AUK-ristit Aunus 1943 ja Tykistö 1940 (kiinnitysmutteri puuttuu) .......................................................... 50
813 Bank of China, Silver Commemorative Collection for 2010 Kanoe Tora: viisi erilaista hopealaattaa

(999) x 50g ............................................................................................................................................ 80
814 Hieno erä mm. Karjala risti, Päämajan risti, Kotijoukkojen risti ym ........................................................80
815 Hieno mitaliripa kymmenellä ristillä / mitalilla. Mm. Ilmavoimien risti ”ilmatorjunta”-soljella, Karjalan

risti 1939-1944, Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki, Reserviupseeriliiton kultainen ansiomerkki
ym. Hieno kokonaisuus! ........................................................................................................................ 300

816 Ilmavoimien risti ilmavalvonnan soljella, kotijoukkojen risti sekä sotien 1939 - 40 ja 1941 - 45
muistomitalit. Kaikki myöntökirjoin. Risteistä myös miniatyyriversiot .....................................................100

817 Kaksi kultamitalia ”Muumipeikko ja Niiskuneiti” puulaatikossa. Paino yhteensä 13,8 g (750). Takuu ... 400
818 Kenraaliluutnantti Raimo Penttisen (1931-2003) kunniamerkkikokonaisuus. Kokonaisuus sisältää

Suomen Valkoisen ruusun 1. luokan komentajamerkin rasiassa myöntökirjoineen (myöntökirjassa
Mauno Koiviston omakätinen allekirjoitus), Suomen Leijonan komentajamerkin rasiassa
myöntökirjoineen (emalivika), kunniamerkkirivan jossa Jatkosodan muistomitali, Sotilasansiomitali,
Kotijoukkojen muistoristi, Kilta-ansiomitalin, Suomen reservisupeesriliiton kultaisen ansiomitalin
sekä viestiristin soljen kera. Kaikkiin kunniamerkkirivan mitaleihin myöntökirjat tallella. Lisäksi
kokonaisuuteen kuuluu Keuruun viestimiesristi (Nro. 3), Ruotsin Pohjantähden ritarikunnan 1.
luokan komentajamerkki rasiassa myöntökirjoineen (myöntökirjassa Kaarle XVI Kustaan
omakätinen allekirjoitus), Itävallan ansioritarikunnan 1. luokan komentajamerkki rasiassa
myöntökirjoineen. Lisäksi useita sekalaisia mitaleita myöntökirjoineen, kometajasauva (sisällä kirje),
kaksi lahjatikaira, juhlapuku, kenraalin lakki sekä m/22 upseerimiekka joka on kuulunut alkujaan
Raimon isälle, Eversti Reino Penttiselle, joka oli yksi asekätkennän vaikuttajista. Kokonaisuudesta
puuttuu kaksi Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki ja Suomen Valkoisen ruusun 1. ritarimerkki.
Merkkien myöntökirjat kuitenkin tallella. On mahdollista, että Penttinen ei käyttänyt näitä alempia
ritarimerkkejä saatuaan korkeammat kunniamerkit samoista ritarikunnista, vaan käytti ainoastaan
kokonaisuudessa olevaa mitaliripaa sekä komentajamerkkejä. Kenraali Penttinen toimi
Viestipataljoonan ensimmäisenä komentajana 1970-luvulla, Pääesikunnan viestiosaston
päällikkönä 1978 alkaen, Viestitarkastajana 1981 alkaen ja uransa lopuksi vielä Pääesikunnan
sotatalouspäällikkönä vuosina 1986-1991. Penttisen vaikutus viestiaselajin kehitykseen Suomessa
on kiistaton ja suuri osa tälläkin hetkellä käytössä olevista viestijärjestelmistä ovat hankittu
Penttisen toimiessa johtavissa tehtävissä pääesikunnassa. Penttisen aika Sotatalouspäällikön
tehtävissä ajoittuu historiallisesti haastavaan kylmän sodan taitekohtaan, jossa Penttisen vastuulla
on ollut ennen kaikkea kelvollisen kaluston varmistaminen kriisitilanteen varalle. Penttinen lisäsi
merkittävästi suomalaisen teollisuuden osuutta armeijan hankinnoissa sekä tiivisti yhteistyötä
puolueettomien maiden materiaalituottajiin yhteishankintojen mahdollistamiseksi.
Kunniamerkkikokonaisuudessa korostuu maamme historian yksi suurista taitekohdista ja
irtaantuminen YYA-sopimuksesta. Aineistoa on sekä kylmän sodan ajalta kuin myös 1990-luvun
alun liittoutumattomista maista kuten Ruotsista ja Itävallasta. Ruotsin ja Itävallan korkeat myönnöt
jo eläköityneelle Kenraaliluutnantille korostavat hänen merkittävää roolia uuden sukupolven
maastoajoneuvojen testaamisessa yhdessä Ruotsin ja Itävallan puolustusvoimien kanssa vuonna
1991. ......................................................................................................................................................2500

819 Keskuskauppakamarin vuosimerkkejä viisi kappaletta: neljä hopeista 20/25/30-vuotismerkkiä (3
miniatyyriä) sekä KULTAINEN (18k) 50-v merkki miniatyyrimerkkeineen! ............................................ 100

820 Kolme saksalaista rintamerkkiä: Berliinin olympialaiset 1936, ”Tag der Deutschen Kunst 1938” ja
”Frankentag Hesselberg” ....................................................................................................................... 50

821 Kultaharkko ”Helsingin olympialaiset”, 2,5 g puhdasta (99,99%) kultaa. Aitoustodistus ....................... 50
822 Kultaharkko ”tunturikulta” (0,999 - 2,5 g) puurasiassa. Aitoustodistus .................................................. 50
823 Kultamitali ”Mannerheim-ristin ritarit” (0,900, 8,65 g) puurasiassa aitoustodistuksella ..........................300
824 Kultamitali ”Suomen Olympiakomitea” (0,900, 8,65 g) puurasiassa aitoustodistuksella ....................... 300
825 Kunniamerkkejä myöntökirjoin erä seitsemän kpl. Lisäksi kunniamerkki nauhoja ................................ 30
826 Kunniamerkkejä ym erä mm. 15. Prikaatin risti, 17 Divisioonan risti, Summan risti ym ........................ 200
827 Kunniamerkkiripa kahdeksan merkin kera mm. Suomen Leijonan 1. luokan ritarimerkki ja Itä-

Kannaksen risti ym ................................................................................................................................ 50
828 Mannerheimin lastensuojeluliiton kultainen (14k) ansiomerkki sekä kaksi kappaletta

reserviupseeriliiton kuntoisuusmerkkejä ................................................................................................ 50
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Osakekirjat

Militaria
Käsivarsinauhat

Miekat

M t

829 Mannerheimin ristin teatterikopio ja muuta aihetta mm. upseerin hihanauha m/22 .............................. 20
830 Martti Ahtisaari 2014 Nobel, kultamitali (0,999 - 7,77g) rasiassa. Aitoustodistu .................................... 300
831 Mitaleita erä noin 7 KG .......................................................................................................................... 20
832 Mitaleita mielenkiintoinen erä 20 kpl. Lähinnä pronssisia pöytämitaleita, mm. Paavo Nurmi, Minna

Canth, Itsenäisyys 50 vuotta, pankki- ja maanpuolustusalan mitaleita ym. Myös hopeinen Mikael
Agricola-mitali vuodelta 1934 ................................................................................................................ 30

833 Mitaleita ym hieno erä mm. Jääkiekosta ym. Lisäksi joku pöytämitali esim. 1997 Tie tulevaisuuteen
jne. Yhteensä yli 4 KG ........................................................................................................................... 20

834 Mitaliripa, jossa 4.lk vapaudenristi 1918 miekoin sekä kolme sotien muistomitalia soljilla. Myös
miniatyyrimerkit mukana ........................................................................................................................ 100

835 Mitaliripa, jossa neljä ristiä/mitalia. Mm. Kotijoukkojen risti ja sininen risti. Lisäksi neljä muuta ristiä
/mitalia ................................................................................................................................................... 100

836 Monetan Kuuluisimpien rahojen muistolyönti kokoelma ........................................................................ 20
837 Monetan Suomen Kansa taisteli kullatut hopeaharkot (noin 50g kpl) erä 30 kpl. Joissakin

kapseleissa vikaa .................................................................................................................................. 100
838 Monetan Suomen presidentit kokoelma, jossa neljä erilaista pronssista mitalia ................................... 20
839 Neljä hyvää ristiä: Karjalan risti 1939-1944 (vähän kolhua alasakarassa), Rannikkojoukkojen

muistoristi, Sininen Risti 1917-1918-soljella sekä 4.lk vapaudenristi miekoilla ja tammenlehväll ......... 150
840 Pieni rasia sotien muistomitaleja, valkoisen ruusun ritarimerkkejä, korvaussormuksia,

kalvosinnappeja ym. Muistomitaleihin ja ritarimerkkeihin myöntökirjat, lisäksi nippu (yli 10 kpl)
myöntö-/omistuskirjoja, joihin ei ristejä tai mitaleja mukana. Hyvä, mielenkiintoinen erä! ..................... 100

841 Professori Pentti Malaskan henkilökokonaisuus, jossa kuusi esinettä: Suomen Leijonan
komentajamerkki, Suomen Valkoisen Ruusun 1. luokan riartimerkki, Suomen Kulttuurirahaston
palkinto 2009, Venäjän tiedeakatemian Kondratieff -pöytämitali ja Keskuskauppakamarin hopeinen
ansiomerkki ........................................................................................................................................... 150

842 Rahapajan Tove Jansson ja muumit hopeamitali (27g kpl) 12 kpl .........................................................50
843 Rasia sekalaisia merkkejä ym. Mm. kolme vanhaa Suojeluskunnan hihamerkkiä, Vapaudenristi,

Sininen Risti, Ilves-divisioonan asevelimerkki, mitaleja, nauhoja ym. Tutki ...........................................50
844 Sata vuotta Suomalaisuutta kokoelma 12 kullattu hopealaattaa (925), joissa postimerkki -aihe .......... 50
845 Suomen Leijonan ritarikunnan suurristi (SL SR) alkuperäisessä rasiassa. Rintatähdessä vuosileima

R6=1946. ............................................................................................................................................... 400
846 Suomen Olympiakomitean vanha pöytälippu, jossa toisella puolella Suomen lippu. Jalusta puuttuu ...20
847 Suomen Valkoisen ruusun ritarikunnan suurristi (SVR SR) 1. tyyppi. Rintatähdessä vuosileima

O5=1919. Ex. Rabbe Axel Wrede (1851-1938). Rintatähdessä pieniä emalivikoja. Alkuperäinen
nauha. ....................................................................................................................................................400

848 Talvisodan muistomitaleita neljä kpl eri soljin. Lisäksi Ilves Divisioonan aseveli merkki sota-ajalta ym 20
849 Thaimaan kuningas Rama IX:n & kuningattaren ”paluu ulkomailta” iso hopeinen mitali vuodelta

1960 nauhalla. Hieno ja harvinainen! .................................................................................................... 100
850 Turku mitaleita erä 15 kpl ...................................................................................................................... 30
851 Ulkomaisia mitaleita erä yli 2 KG ........................................................................................................... 20
852 Vapaussodan muistomitali kahdella soljella ym .....................................................................................20
853 Venäläisiä merkkejä ym. mm. kolme numeroitua kunniamerkkiä .......................................................... 20
854 Viron Suojeluskunnan merkki ja kunniamerkki ...................................................................................... 20

855 Borgå Ångfartygs Aktiebolag’in kehystetty osakekirja (500 markkaa) vuodelta 1928. Leimamerki ....... 20
856 Osakekirjoja ulkomailta ym erä 16 kpl ................................................................................................... 20

857 Hämeen maakuntanauha, jota käytettiin paraateissa. Kuulunut jääkärille ............................................ 20
858 Kolme käsivarsinauhaa mm. S Porvoo ym ............................................................................................ 20
859 Lotta-Svärd Hollola käsivarsinauha ....................................................................................................... 20

860 Jääkärille kuulunut puukkopistin /22. Valmistaja: Solingen. Pituus noin 26,5 cm. Käytön jäljet ............ 50
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Muut

Kortit
Paikkakuntakortit

861 Erä merkkejä ja kauluslaattoja ym ......................................................................................................... 20
862 Hakaristilippu, koko noin 14 x 24 cm. Ilmeisesti peräisin IKL:n Musta Karhu -kahvilasta 1930-

luvulta. Lisäksi Hitler-aiheinen postikortti (taite). ................................................................................... 20
863 Laatikossa sekalainen erä militariaa ja muuta mm. Leijona 1939 - 1940 metallinen seinätaulu noin

700g, pinssejä, puukko ym .................................................................................................................... 20
864 Laivaston upseerien arvomerkkejä erä ..................................................................................................20
865 Lotta - Svärd Pori hihanauha ja merkkejä myös Suojeluskunnan ......................................................... 20
866 Militariaan liittyvää esineistöä sekalainen erä mm. puhdetöitä esim. tiettävästiä lentokonepellistä

tehdyt kehykset tekstillä Muisto Syväriltä ym ........................................................................................ 30
867 Panssarivaunujen ja panssaroitujen ajoneuvojen pienoismalleja 50 kappaletta. Hieno kokoelma

tankkien pienoismalleja, pääasiassa 1960 - 1980- luvuilta. Osa hyvässä alkuperäisessä kunnossa,
osa hienosti entisöity. Monia vaikeasti saatavia, mm. Tiger ym. panssarivaunuja ................................ 50

868 Periskooppi, neuvostoliittolainen vuodelta 1942, pituus n. 57 cm. Lisäksi WW2 aikainen USA:lainen
ensiapupakkaus (side) ...........................................................................................................................50

869 Saksa 1938 alkaen pieni erä materiaalia mm. valokuvia, merkkejä ym ................................................ 20
870 Sekalainen erä militariaa ....................................................................................................................... 20
871 Sormuksia ym hieno erä 10 kpl mm. sota-ajan tykistön sormuksia, 1960-luvun aselaji sormuksia

monet hopeaa ........................................................................................................................................30
872 Sotilaskypäriä kaksi kpl ja sodanaikainen patruunavyö .........................................................................20
873 SS -vapaaehtoisen Holger Vilhelm Sjöblomin (SS-Rttf. Kulj. erä IV FFB/4k) asepukuun kuullunut

harvinainen hieno kokonaisuus viisi erilaista osaa: Nordland hihanauha, SS-kauluslaatta, Hihakilpi
leijona sekä Kotka ja hihamerkki. Harvoin tarjolla yhtä hienoa kokonaisuutta! ..................................... 1000

874 Suomalaisen jääkärin olkalaatat, Suojeluskunnan hihamerkki ja Tampereen valtauksen mitali ........... 40
875 Venäläisten propaganda lentolehtinen: Sotilastoverit! Tiedättekö mikä herra on Mannerheim?

Lehtinen tiettävästi otettu talteen Talvisodan aikana Säkkijärvellä. ....................................................... 30
876 Venäläisten propaganda lentolehtinen: Venäjän keisarin Nikolai verisen palkkarenki... ....................... 20
877 Viisi kappaletta puhdetöinä tehtyjä puisia karhuveistoksia. Iso (noin 19 cm) ja neljä pienempää (n.

10 cm). Ison jalustassa kaiverrus ”Inkeri” ja vuosi 1943, pienissä ”Kannas” ja vuosi 1943. Ison
pohjassa omistuskirjoitus ”Matille muistoksi Antti enolta 1/8 43”. Hienot! . ............................................20

878 Vääpelin juhlatakki (Valtion pukutehdas), vanha paksu malli, koko 58. Mukana kurssiristi, joukko-
osasto risti ja juhlavyö ........................................................................................................................... 20

879 Albion Lamppumakasiini Victor Rydman, Helsinki - Turku mainoskortti 1899, ei taustapainatusta .......40
880 Asemakortteja erä 11 kpl osassa laatu vaihteleva mm. Hiitolanasema ................................................. 30
881 Helsinki pieni erä parempia kuusi kpl .................................................................................................... 30
882 Helsinki, yli 150 korttia kansiossa. Pääasiassa vanhaa. ....................................................................... 50
883 Hieno erä yli 50 kappaletta vanhoja (lähinnä ennen 1910) paikkakuntakortteja. Monia eri

paikkakuntia, hyvä laatu. Lisäksi yli 20 kappaletta ulkomaisia paikkakunta- ym. kortteja, mm. upea
norjalainen lippukortti 1902. ...................................................................................................................50

884 Kahdessa huonokuntoisessa albumissa sekalaisia kortteja myös ulkomaisia ...................................... 30
885 Kahdessa kansiossa erä: toisessa yli 100 kpl taiteilijakorttia, joista suurin osa Wendeliiniä. Toisessa

paikkakuntia noin 100 kpl mm. A.V. Heikkisen ym ................................................................................ 20
886 Karhula asema kaksi erilaista. Toisessa juna. Kulkeneet ...................................................................... 20
887 Kotka kaksi hyvää: Lippukorttia * ja vaakunakortti (o - 04) .................................................................... 20
888 Kotka tonttukortti, kulkenut 1921. Hiukan kulmat pyöristyneet .............................................................. 20
889 Kuokkala ja Terijoki erä 12 kpl, joista kuusi ilman taustapainatuksia .....................................................20
890 Kuopio, hyvä erä 20 erilaista korttia mm. 10 kortin haitari 1907 ............................................................ 20
891 Luovutetun alueen erä yli 30 kpl mm. Kyyrölä, Muolaa, Perkjärvi ym. Osassa laatu vaihteleva. Osa

uudempaa tuotantoa ..............................................................................................................................20
892 Luovutetun alueen kortteja erä mm. Petsamo, Viipuri, Suursaari ym lähes 20 kpl osa ilman

taustapainatusta .................................................................................................................................... 20
893 Monipuolinen erä vanhoja paikkakuntakortteja yli 120 erilaista. Lisäksi noin 50 muuta korttia, myös

joitakin ulkomaalaisia (Suomessa kulkeneita) ....................................................................................... 50
894 Nurmes erä yli 140 kpl lähinnä uudempaa kansiossa ........................................................................... 20
895 Pihtipudas kortteja hieno erä kansiossa ................................................................................................ 20
896 Rajajoki asema erä neljä erilaista, joissa yhdessä ei taustapainatusta ................................................. 20
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Taiteilijakortit

Ulkomaiset kortit

Muut kortit

897 Stadion Helsinki ym hieno kokoelma kahdessa kansiossa vanhoja ja uudempia kortteja sekä hiukan
muutakin materiaalia noin 200 kohdetta! ............................................................................................... 30

898 Suomalaisia ja ulkomaisia vanhoja paikkakuntakortteja pienehkö erä kahdessa kansiossa ................ 20
899 Suursaari, hieno erä lähes 40 kappaletta vanhoja kortteja ja valokuvia kansioss ................................. 50
900 Viipuri hieno kokoelma kahdessa kansiossa yli 300 korttia! Vain jokunen uudempi kortti. Noin 170

kpl kulkeneita. Mukana hienoja sommitelma ja haitarikortteja! Erinomainen pohja jatkaa keräilyä! ..... 250

901 Kolmessa kansiossa kortteja mm. Wendeliiniä ja Virpi Pekkalan taittokortteja sekä Virpi Pekkalan
maksikortteja ......................................................................................................................................... 20

902 Marjaliisa Pitkäranta kokoelma 14 kansiossa ........................................................................................ 50
903 Martta Wendelin kokoelma 11 kansiossa .............................................................................................. 40
904 Martta Wendelin, 1932 kaksi harvinaista partiokorttia, nr 7 partiotytöt ja koira (kulkenut 1933, taite,

merkki irrotettu) ja nr 9 partiotytöt pelaavat pesäpalloa (käyttämätön) .................................................. 50
905 Taiteilijakortteja kiintoisa erä kahdessa mapissa mm. Wendelin ........................................................... 30
906 Taiteilijakortteja ym pieni erä ................................................................................................................. 20
907 Taitelijakortteja iso kokoelma neljässä mapissa .................................................................................... 50
908 Virpi Pekkala kokoelma seitsemässä kansiossa. Tutkittavaa pitkäksi aikaa ......................................... 40
909 Wendelin, noin 380 korttia kahdessa mapissa. Pääasiassa uusia / uusintapainamia. Vähän

vanhojakin ............................................................................................................................................. 20
910 Wendelin, noin 60 vanhaa korttia kansiossa. Kulkeneet 1942 - 1965 ................................................... 20
911 Wendelin, Pitkäranta, Tilgman ym. erä lähinnä vanhoja kortteja kuudessa pienessä korttikansiossa.

Noin 90 vanhaa Wendeliniä ...................................................................................................................30

912 Berlin erä vanhoja noin 190 kpl kansiossa alkaen 1890-luvulta ............................................................ 30
913 Gdansk, korttivihko vuodelta 1948, 20 korttia, kansissa vähän kulumaa, kortit virheettömät ............... 20
914 Saksa erä 1. maailmansodan ajalta yli 140 kpl kansiossa .................................................................... 30
915 Saksa erä pääosin 1900-luvun alusta noin 150 kpl kansiossa .............................................................. 20
916 Saksa sekalaisia kortteja arviolta 1. maailmansodan ajalta noin 200 kpl .............................................. 30
917 Sekalainen erä kortteja kansiossa sekä irrallaan n. 3 KG laatikossa, mukana myös vähän Suomea

sekä laivakortteja ................................................................................................................................... 50
918 Senegal - Dakar vanhoja kortteja erä kansiossa noin 80 kpl ................................................................ 20
919 Venäjä, 19 erilaista vanhaa Moskova-korttia 1900 - 1916. Muutama kulkemato .................................. 20
920 Venäjä, 24 erilaista vanhaa korttia eri aiheista. Mm. useita ”Types de Russie” korttia .......................... 20
921 Venäjä, 34 erilaista vanhaa Pietari / Pietarinhovi -korttia. Mm. hieno kortti vuodelta 1898 Suomeen ...50
922 Venäjä, 57 erilaista vanhaa paikkakuntakorttia 1899 alkaen. Myös muutama Riikaa, Kiovaa ym ........ 40
923 Viro, laivakortti Eestimaa (kulkenut 1926) sekä yli 15 kappaletta 1920-1930-luvun

paikkakuntakorttia (pääosin käyttämättömiä) ja 1900-luvun alun kuvavihko Haapsalusta .................... 20
924 Viro, sotilas-aiheisia kuvakortteja 1930-luvulta kahdeksan kpl, vaihteleva laatu ...................................20

925 12 KG laatikossa erä suomalaisia postikortteja, uudempaa ja vanhempaa .......................................... 20
926 Erä sekalaisia kortteja Suomesta ja ulkomailta vanhasta uudempaan yli 3 KG myös jokunen vanha

valokuva ................................................................................................................................................ 30
927 Hiihdon MM kilpailut Lahdessa 1938 kaksi erilaista korttia kulkeneet 1938 .......................................... 20
928 Hitler seitsemän korttia ja kaksi kuvaa .................................................................................................. 20
929 Iso erä kortteja mm. taiteilija- ja paikkakunta- sekä ulkomaisia kortteja noin 8 KG ............................... 30
930 Iso ja monipuolinen erä postikortteja keräilijän jäämistöstä kolmessa laatikossa, yhteensä yli 30 KG.

Suomalaisia ja ulkomaisia, vanhaa ja uutta. Jonkin verran paikkakuntakorttejakin, pääasiassa
taiteilija- ja erilaisia onnittelukortteja, luontoaihetta ym. Tutkittavaa! ..................................................... 50

931 Joulu- ja pääsiäis ym kortteja sekalainen erä kahdessa mapissa ......................................................... 30
932 Joulu- ja uutta vuotta ym kortteja sekalainen erä kolmessa mapissa ................................................... 30
933 Juna -aiheisia uudempia kortteja erä. Lisäksi Karhumäen ilmakuvia hieman ....................................... 20
934 Kartonkikortteja hieno erä kansiossa noin 50 erilaista alkaen 1892 ...................................................... 50
935 Kimiton partioleiri, harvinainen valokuvakortti 1911, frankeerattu venäläisellä 2 kop parilla, osoitettu

Fahwohl-laivan kapteenille Venäjän konsulin kautta Iquiqui, Chile. Lähetetty Turku 25.7.1912,
50
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Ulkomaiden postimerkit
Ulkomaiden postilähetyserät

saapunut 1.9.1912, agentin leima: Forwarded by Willian Campbell .....................................................
936 Kimiton partioleiri, harvinainen valokuvakortti 1911, frankeerattu venäläisellä 2 kop parilla, osoitettu

Fahwohl-laivan kapteenille, via Ranska, Venäjän konsulin kautta Iquiqui, Chile. Lähetetty Turku
27.7.1912, saapunut 21.9.1912, agentin leima: Forwarded by Willian Campbell ................................. 50

937 Kolmessa kansiossa kortteja mm. Äitienpäiväkortteja ja Kuvataiteen kortteja ...................................... 20
938 Kukka -aihetta lähinnä erä kansiossa noin 250 kpl ............................................................................... 20
939 Kuudessa mapissa sekalaisia erä mm. valokuvakortteja, ulkomaisia, sotilaskortteja ym ..................... 50
940 Käsin tehtyjä kortteja erä lähes 20 kpl ................................................................................................... 40
941 Laiva-aiheisia kortteja 150 kappaletta (ilmeisesti erilaisia) kansiossa. Myös vähän

erikoisleimakuoria yms. Musiikki-aiheisia kortteja 130 kappaletta (ilmeisesti erilaisia) kansiossa.
Lisäksi sota-aiheisia kortteja 115 kappaletta (ilmeisesti erilaisia) kansiossa. Vanhaa ja uutta,
kenttäpostiaihetta ym .............................................................................................................................20

942 Mannerheim teemaa kerätty upea aineisto X kansiossa! Monenlaista materiaalia kuten vanhoja ja
uusia postikortteja, merkkejä, valokuvia ym. Harvoin vastaavaa kokonaisuutta tarjolla! Tilaisuus! ...... 250

943 Monipuolinen erä yli 8 KG laatikossa vanhoja ja uusia postikortteja kansioissa ym. Taiteilija- ja
paikkakuntakortteja. Mm. runsaasti Vaasan vanhoja paikkakuntakortteja. Tutkittavaa! ........................ 50

944 Partio, kaksi valokuvaa venäläisten emigranttien perustamasta lippukunnasta Polunlöytäjät, noin
vuodelta 1935, ei korttipainatusta .......................................................................................................... 20

945 Partio, Karpaattien Ukraina, kymmenen harvinaista postikorttia 1930-luvulta, osa kulkeneita.
Näyttelykokoelman sivuilla, mukana lisäksi kirjeensulkijoita 1950-luvulta ja vanha valokuva ............... 200

946 Partio, kolme valokuvaa Baden-Powellin Suomen vierailulta 1933 Unkarin jamboreen jälkeen, ei
korttipainatusta ...................................................................................................................................... 30

947 Partio, Käkisalmen partio, Laatokan Merisudet, kuusi erilaista käyttämätöntä korttia vuonna 1924
julkaistusta 13 kortin sarjasta, harvinaiset ............................................................................................. 50

948 Partiopoikakortti, kulkenut 13.1.1940, Styrbjörn von Stedingk, kaatui 16-vuotiaana Tampereen
taistelussa 1918, kuului ruotsalaiseen prikaatiin, sai partiohautajaiset. Lisänä Tampereen
sankarivainajien muistomerkki kortilla ................................................................................................... 30

949 Pääsiäis- ja taiteilija ym kortteja neljässä mapissa ................................................................................ 30
950 Rautatiet, monipuolinen erä rautateihin liittyvää materiaalia. Yli 30 vanhaa asemakorttia (monta

hyvää, myös luovutettua aluetta), muita uudempia kortteja, asemille osoitettua postia,
rautatiemerkkejä jne. Lisäksi rautateihin liittyvää kirjallisuutta, kiertokirjeitä, määräyksiä jne. sekä
Georg Strömbergin hopeinen mitali ....................................................................................................... 100

951 RMS TITANIC upea palkitun näyttelykokoelman osa kahdessa kansiossa! Noin 150 postikorttia
tyylikkäästi montteerattuna sivuille. Poikkeuksellisen hienoa materiaalia! Tilaisuus! ............................ 1500

952 Sekalainen erä noin 40 kpl mm. sotilas- ja urheilu ym kortteja ..............................................................20
953 Sekalainen erä postikortteja kansioissa ja irrallaan n. 8 KG laatikossa, suomalaisia ja ulkomaisia ...... 20
954 Sekalainen erä suomalaisia ja ulkomaisia kortteja 4,5 kg laatikossa. Lähinnä onnittelukortteja,

vähän myös paikkakuntakorttia. Noin neljäsosa kulkemattomia ........................................................... 20
955 Sekalainen erä uudempia kortteja yli 10 KG laatikossa. Osin kansiossa, osin pienemmissä

laatikoissa yms. ..................................................................................................................................... 20
956 Sekalainen iso erä suomalaisia ja ulkomaisia kortteja kahdessa laatikossa, yhteensä yli 25 kg.

Lähinnä uudempaa, mutta myös vanhempia joulu- ym. onnittelukorttej ............................................... 40
957 Sekalaisia kortteja vanhasta uudempaan noin 4 KG ............................................................................. 20
958 Sekalaisia kotimaisia ja ulkomaisia kortteja mm. Hitler ym ................................................................... 20
959 Sekalaisia vanhoja ja uudempia kortteja yli 1 KG ..................................................................................20
960 Sotilaskortteja erä kansiossa noin 50 kpl mm. Karimon Vapaussota -sarjaa ym .................................. 20
961 Suomalaisia ja ulkomaisia kortteja laatikko lähes 9 kg. Vanhaa ja uutta, runsaasti ulkomaisia

korttivihkoja monista maista, mm. vanha 48 kortin vihko Pariisista. Myös Viipuri- / Monrepos-
aiheisia kortteja ......................................................................................................................................30

962 Ulkomaisia ja kotimaisia sekalaisia kortteja erä mapissa ...................................................................... 20
963 Vanhoja parempia kortteja 15 erilaista. Mm. Tornion vaakuna, Hyvinkää, Pitkälahti ja Tornio asemat

ym .......................................................................................................................................................... 20
964 Zeppelin pieni erä 27 korttia/kuvaa ........................................................................................................20

965 1842 - n. 1946 kiintoisa postilähetyserä albumissa, lähes 100 kohdetta monista eri maista, mm. Iso-
Britannia, Saksa, Ranska, Kiina, Espanja, Tanska jne. Hieno erä valikoituja kohteita sisältäen mm.
esifilateliaa, firmakuoria, lentopostia, kirjattuja, paljon ulkomaille kulkeneita, sensuuripostia,
pakettikortteja, sotavankipostia, lunastuslähetyksiä jne. jne. Tutkimista taksoissa ja leimoissa riittää! 100

966 1914 alkaen postilähetyserä jossa noin 20 kohdetta, mm. Albanian sotilasposti Korcalla Mi 1-2
kuorella (vikaa), kuori Hankoon 1917 jolla venäläisiä leimamerkkejä, kirjattuja kirjeitä Jordaniasta ja
Sveitsistä jne. ........................................................................................................................................ 40
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Aihemerkit

967 1928 - 1939 Zeppelinlähetyserä kuusi kappaletta ja vanha valokuva ilmalaivasta, pääosin
saksalaisia, myös ranskalainen pikakirje sekä isokokoinen kuori USA:sta ........................................... 40

968 1941 - 1970 upea kokoelma lähinnä keski-eurooppalaisten tapahtumien erikoisleimakuoria
postimerkein kuorikansiossa, yli 90 kohdetta ........................................................................................ 20

969 Ehiökortteja ym. erä kansiossa, yli 60 vanhaa kohdetta, mm. Japani, Ranska, Bulgaria ..................... 20
970 FDC- ym. materiaalia kahdessa kansiossa sekä irrallaan alkaen 1950-luvulta, mm. Islanti, Viro,

Färsaaret jne. Paljon värikästä aihemateriaalia .....................................................................................30
971 FDC-kuoria eri maista iso erä yli 7½ KG laatikossa, pääosin 1970-1980-lukujen kuoria, mm. USA,

Kreikka, Sveitsi, Liechtenstein, Luxemburg jne. Kuorien väleissä myös uutuuspalvelusta tilattuja
merkkejä pergamiinipusseissa sekä hiukan vanhempaakin materiaalia mukana ................................. 30

972 Kansiossa yli 90 lähetystä vanhasta uuteen mm. laivankuvaleimoja, laivapostia ym eri maista ........... 80
973 Kiintoisa sekalainen postilähetyserä n. 3 KG laatikossa. Materiaalia ympäri maailmaa, pääosin

1940-luvulta alkaen, myös hiukan vanhempaakin. Pääosin Suomeen tulleita lähetyksiä, mm.
kirjattuja, lentopostia, sensuuria, ehiöitä, painotuotteita, lähetyksiä paremmilla merkeillä jne.
Mielenkiintoista materiaalia, tutkittavaa pitkäksi aikaa! ......................................................................... 100

974 Lentopostia 1912 - 1953 20 kiintoisaa lähetystä eri maista ................................................................... 40
975 Lähinnä ulkomaisia lähetyksiä yli 9 KG laatikko. Saksaa, USAa, Neuvostoliittoa ym. Myös runsaasti

Sveitsin FDC-kuoria ...............................................................................................................................20
976 Pieni erä ulkomaisia FDC- ja muita lähetyksiä. Mm. Israelin ensimmäisten merkkien (Mi 1-6 ja 10-

14) FDC:t 1948, kaksi Suomeen tullutta ”kiertolaista” ym ..................................................................... 20
977 Postilähetyksiä ja kortteja noin 5 KG laatikko. Suomea ja ulkomaita, uutta ja vähän vanhempaa,

tarvelähetyksiä ja FDC:tä ym. Runsaasti mm. Ruotsin FDC-kuoria. ..................................................... 20
978 Postilähetyserä kuudessa kuorikansiossa, pääosin 1960 - 1970-lukujen materiaalia mutta myös

vanhempaa. Mukana normaalia postia, FDC-kuoria, ensilentoja, erikoisleimoja, paljon monenlaisia
aihekuoria jne. ....................................................................................................................................... 30

979 Postilähetyserä n. 8½ KG laatikossa, materiaalia monista eri maista, FDC-kuoria, erikoisleimoja,
ehiöitä jne. Pääosin uudempaa materiaalia sisältäen runsaasti värikkäitä aihekuoria. Tekemistä ja
lajittelemista pitkäksi aikaa! ................................................................................................................... 30

980 Sekalainen aineisto n. 2 KG laatikossa, paljon Saksaa, Tanskaa jne. Vanhaa ja uudempaa
materiaalia, sensuuria, kirjattuja ym. tutkittavaa .................................................................................... 30

981 Vanha erä pääosin ehiökortteja, n. 80 kappaletta, mm. Japani, Itävalta, Saksa jne. Pääosin
kulkeneita, monia ulkomaille lähetettyjä mm. Suomeen ........................................................................ 20

982 Avaruus, hieno iso erä merkkejä, pienoisarkkeja, ehiöitä, postilähetyksiä ym. yhdeksässä
säiliökirjassa. Paljon ”postimerkkimaiden” materiaalia, mutta myös Neuvostoliittoa, Itä-Eurooppaa,
Kuubaa, Mongoliaa ym. ......................................................................................................................... 100

983 Avaruus, lentokoneet, junat ja laivat merkkierä neljässä säiliökirjassa ................................................. 20
984 Disney, erä noin 400 erilaista postituoretta ** merkkiä pienessä säiliökirjassa ..................................... 20
985 Eri aiheita kuudessa säiliökirjassa. Metsä ja puut, kansallispuvut, partio, Rotary, YK, CEPT ym ......... 40
986 Europa Cept 1956 - 1980-luvun alkuun valtava FDC-kokoelma kahdeksassa kuorikansiossa, lisäksi

yhdessä kuorikansiossa postilähetyksiä Cept-merkein. Mukana myös n. 6 KG laatikko jossa satoja
irrallisia FDC-kuoria. Erinomainen materiaali jossa valtavasti materiaalia monista eri maista! ............. 80

987 Europa Cept, kaikki vuoden 1956 merkit postituoreena **, 13 erilaista ................................................. 20
988 Europa Cept, valtava merkkiaineisto 11 säiliökirjassa, leimattua ja postituoretta ** materiaalia

sisältäen myös parempia julkaisuja, pienoisarkkeja ja vihkoja, kleinbogeneita, kokonaisia arkkeja
jne. Materiaalia 1980-luvulle asti ........................................................................................................... 100

989 Ilmailuaiheisia postilähetyksiä viidessä albumissa, mm. pallopostia, lentopostia, rakettipostia jne.
Pääosin uudempaa materiaalia Saksasta, Itävallasta sekä monista muista maista. Värikästä
materiaalia! ............................................................................................................................................ 40

990 Junat, erinomainen erä juna- ja rautatieaiheista materiaalia viidessä paksussa säiliökirjassa.
Leimattua ja postituoretta, paljon pienoisarkkeja, kortteja ym. Suomen ja Belgian rautatiemerkkejä
jne. ......................................................................................................................................................... 100

991 Junat, hieno iso merkkierä kymmenessä säiliökirjassa. Leimattua ja postituoretta, ryhmiä,
lähetyksiä ym. Hyvää Neuvostoliittoa ym. ............................................................................................. 100

992 Jääkiekko, hyvä kokoelma kahdessa paksussa kansiossa. Yli 340 itse tulostettua sivua, joilla
runsaasti merkkejä, pienoisarkkeja, FDC-kuoria ym. (tosin paljon tyhjääkin). Hyvät maa- ja
henkilöhakemistot. Hyvä runko täydennettäväksi. .................................................................................50

993 Kuninkaalliset, Charles & Diana Royal Wedding 1981, paksu säiliökirja postituoretta ** materiaalia
kansainyhteisön eri maista. Paljon pienoisarkkeja ja muutamia vihkoja. Lisäksi pieni erä 1982
prinssi Williamin syntymän kunniaksi julkaistuja pienoisarkkeja, mm. Cookinsaaret Mi 818 - 822. ...... 50

994 Lapset, sekalainen aineisto viidessä säiliökirjassa sekä vähän irrallaan, merkkejä ja postilähetyksiä,
säiliökirjoissa vaihteleva määrä sisältöä. Lisäksi albumi jossa yli 100 FDC-kuorta eri maista aiheena
kansainvälinen lapsen vuosi 1979 ......................................................................................................... 30

995 Lentokoneet ja lentoposti, iso erä eri maiden merkkejä, pienoisarkkeja, kuoria ym. neljässä
paksussa säiliökirjassa. Hyviä sarjoja Neuvostoliitosta ja Liechtensteinista ym. ...................................100
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Ruotsi

996 Lentokoneet ja lentoposti, iso erä eri maiden merkkejä, pienoisarkkeja, kuoria ym. seitsemässä
säiliökirjassa. Joitakin parempia sarjoja ym. ..........................................................................................80

997 Lentokoneet, Ilmalaivat, lentäminen. Hieno näyttelykokoelma ”Die Entwicklung der Luftfahrt”
(Lentomatkustamisen kehitys) 60 kokoelmalehdellä. Aiheina ilmapallot, ilmalaivat (Zeppelinit),
purjelentokoneet & lentämisen pioneerit, potkurikoneet ym. sekä legendaariset lentokoneet.
Materiaali pääosin melko tavallista, mutta muutama parempikin merkki, mm. Saksa Mi 539, 606-
607 ja 669-670 .......................................................................................................................................50

998 Linnut ja muut eläimet, kokoelma albumissa, n. 1400 erilaista merkkiä sisältäen joitain parempia
julkaisuja, mm. Islannista ja Liechtensteinista ....................................................................................... 50

999 Linnut ja muut eläimet, merkkierä säiliökirjassa, n. 1200 erilaista merkkiä, mm. Japani Mi 475 ........... 30
1000 Linnut, hyvä kokoelma kahdeksassa säiliökirjassa lahkoittain ja lajeittain järjestettynä. Myös

lintumerkkien luettelo ja kolme muuta lintukirjaa. .................................................................................. 80
1001 Linnut, runsas merkkierä säilytyskorteilla kolmessa isossa arkistolaatikossa lahkoittain ja lajeittain

järjestettynä. Lisäksi yksi paksu WWF-kansio, jossa lintu- ja muita luontomerkkejä ja FDC:tä. ........... 50
1002 Luonto, eri aiheita (kukat, linnut, meret, eläimet) erä kansiossa ja kahdessa säiliökirjassa .................. 20
1003 Luonto, merkkierä eri aiheita viidessä säiliökirjassa .............................................................................. 20
1004 Luonto, WWF:n merkkejä ja kuoria iso erä viidessä kansiossa .............................................................40
1005 Luonto: kaksi WWF:n kansiota ja runsas erä irtolehtiä. Lisäksi pieni nippu Englannin & alueiden

vihkoja. .................................................................................................................................................. 20
1006 Majakat, kiintoisa sekalainen erä majakka-aiheisia merkkejä, sarjoja, pienoisarkkeja ym.

säiliökirjassa sekä varastokorteilla, myös FDC ym. materiaalia ............................................................ 30
1007 Majakat, UPEA kokoelma eri maiden majakoista kuudessa paksussa kansioissa itsetehdyillä

sivuilla. Majakat esitetty maittain, kokoelmasivulla aina kartta majakan sijainnista sekä pienet
selostustekstit suomeksi. Kokoelma käsittää satoja ja satoja eri majakoita kymmenistä ja
kymmenistä eri valtioista, materiaalina käytetty pääosin postituoreita ** merkkejä, mutta myös
leimattuja, pienoisarkkeja, ehiöitä, FDC-kuoria ym. leimamateriaalia. Todella hieno kokoelma jonka
rakentamiseen on mennyt paljon aikaa! ................................................................................................ 150

1008 Muumit, pieni erä suomalaista materiaalia säiliökirjassa, yli 15 vihkoa ja hiukan FDC-kuoria,
postituoreita ** ikimerkkejä yli 60 kappaletta. Lisäksi hiukan muita aiheita ulkomaisilla merkeillä ........ 30

1009 Olympia ja urheilu ym aineisto kansiossa mm. postikortteja, merkkejä, kirjeitä, leimoja ym ................. 40
1010 Olympia ja urheilu, kiintoisa aineisto viidessä kuorikansiossa, vanhaa ja uudempaa materiaalia

sisältäen mm. erikoisleimoja, postikortteja, lipukkeita, postimerkkejä, maksikortteja, kulkeneita
lähetyksiä, valokuvia ym. Tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa ........................................................ 50

1011 Olympia ja urheilu, viidessä kuorikansiossa sekalainen kiintoisa aineisto, mm. kulkeneita lähetyksiä,
postikortteja, erikoisleimoja, maksikortteja, valokuvia, postimerkkejä, lipukkeita jne. Monipuolinen
sisältö, tutkittavaa .................................................................................................................................. 50

1012 Olympia, n. 2 KG laatikossa erä monenlaista aihemateriaalia, mm. postimerkkejä, pienosiarkkeja,
maksikortteja, erikoisleimoja, joku vanha keräilykuva, postikortteja (vanhoja sekä uusintapainamia),
kirjeensulkijoita jne. Vanhaa ja uudempaa materiaalia, kiintoisa ........................................................... 50

1013 Olympia, Paavo Nurmi ja muuta urheiluun liittyvää aineistoa kolmessa kansiossa: merkkejä,
postikortteja, valokuva ym. Hyviäkin kuten Idrottsparken Åbo 1908 leimaus kortilla jne. ...................... 100

1014 Olympialaiset 100 vuotta - Atlanta 1996 hieno kokonaisuus neljässä aihekansiossa,
osanottajamaiden sekä organisoijamaiden kuoria kauniilla sivuilla sekä runsas teksitys. Lisäksi
Lillehammer 1994 norjalaista materiaalia (pääosin erikoisleimakuoria) omassa kansiossa ................. 40

1015 Partio, merkkierä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, n. 550 merkkiä ..................... 20
1016 Partio, Tsekkoslovakia 1918 Partiopostin merkit Mi I-II, kokoelma kahdeksalla näyttelykokoelman

lehdellä sisältäen yhdeksän aitoa postilähetystä ja yhden väärenteen (+ muutama uudempi
lähetys), aitoja irtomerkkejä sekä niiden väärenteitä, neljä tarttumaa ja 20 koevedosta, harvinainen
kokonaisuus - tilaisuus! ......................................................................................................................... 400

1017 Partio, Tsekkoslovakia 1918 Partiopostin merkki Mi II sanomalehdellä, harvinainen! Aitoutus: Miltner
(1987) .................................................................................................................................................... 50

1018 Radio, aihemateriaalia n. 60 sivulla kansiossa, merkkejä, kuoria, kortteja jne. ..................................... 30
1019 Sieniä, Keski-Afrikka 1967 Mi 132-136, postituore ** sarja ................................................................... 20
1020 Sota, Marshallsaarten toista maailmansotaa kuvaavia merkkejä hieno postituore ** erä

pergamiinipusseissa, valtaosaa julkaisuista kolme kutakin ................................................................... 20
1021 Urheilu, erinomainen erä kolmessa säiliökirjassa. Monia hyviä sarjoja, mm. Bulgaria Mi 242 - 248

**/* ja 280 - 285 *, 2x Hollanti 205 - 212 * ja monia muita! Lisäksi kahdessa säiliökirjassa Punaisen
Ristin / Punaisen Puolikuun ja tuberkuloosin lisämaksullisia merkkejä. Tutustu ja tee löytöjä! ............. 150

1022 Urheilu, iso erä viidessä säiliökirjassa lähinnä lajeittain järjestettynä .................................................... 50
1023 Urheilu, säiliökirja Neuvostoliiton urheiluaiheisia merkkejä. Monia hyviä sarjoja ja pienoisarkkeja,

mm. 1935 Spartakiadit leimattu sarja, 1964 Tokio Mi BL33 postituore ** ym. ....................................... 150
1024 WWF, laaja kokoelma eläinaiheista materiaalia yhdeksässä WWF:n mustassa albumissa, merkkejä

ja FDC-kuoria ........................................................................................................................................ 100

1025 1858 paikallismerkki 3 äyriä musta F. 6, kaunis leimattu merkki, takuuleima: Richter. ..........................30
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1026 1858 Vaakunamalli 12 äyriä sininen F. 9, hyvä erä pääosin määriteltyjä värejä sekä kuoren etusivu.
Kauniita leimoja, joku loistokin ...............................................................................................................30

1027 1858 Vaakunamalli 12 äyriä sininen F. 9l, kaunis kuori, aitoutus: Harbrecht (1990) ............................. 20
1028 1858 Vaakunamalli 30 äyriä ruskea F. 11, pari erittäin kauniilla kuorella Suomeen, Stockholm 1863

ja Franco-leima ...................................................................................................................................... 80
1029 1863 Makaava leijona 3 äyriä oranssinruskea F. 14Bd, käyttämätön * merkki, vanha aitoutus:

Sjöman (1970) ....................................................................................................................................... 20
1030 1886 rengasmalli postitorvi, 4 äyriä, 5 äyriä ja 6 äyriä F. 42-44 nelilöt, 4 ja 6 äyriä käyttämättömät *,

5 äyriä postituore **. 4 äyriä pystyhammaste alemman merkkiparin verran auki. ................................. 40
1031 1886 Rengasmalli postitorvi 1 kruunu F. 49, leimattu 27 merkin ryhmä, Stockholm 1898 .................... 20
1032 1920 Rullamerkit, 5 äyrin vihreä leijona F. 140Acx, postituore ** kolmirivilö ......................................... 50
1033 1937 vaaleanpunainen testirullamerkki, koko rulla. Harvinainen. ......................................................... 20
1034 Iso varastoerä yli 10 KG laatikossa, lähinnä uudempaa materiaalia kymmenessä säiliökirjassa.

Myös kansio FDC-kuoria ja pieni rasia vihkoja ...................................................................................... 50
1035 Kuudessa säiliökirjassa sekä paksussa varastomapissa suuri määrä merkkejä eri ajoilta, tutkittavaa

ja järjesteltävää! .....................................................................................................................................50
1036 Runsas ja monipuolinen erä lähes 10 KG laatikossa. Jäännöskokoelma, varastosäiliökirjoja (paljon

vanhaa), lähetyksiä, leimamateriaalia jne. .............................................................................................50
1037 Sekalainen erä materiaalia yli 5 KG laatikossa, pääasiassa FDC-kuoria 1970 - 1993 (myös joku

vanhempi) mutta myös pestyjä merkkejä, muutama vuosilajitelma sekä pieni kansio jossa yli 50
vihkoa .................................................................................................................................................... 40

1038 Sekalainen löytöerä vanhaa ja uutta laatikossa. Paljon loistoleimaisia, vihkoja, rivilöitä,
postituoretta, hyviä merkkejä ja sarjoja ym ............................................................................................50

1039 Vihkoerä pienessä sikarilaatikossa, vihkojen nettopaino yhteensä n. 0.6 KG ....................................... 20
1040 Vihkokokoelma viidessä albumissa, yli 300 vihkoa, lisäksi pieni erä vihkoja pergamiinipusseissa,

myös joku leimattu vihko mukana ..........................................................................................................30
1041 1855 - 1871 erä leimattuja merkkejä yli 10 kappaletta, mm. F. 8 ja F. 13, joku lyhyt hammas .............. 50
1042 1855 - 1957 */o kokoelma vanhassa kansiossa. Vanhassa päässä jonkin verran puutteita, mutta

paljon parempiakin merkkejä, täysiä sarjoja, hammaste-eroja ym. Kansiossa myös Norja-lehdet
1854-1941 ............................................................................................................................................. 100

1043 1855 - 1969 **/*/o kokoelma hyvässä kansiossa. Alkupäässä vähän vaihteleva laatu, mutta paljon
värieroja ym. kaunisleimaista materiaalia. 1924 Postikongressi ja UPU sarjat *, paljon virka- ja
lunastusmerkkejä, värierojakin ym. ....................................................................................................... 300

1044 1855 - 1970 hyvä kokoelma kahdessa albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Mukana
paljon hyvää, mm. ensimmäisen julkaisun merkkejä neljä kappaletta (vikaa) sekä F. 1 jälkipainama,
kaikki Landstorm-merkit, Postikongressisarja, UPU-sarja ilman 5 kruunun merkkiä, useimmat
Kustaa V -parit sekä monia muita arvokkaita BC/CB -pareja, lunastus- ja virkamerkkejä jne. jne.
Alkupään merkeissä monia viallisia merkkejä mutta silti hieno ja arvokas kokoelma! .......................... 300

1045 1855 - 1976 hieno ja erittäin kattava kokoelma albumissa, monia arvokkaita merkkejä ja sarjoja
mukana, mm. musta paikallismerkki, 1 riksdaler hammasteella 13, Landstorm-sarjat, 1924 UPU ja
Postikongressisarjat, Virkamerkit hammasteella 14, parempia vihkopareja jne. Lisäksi alussa
arvokkaita klassisia merkkejä, mutta monet risoja. Yhteensä n. 1850 erilaista merkkiä ....................... 500

1046 1855 - 1978 leimattu peruskokoelma albumissa, mm. 4 skill b:co kolme kappaletta (osassa vikaa)
ym. ......................................................................................................................................................... 40

1047 1855 - 1979 kokoelma albumissa, mm. 1858 sarja, vesileimoja, vihkopareja jne. ................................ 50
1048 1855 - 1983 leimattu kokoelma albumissa, runsaasti materiaalia sisältäen myös parempia

merkkejö, mm. 4 skill b:co 2 kappaletta (hammasvikaa), Landstorm-julkaisuja, 1924 UPU ja
Postikongressisarjat ilman 5 kruunun merkkejä, BC/CB -pareja, vesileimaeroja, loistoleimaisia
merkkejä, vihkolehtiä jne. Myös lunastus- ja virkamerkkejä .................................................................. 150

1049 1858 - 1961 */o vaatimaton peruskokoelma kansiossa. Kuitenkin jonkin verran rengasmallia,
rullamerkkien eroavaisuuksia, F. 273 BC leimattu, 332 CB leimattu (hammasvikaa) ym. Myös pieni
Tanska 1875 - 1960 peruskokoelma samoissa kansissa. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ............ 40

1050 1858 - 1961 vanha kokoelma albumissa, mukana mm. Landstormen -merkkejä, 1924 UPU ja
Postikongressisarjat leimattuina (monet erittäin kaunisleimaisia). Lisäksi pieni jäännöskokoelma
Suomea jossa mm. hiukan reuna-alueita. ............................................................................................. 150

1051 1858 - 1972 */o peruskokoelma kansiossa. Paljon puutteita, mutta myös joitakin parempia
merkkejä. Mm. rengasmallia, 1941 linna leimatut BC- ja CB-parit (vähän sanomista), virka- ja
lunastusmerkkejä sekä useiden kaupunkien paikallispostimerkkejä. Huutokaupataan Ukrainan
hyväksi! ..................................................................................................................................................50

1052 1858 - 2005 leimattu kokoelma kolmessa kansiossa, paljon materiaalia .............................................. 100
1053 1858 - 2013 kokoelma kolmessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia sisältäen

myös parempaa kuten mm. Landstorm-julkaisuja, 1924 UPU ja Postikongressisarjat jne. Runsaasti
vihkoja ja pienoisarkkeja, paljon postituoretta ** nimellisarvomateriaalia! ............................................. 250

1054 1858 - 2020 runsas kaksoiskappalevarasto viidessä säiliökirjassa. Leimattua ja postituoretta **.
Runsaasti vihkoja ym. ............................................................................................................................100

1055 1858 alkaen kokoelma kahdessa Leuchtturmin taskuttomassa albumissa, sivut vuoteen 2001 asti.
Hyvin vähän merkkejä mutta silti joku parempi mukana ........................................................................20

1056 1877 - 1879 rengasmalli hammaste 13, hyvä erä yli 80 kaunis/loistoleimaista merkkiä
varastokorteilla ...................................................................................................................................... 40
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Norja

Tanska

1057 1877 - 2006 vaatimaton **/o kokoelma albumissa, lisäksi vuosilajitelmat 2001 (molemmat) sekä
2005 - 2006 vuosilajitelmat .................................................................................................................... 20

1058 1889 - 1955 postituore ** erä. Mm. Postikongressi F. 203 - 205, Posti 300 vuotta F. 246 - 257 ja
1955 Stockholmia blokkisarja. F. yli 7000 kr .......................................................................................... 50

1059 1890 - 1980 **/*/o kokoelma Visir-lehdillä. Vanha osa lähinnä leimattua, uudemmassa sekä ** että
o. Paljon materiaalia . ............................................................................................................................ 50

1060 Hyvä erä postilähetyksiä yli 80 kappaletta kansiossa. Paljon vanhaa 1890-luvulta alkaen,
kaukomaille mennyttä postia, esim. Japani, Etelä-Afrikka, Rhodesia ym. .............................................30

1061 1928 - 1969 leimattu kokoelma kansiossa, runsas materiaali, lisäksi toinen albumi jossa pieni
leimattu kokoelma 1872 - 1952 sisältäen vesileimaeroja ym. ............................................................... 50

1062 1936 - 1976 FDC-kokoelma kolmessa kuorikansiossa, joku keskihintainen kuori mukana sekä myös
muita kuoria, maksikortteja jne. ............................................................................................................. 30

1063 1945 - 2017 kokoelma paksussa säiliökirjassa. pääarvo modernissa materiaalissa sisältäen
runsaasti parempileimaista materiaalia, pienoisarkkeja jne. 1995 jälkeisten merkkien luetteloarvo
jättäjän mukaan yli 1.200€ ..................................................................................................................... 50

1064 1960 -luvulta 1980-luvun alkuun FDC-kuoria ym. yli 7½ KG laatikossa, myös hiukan vanhempaakin.
Satoja ja satoja kuoria! .......................................................................................................................... 30

1065 1966 - 1989 ja 2001-2006 iso erä FDC-kuoria. Ilmeisesti kaikki, 2006 4.5. saakka. Satoja ja satoja
kuoria, korkea luetteloarvo .................................................................................................................... 20

1066 1969 - 1999 erä vuosilajitelmia, 12 lajitelmaa, kahden vuoden lajitelmat tuplana ................................. 20
1067 1972 - 1988 erä vuosilajitelmia, 11 kappaletta, osa kansista heikkokuntoisia ....................................... 30
1068 1975 - 2006 erä vuosilajitelmia, yli 35 kappaletta pääosin erilaisia, lisäksi pari muuta lajitelmaa.

Korkea nimellisarvo! .............................................................................................................................. 50
1069 1986 - 2002 kattavan oloinen postituore ** kokoelma kahdessa albumissa (sivut vuoteen 2007 asti) . 30
1070 1990 - 2000 -luvun postituoretta materiaalia iso erä. Nimellisarvo yli 3300 k ....................................... 50

1071 1855 - 1957 hyvä kokoelma vanhoilla lehdillä, monia parempia merkkejä mukana mm. F. 1 sekä yli
20 muuta skillinkiarvoista merkkiä. Myös virkamerkkejä mukana ......................................................... 100

1072 1855 - 1909 leimattu merkkierä varastokortilla, lähes 20 merkkiä, mm. F. 1 kaksi kappaletta, F. 90-
93 jne. Luetteloarvo yhteensä yli F. 13.000 kr, joku pikkuvika ............................................................... 50

1073 1855 - 1976 leimattu kokoelma albumissa, myös parempia julkaisuja mukana, pääosin hyvä laatu .... 80
1074 1855 - 2012 kokoelma kahdessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia sisältäen

myös parempia julkaisuja, nimellisarvomateriaalia jne. ......................................................................... 100
1075 1855 alkaen 2000-luvulle kokoelma albumissa ja kahdessa ohuessa säiliökirjassa, mukana mm. F.

1 sekä 10 muuta skillinkiarvoa, F. 264-265 ym. Lisäksi paksu säiliökirjallinen vaihtomateriaalia .......... 50
1076 1855 alkaen kiintoisa erä vanhaa materiaalia varastokorteilla ja kokoelmalehdillä alkaen F. 1 ............ 50
1077 1856 - 1943 hyvä merkkierä sisältäen monia skillinkiarvoisia merkkejä, osassa pientä vikaa .............. 40
1078 1856 - 1975 leimattu kokoelma albumissa ............................................................................................ 40
1079 1856 alkaen kolme vaatimatonta peruskokoelmaa vanhoissa kansioissa. Yhdessä myös Tanska

peruskokoelma. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ............................................................................ 30
1080 Kaksi kokoelmaa: 1867 - 1972 vaatimaton lähinnä leimattu kokoelma albumissa sekä 1960 - 1986

postituore ** kokoelma albumissa, lisäksi säiliökirja jossa leimattua varastomateriaalia ...................... 40
1081 1872 - 1954 peruskokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia vanhassa albumissa, joitan

parempiakin julkaisuja mukana ............................................................................................................. 40
1082 1914 erä lähes 80 ehdotetta erilaisin kuvin ja värein ............................................................................ 50
1083 1938 - 1990-luvun alkuun FDC-erä 5 KG laatikossa, mukana parempiakin FDC-kuoria, mm.

20.6.1938, 1.8.1941, 2.9.1941, 1.2.1942, 2 kappaletta 4.6.1955 jne. Mukana myös muita kuoria,
maksikortteja, postimerkkejä uutuuspalvelusta jne. .............................................................................. 50

1084 1941 - 1970 25 erilaista FDC-kuorta, F. yli 3600 k ................................................................................ 30

1085 Merkkierä kahdessa säiliökirjassa, lisäksi kokoelma albumissa 2000-luvulle. Lisäksi varastosivuilla
ym. kintoisa erä monenlaista materiaalia vanhasta uudempaa, kuvakevirheitä jne. Kiintoisaa
tutkittavaa! ............................................................................................................................................. 50

1086 Sekalainen aineisto uudempaa materiaalia kansiossa sekä irrallaan, mm. Postin merkkilajitelmia
sekä joku muu lajitelma, joku FDC ym. kuori, Grönlantia, joulumerkkiarkkeja jne. ............................... 20

1087 Varastokortilla pieni erä leimattua klassista materiaalia, F. 11, 12, 15, 24, 50 ja 52. F. yli 5.700 kr .......50
1088 1851 - 1972 leimattu kokoelma albumissa, mm. 20 skillinkiarvoista merkkiä, virka-, lunastus- ym.

merkkejä jne. Jättäjän laskema luetteloarvo n. 33.000 kr vuoteen 1936 asti ........................................ 100
1089 1851 - 2000 leimattu kokoelma mapissa, runsas materiaali sisältäen myös parempia merkkejä ......... 50
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Färsaaret

Grönlanti

Tanskan Länsi-intia

I l ti

1090 1851 - 2010 varastoerä säiliökirjassa, runsas määrä materiaalia, paljon keskihintaisia merkkejä,
mm. kahdeksan kappaletta F. 67. Alussa vaihteleva laatu .................................................................... 40

1091 1854 - 1947 leimattu kokoelma pahasti rapistuvassa vanhassa albumissa, mukana mm.
skillinkiarvoja, 5 kruunun Postitalo, virkamerkkejä, lunastusmerkkejä, postilautta- ym. merkkejä,
myös hiukan Tanskan Länsi-Intiaa jne. ..................................................................................................40

1092 1854 - 1963 **/*/o kokoelma kansiossa. Lähinnä leimattua, kalleimmat merkit puuttuvat, mutta myös
paljon hyvää, värieroja ym. Myös ”reuna-alueita”, Grönlantia ym ......................................................... 80

1093 1854 - 1998 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia säiliökirjassa, myös parempia
merkkejä mukana, alussa vaiheteleva laatu .......................................................................................... 80

1094 15 postilähetystä tanskalaisin 4 skillingin merkein F. 4 ja F. 7, luetteloarvo vähintään F. 3.000 kr ........ 50
1095 1858 - 1993 **/*/o peruskokoelma kansiossa, lisäksi säiliökirja jossa kaksoiskappaleita ..................... 50
1096 1904 - 1987 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia albumissa, pääosin tavanomaista

materiaalia, joku hyväkin joukossa, mm. 1925/1929 lentomerkit (50 äyrin merkissä vähn
tummentumaa, 1 kruunun merkissä joku lyhyt hammas). ..................................................................... 60

1097 1907 - 2009 varastoerä lähinnä leimattua kahdessa säiliökirjassa. Paljon merkkejä ............................ 30
1098 1938 - 1984 suuri erä FDC-kuoria lähes 7 KG laatikossa, satoja ja satoja kuoria ................................ 30
1099 1973 -1988 merkkejä ja FDC-kuoria kahdessa kansiossa .................................................................... 20
1100 Vuosilajitelmia Tanska 1982 - 1990, Färsaaret 1981, 1984 - 1990 sekä Grönlanti 1986 - 1990

albumissa, yhteensä yli 20 erilaista vuosilajitelmaa .............................................................................. 30

1101 1940 - 2012 hyvä kokoelma taskullisessa albumissa, vuosien 1940 - 1941 merkit leimattuina,
muuten postituoretta **. Lähes täydellinen, vain muutamia tarramerkkejä puuttuu .............................. 100

1102 1975 - 1996 postituore ** kokoelma Leuchtturmin taskullisessa albumissa, vaikuttaa täydelliseltä ...... 50
1103 1975 - 1999 uutuuspalvelumateriaalia yli 5 KG laatikossa, merkkejä, FDC-kuoria jne. Runsas

materiaali ............................................................................................................................................... 30
1104 1975 - 2004 erä pääosin postituoretta ** materiaalia säiliökirjassa ....................................................... 20
1105 1975 - 2005 postituore ** kokoelma säiliökirjassa ................................................................................. 30
1106 2002 - 2011 vuosikirjat, 10 erilaista ....................................................................................................... 40
1107 2022 vuosilajitelma sekä saman vuoden joulumerkkiarkki .................................................................... 20

1108 1945 F. 10-18 koko sarja FDC-kuorella Godthaab 1.2.1945, ei kulkenut .............................................. 30
1109 1945 Befriet 10 äyriä F. 22v2, käyttämätön * merkki punaisella päällepainamalla ................................ 30
1110 1945 Befriet 15 äyriä F. 23v2, leimattu merkki sinisellä päällepainamalla ............................................. 30
1111 1945 Befriet 30 äyriä F. 24v2, leimattu merkki punaisella päällepainamalla ......................................... 30
1112 1945 Befriet 1 kruunu F. 25v2, leimattu merkki sinisellä päällepainamalla ........................................... 30
1113 1945 Befriet 2 kruunua F 26v2, leimattu merkki sinisellä päällepainamalla .......................................... 30
1114 1945 Befriet 5 kruunua F. 27v2, leimattu merkki punaisella päällepainamalla ...................................... 30
1115 Postituoreita ** nelilöitä yli 90 kappaletta albumissa, lisäksi yksi postilähetys ...................................... 20
1116 Sekalainen erä aineistoa vuoteen 1985 asti, mm. merkkejä pergamiinipusseissa, FDC-kuoria,

erikoisleimoja, postilähetyksiä ym. lähes 10 KG laatikossa, paljon uutuuspalvelusta tilattua
materiaalia mutta myös vanhempaakin, esimerkiksi 1950-luvun FDC-kuoria, Befriet-sarjan ala-
arvoja kahdella erikoisleimakuorella 1960 jne. ...................................................................................... 50

1117 1910 - 2004 pääosin postituoretta ** materiaalia säiliökirjassa ja kansiossa, mm. neljä
Pakkeportomerkkiä, seitsemän Pakkeportomerkkien uusintapainama-arkkia jne. ............................... 40

1118 1915 - 1984 kokoelma/varastoerä säiliökirjassa, pääosin postituoretta ** materiaalia. Mukana myös
parempaa, mm. 11 Pakkeporto-merkkiä sekä kuusi Pakkeportomerkkien uusintapainama-arkkia, F.
10-18 postituore ** sarja sekä myös leimattuja merkkejä, neljä Befriet-sarjan merkkiä väliltä 10 äyriä
- 5 kruunua, mm. 30 äyrin merkki punaisella päällepainamalla o jne. Myös nelilöitä mukana .............. 100

1119 1938 - 2017 postituore ** (pari leimattua vihkolehteä) kokoelma kahdessa paksussa taskullisessa
Leuchtturmin albumissa koteloin. Vain muutama puute, vuodet 1990 - 2016 täydelliset. Pari
pakettimerkkiä, Thule-sarja, 1945 sarja F. 10-18, joulumerkkien kokoarkit jne. Hyvä kokoelma! ..........150

1120 Kokoelma vuoteen 2004 säiliökirjassa, pääosin postituoretta ** materiaalia sisältäen paljon
pienoisarkkeja ja vihkoja ........................................................................................................................40

1121 Vuoden 2022 postituoreita ** uutuusmerkkejä pieni erä, nimellisarvo yli 750 Dkr, kaikki erilaisia .........20

1122 1905 Christian IX, erä merkkejä varastokortilla, yli 20 merkkiä, mm. kolme leimattua nelilöä sekä
leimattu nelirivilö .................................................................................................................................... 20
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Islanti

Alankomaat

Suriname

A b

1123 1924 Kaksi kuningasta 10 / 5 Kr F. 107 käyttämätön * merkki sekä 1924 Frederik VIII 10 / 1 Kr F.
123, käyttämätön * merkki takuumerkinnällä ......................................................................................... 50

1124 1930 Parlamentti F. 173-188 **/* sarja, F. 173-182 ja 186 postituoreita **, muut *. Lisäksi lentosarja
F. 189-193 postituoreena ** ................................................................................................................... 80

1125 Sekalainen merkkierä kahdessa säiliökirjassa sekä varastosivuilla, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, myös joku parempikin julkaisu mukana ............................................................................. 30

1126 1873 - 1990 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia albumissa, myös keskihintaisia
kohteita mukana .................................................................................................................................... 50

1127 1873 - 2013 hieno kokoelma paksussa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Paljon
hyviä julkaisuja mukana, uusi pää pääosin postituoretta ** ................................................................... 150

1128 1876 - 1981 kokoelma albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, myös keskihintaisia
kohteita mukana .................................................................................................................................... 40

1129 1876 - 1990-luvulle neljä kokoelmaa omissa albumeissaan, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
myös keskihintaisia kohteita mukana. Joistain kokoelmista osa merkeistä poistettu ............................ 50

1130 1902 - 1956 hyvä erä valikoituja merkkejä ja sarjoja lähes 50 varastokortilla, useita hyviä merkkejä
ja sarjoja, paljon **/* materiaalia, mm. F. 121 *, 194-199 *, 204-209 **, 227-236 **, 252-255 ** kaksi
sarjaa, 236-264 ja 280 **, 311 **, BL 1 ** ym. Lähes kaikki keskihintaisia kohteita, korkea
luetteloarvo! ........................................................................................................................................... 200

1131 1902 - 1972 */o hyvä peruskokoelma täydennettäväksi kansiossa. Alkupäässä paljon leimattua,
vuodesta 1940 *. Myös virkamerkkejä ................................................................................................... 50

1132 1907 - 1920 erä hyviä merkkejä: Kaksi kuningasta F. 76-90 ja 91-97, lisäksi Christian X F. 124-144,
kaikki merkit käyttämättömiä *. Arvokas erä! ......................................................................................... 100

1133 1925 - 1952 hyvä erä parempia valikoituja merkkejä ja sarjoja varastokorteilla, vain
postituoretta/käyttämätöntä **/* materiaalia, F. 122 *, F. 168-172 *, F. 103 **, F. 189-193 *, F. 210-
211 ** kaksi sarjaa, F. 227-236 ** kaksi sarjaa, F. 260-264 ja 280 **, F. 240-251 ** kaksi sarjaa, F.
256-259 **, F. 311 **F. TJ33-41 **. Erittäin suuri luetteloarvo - erinomainen vaikka jälleenmyyntiin! .... 150

1134 1938 alkaen 1980-luvulle hyvä aineisto 6 KG laatikossa, pääasiassa FDC-kuoria sisältäen
parempia vanhempia FDC-kuoria, myös muuta vastaavaa materiaalia sekä postimerkkejä
uutuuspalvelusta tilattuna, muutama vuosilajitelma jne. Satoja kuoria, ................................................ 50

1135 1991 - 2008 hyvä postituore ** erä Visir-lehdillä, F. yli 5700 kr. Lisäksi iso kuori vanhempaa, lähinnä
postituoretta **, mm. vuosilajitelmi .........................................................................................................50

1136 1948 Mi 503-506 kirjatulla FDC-kuorella Tanskaan ............................................................................... 20
1137 1881 Lunastusmerkit Mi 4, 7, 8, 10 ja 12, käyttämättömät * merkit, Mi 400€ ........................................ 40
1138 1852 - 2001 kiintoisa kokoelma albumissa, runsaasti materiaalia sisältäen myös parempia julkaisuja

kuten Mi 16 paperijatkoksella, 18 o, 45 o, 99-100 o, 123-133 o, 134-135 **, 138-140 **/*, hyviä
sarjoja 1950-luvun alusta **/*/o, pienoisarkkeja jne. Kattavasti kerätty kokoelma johon kerätty myös
hammasteita, vihkomerkkejä jne. .......................................................................................................... 150

1139 1852 - 2008 kokoelma albumissa, alussa paljon puutteita, vuoden 1935 jälkeinen materiaali
kattavasti kerätty. Jättäjän laskema luetteloarvo Mi noin 2.500€. Lisäksi säiliökirja jossa
kaksoiskappaleita .................................................................................................................................. 100

1140 1852 - 2010 erittäin runsas **/*/o kokoelma neljässä kansiossa, vain vähän puutteita. Monia hyviä
merkkejä, mm. Mi. 1-3, 18, 45, 99, 100*, blokit 1-2 jne. Hammaste- ja paperieroja, vihkoja, blokkeja,
kokoarkkeja ym. Kerätty paljon sekä leimattuna että postituoreena. Lisäksi iso erä 1998 Mi 1668-
1672 pohjamerkkiä lisämerkkien eri asennoilla. Hyvä, tutustumisen arvoinen kokoelma ..................... 400

1141 1852 - 2014 hyvä kokoelma kahdessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, mm.
erittäin kaunis Mi 3, rullamerkkejä erilaisin hammastein, erittäin paljon pienoisarkkeja, myös hiukan
postilähetyksiä/FDC-kuoria. Myös paljon nimellisarvomateriaalia jne. Lisäksi kolmas säiliökirja jossa
siirtomaiden merkkejä. ...........................................................................................................................100

1142 1914 - 1997 varastomateriaalia kolmessa säiliökirjassa ....................................................................... 20
1143 1948 - 1984 FDC-kokoelma albumissa sekä irrallaan, n. 170 kuorta. Mukana joku vanhempi

parempi kuori mutta pääosin 1970-1980-lukuja .................................................................................... 20
1144 1980 - 1991 kahdessa kuorikansiossa erä postituoretta ** materiaalia Postin alkuperäisissä

pakkauksissa ......................................................................................................................................... 20

1145 Hyvä **/*/o kokoelma kansiossa. Vain vähän vanhaa, vuodesta 1955 lähtien varsin hyvin
postituoretta ** materiaalia. Hyviä sarjoja ja pienoisarkkeja (Mi BL1) ym. .............................................50
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Aruba

Australia

Azorit

Belgia

Belgian siirtomaat

Bulgaria

Englannin siirtomaita

E j

1146 1986 - 2001 hyvä postituore ** kokoelma säiliökirjassa. Lähes täydellinen (29.3.1995 - 26.3.2004
täydellinen). Mi noin 440€ ......................................................................................................................30

1147 1913 - 2002 **/o varastoerä paksussa säiliökirjassa. Hammaste-eroja, kauniita leimoja ym ................ 40

1148 1895 Antonius von Padua Mi 75-89, harvinainen käyttämätön * sarja .................................................. 150
1149 1894 Heinrich merenkulkija 500 vuotta Mi 62-74, käyttämätön * sarja ................................................. 40
1150 1868 - 1885 Luis I, hyvä käyttämätön * erä 12 merkkiä, Mi yli 750€ ..................................................... 100
1151 1906 - 1932 täydellinen käyttämätön * (jokunen leimattu ja postituore ** mukana) kokoelma lehdillä.

Monta arvokasta sarjaa ja merkkiä, mm. Ceres-sarjojen kaikki korkeat arvot. Myös vähän
paperieroja sekä kaikki lunastusmerkit 1904 - 1925. Korkea luetteloarvo! ........................................... 150

1152 1918 Punainen Risti 5 + 5 Fr ja 10 + 10 Fr Mi 141-142, arvokkaat käyttämättömät * merkit ................ 100
1153 1919 Albert I Mi 155-158, arvokkaat käyttämättömät * Frangi-arvot ..................................................... 100
1154 1932 Kardinaali Mercier Mi 333-341, käyttämätön * sarja ..................................................................... 50
1155 1933 Orval Mi 354-365, harvinainen käyttämätön * sarja ..................................................................... 150
1156 1933 Tuberkuloosi Mi 366-372, käyttämätön * sarja ............................................................................. 40
1157 1952 van Roey Mi BL24, postituore ** pienoisarkki ...............................................................................30
1158 Kokoelma säiliökirjassa, luetteloarvo noin 1.000€. Lisäksi paksu säiliökirja jossa runsas

vaihtovarasto alkaen klassisesta materiaalista ......................................................................................80
1159 1849 - 1996 kokoelma kahdessa Visir-albumissa, pääosin leimattua tavanomaisempaa materiaalia,

joku parempikin julkaisu mukana ...........................................................................................................80
1160 1849 - 2011 hieno kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia neljässä paksussa

säiliökirjassa, runsaasti parempia arvokkaita julkaisuja, paljon pienoisarkkeja jne. Lisäksi yksi
säiliökirja jossa rautatiemerkkejä, lunastusmerkkejä, ennakkomitätöintejä jne. Tutustu! ...................... 250

1161 1926 - 1930 postituore ** merkkierä (kaksi halpaa merkkiä *) varastosivulla, lähes 40 merkkiä,
jättäjän laskema luetteloarvo Mi yli 580€ ............................................................................................... 40

1162 1935 - 1952 yhdeksän erilaista postituoretta ** sarjaa, Mi n. 220€ ....................................................... 20
1163 2006 - 2012 **/o kokoelma lehdillä. Paljon blokkeja (postituoreet kiinni marginaaleista, merkit **). Mi

noin 450€, korkea nimellisarvo .............................................................................................................. 20

1164 Kongo 1891 Leopold I 10 Fr Mi 11, käyttämätön * merkki, oikea alakulma aavistuksen pyöristynyt .....40
1165 Kongo 1898 Kuvamerkit Mi 24A ja 25A, kauniit leimatut ....................................................................... 30

1166 1935 Junak Mi 280-285, postituore ** sarja ...........................................................................................40
1167 Peruskokoelma / varastoerä kolmessa säiliökirjassa ja kansionlehdillä. Paljon vanhaakin.

Tutkittavaa ............................................................................................................................................. 40
1168 1879 - 1942 vanha kokoelma lehdillä, sekä leimattua että leimaamatonta materiaalia, myös

parempia julkaisuja mukana. Lisäksi nippu uudempia pienoisarkkeja ym. ........................................... 100

1169 Gold Coast 1902 - 1913, hieno erä käyttämätöntä materiaalia väliltä SG 38-70 varastosivulla, mm.
yli 10 shillinkiarvoa joista yksi SPECIMEN-päällepainamalla ................................................................ 100

1170 St. Helena 1871 one shilling Mi 9 A III, käyttämätön * merkki ............................................................... 80
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Espanja

Intia

Iso-Britannia

Israel

1171 1862 - 1864 Isabella II, neljä hyvää käyttämätöntä * merkkiä, Mi 52, 54, 55x ja 60x ............................ 50
1172 1867 Isabella II Mi 80-85, leimattu sarja, Mi 80 ja 81 vähän lyhyitä hampaita ...................................... 50
1173 1868 Isabella II Mi 90-95, leimattu sarja, 25 Mils Mi 92 vähän lyhyitä hampaita ................................... 80
1174 1878 Alfons XII, 20 c, 25 c ja 4 Pta Mi 169, 170 ja 174, käyttämättömät * merkit, 4 Pta vanha

omistajaleima .........................................................................................................................................50
1175 1905 Don Quijote 5c - 1 Pta Mi 220-227, hyvät käyttämättömät * .........................................................80
1176 Kokoelmia viidessä albumissa, pääosin leimattua materiaalia vuoteen 1999 asti ................................ 50
1177 Sekalainen erä vanhaa ja uutta kahdessa säiliökirjassa, lähinnä uudempaa. Mm. 1907

Teollisuusnäyttely (Mi A I - F I) leimattu sarja. Lisäksi vähän leikettä ja massaa, automaattimerkkejä
ym .......................................................................................................................................................... 20

1178 1850 - 2000-luvun alkuun varastoerä pääosin leimattua materiaalia seitsemässä säiliökirjassa,
runsaasti merkkejä ................................................................................................................................ 50

1179 1875 Alfons XII, kuusi käyttämätöntä * merkkiä, mm. hyvä 1 Pta Mi 153. 25c ja 40c ilman liimaa (*) .. 50

1180 1937 George VI Rupia-arvot 1R - 25 R Mi 158-163, postituoreet ** merkit ........................................... 50

1181 1857 Victoria 4 p karmiininpunainen Mi 13Zz (SG 66 aWj), leimattu merkki ylösalaisella ja
käänteisellä vesileimalla, SG £400 ........................................................................................................ 20

1182 1876 2½ p lilaroosa Mi 47 (SG 141), leimatut merkit levynumeroin 4-16 (SG yli £1.100), joku lyhyt
hammas ................................................................................................................................................. 40

1183 1881 Victoria 1 p Mi 65, pieni erikoiskokoelma kolmella lehdellä I ja II painoksen materiaalia. Kuusi
leimattua merkkiä, kaksi postilähetystä sekä nelilö ja kaksi kuusiloa .................................................... 20

1184 1902 Edward VII £1 vihreä Mi 118A, kaunis leimattu ............................................................................ 100
1185 Iso-Britannia ja siirtomaat, hieno merkkierä vain vanhaa materiaalia säiliökirjassa, materiaalia noin

vuoteen 1938, yli 1.300 erilaista merkkiä .............................................................................................. 100
1186 1840 - 1990 leimattu kokoelma albumissa, mukana shillinkiarvoja ym. parempaa, vaihteleva laatu.

Lisäksi säiliökirjassa postituoretta **, jäännöskokoelma lehdillä sekä kahdessa pienemmässä
laatikossa pestyä massaa kirjekuorissa sekä FDC-kuoria ym. materiaalia ........................................... 100

1187 1854 - 2008 **/*/o kokoelma neljässä paksussa kansiossa. Kalleimmat merkit puuttuvat, mutta
paljon materiaalia hyvin määriteltynä. Käyttösarjojen merkeistä paljon paperi-, hammaste- ja muita
eroja. Paljon sekä leimattuna että postituoreena. Myös hyvä osio lunastusmerkkejä sekä pieni
säiliökirja kaksoiskappaleita, vain vanhaa . ........................................................................................... 300

1188 1854 alkaen leimattu kokoelma säiliökirjassa ........................................................................................30
1189 1870 - 1981 kokoelma albumissa, lisäksi kahdessa pienessä varastokansiossa lisää merkkejä sekä

pieni nippu sarjoja Postin pakkauksissa ................................................................................................ 30
1190 1918 - 2011 kokoelma kahdessa säiliökirjassa, runsas materiaali sisältäen leimattuja ja

leimaamattomia sarjoja, pienoisarkkeja, muutama lähetys jne. Lisäksi laatikkos jossa lisämateriaalia
sekä Irlantia, kanaalisaarten merkkejä jne. pergamiinipusseissa .......................................................... 50

1191 Erä sekalaista materiaalia lähes 8 KG laatikossa. Leimattu peruskokoelma, neljä säiliökirjaa ja
yhdeksän vuosilajitelmaa, lähinnä 2000-luvulta .................................................................................... 50

1192 Kiintoisa pieni erä pääosin lähetyksiä, mm. Interim ajan lähetyksiä seitsemän kappaletta, n. 20
pakettikorttia 1970-luvulta, hiukan 1950 - 1960-lukujen postilähetyksiä ja FDC-kuoria, myös hiukan
irtomerkkejä ........................................................................................................................................... 30

1193 Neljässä varastosäiliökirjassa runsas erä keräilijön jäämistöä, postituoretta ** ja leimattua. Lisäksi
materiaalia kokoelmasivuilla, merkkiryhmiä, pienoisarkkeja jne. Yht. yli 6 KG laatikko - tutkittavaa
pitkäksi aikaa! ........................................................................................................................................ 80

1194 1930 -luvulta alkaen sekalainen aineisto yli 1½ KG laatikossa, merkkejä, postilähetyksiä, FDC-
kuoria jne. .............................................................................................................................................. 30

1195 1948 - 1973, hyvä (näyttely)kokoelma lehdillä. Monia parempiakin merkkejä tabseilla ym. Mm. Mi
54 ** (tab), Mi 66 (tab) o ym. Lisäksi toinen ”kakkoskokoelma” kansiossa. ...........................................150

1196 1948 - 1982 kokoelma pääosin postituoretta ** materiaalia mapissa kokoelmasivuilla, mm. 1949 1st
Anniversary pienoisarkki, Jewish New Year sarja 1952, Hebrew press arkki 1963 jne. Valtaosa
merkeistä tabseilla, alkupäässä myös ilman. hyvä pohja jatkaa keräilyä .............................................. 80

1197 1948 - 1985 hieno FDC-kokoelma viidessä albumissa, yli 450 kuorta sisältäen parempiakin kuoria,
mm. ensimmäinen sarja ........................................................................................................................ 150
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Italia

Itävalta

1198 1948 - 1996 hieno kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia kolmessa albumissa. Monia
alkupään parempia julkaisuja tabsein - osassa merkeistä vähän tummentumaa. Uudemmassa
päässä pääosin postituoretta ** materiaalia. Myös pieni nippu postilähetyksiä alkaen 1898. Tutustu! . 200

1199 1948 alkaen kokoelma kansionlehdillä ja kaksi säiliökirjaa leimattua ja postituoretta ** materiaalia.
Paljon tabseilla, sarjoja, pienoisarkkeja ym. .......................................................................................... 80

1200 1952 - 1963 kokoelma albumissa leimattua, postituoretta sekä postilähetyksiä, siististi kerätty,
luetteloarvo yli Mi 1.200€ ....................................................................................................................... 50

1201 1981 - 1995 postituore ** kokoelma tabsein taskullisessa albumissa, myös pienoisarkkeja mukana ...30

1202 1855 - 1945 **/*/o kokoelma Leuchtturmin taskullisessa kansiossa kotelolla. Paljon puutteita, mutta
monia hyviä 1930-luvun merkkejä ja sarjoja ym. ................................................................................... 150

1203 1861 - n. 2009 hyvä ja runsas kokoelma neljässä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia sisältäen monia hyviä julkaisuja, mm. 194-200, 201-204, 230-233, 337-344, 373-390,
439-444, 459-462, 484-487, 514-519 jne. Myös reuna-alueita, vanhoja valtioita ym. Lisäksi ohuessa
säiliökirjassa hiukan siirtomaita ............................................................................................................. 200

1204 1862 - 1979 */**/o peruskokoelma säiliökirjassa. Myös yksi sivu vanhojen valtioiden merkkejä
(kalliitakin, ei aitoutuksia) ja pari kansiolehteä lisämateriaalia. Myös yli 30 lähetystä esifilateliasta
1930-luvulle, osin Suomeen tullutta postia ............................................................................................ 100

1205 1863 - 2013 **/*/o peruskokoelma kahdessa paksussa kansiossa, joissa hyvät, itse tulostetut sivut
värikuvin ja luettelotiedoin. Ei kalliita merkkejä, mutta hyvä runko jatkaa keräilyä. ............................... 50

1206 2003 - 2018 ilmeisen täydellinen postituore ** kokoelma kolmessa uudenveroisessa Leuchtturmin
taskukansiossa koteloilla. Lisäksi vuoden 2019 tyhjät lehdet. Paljon materiaalia ................................. 150

1207 1908 - 1910 kolme parempaa leimattua merkkiä: Mi 156, 175 ja 176 ................................................... 60
1208 1932 Maalareita Mi 545-550, postituore ** sarja ................................................................................... 40
1209 1933 Mi 557-562, postituore ** sarja ..................................................................................................... 60
1210 1935 Lentomerkit Mi 598-612, postituore ** sarja. Lisäksi postituoreet ** sarjat Mi 929-932 ja 960-

963 .........................................................................................................................................................40
1211 1935 - 1936 kaksi hyvää postituoretta ** sarjaa: Mi 613-616 ja 623-626 .............................................. 30
1212 1945 Hitler merkit päällepainamin Mi 668-673 sekä Va-Vd, käyttämättömät * merkit. Lisäksi Mi

668ax **, 671 ** ja 672 ** .......................................................................................................................20
1213 1945 Hitler merkit päällepainamin Mi 668-673 sekä Va-Vd, postituoreet ** merkit, Va-Vd aitoutus:

Sturzeis (1994) ...................................................................................................................................... 40
1214 1946 Karl Renner Mi 772-775B, hammastamaton postituore ** sarja arkin vasemmasta yläkulmasta 30
1215 1948 Kansanpukuja Mi 893-926, postituore ** sarja (kaksi merkkiä *), muutama merkki kahteen

kertaan ...................................................................................................................................................50
1216 Itävallan posti Kreetalla 1903 päällepainamat (1) FRANC ja (2) FRANCS Mi 5-6, siistit leimatut .........50
1217 Lombardia-Venetsia 1864 leimattu sarja Mi 19-23, kallis 2 So keltainen kauniilla leikkeellä ................ 80
1218 1850 - 1883 upea, erittäin kattava erikoiskokoelma paperi-, tyyppi- ja hammaste-eroineen Itävallan

ensimmäisistä julkaisuista. Hienolaatuinen materiaali leimattua ja postilähetyksiä. Valtavasti
arvomerkkejä, kuten Mi 1 (17 merkkiä + 4 lähetystä), 2 (16 + 1), 6 (6 + 2), 10 I, 11 I, 11 II (2), 12 II
(2), 41D ja E ym. Arvokkaita sanomalehtimerkkejä, myös lähetyksillä. Runsaasti lähetyksiä, eri
leimatyyppejä ym. postihistoriaa. Lisäksi pieni erä lisämateriaalia lehdillä. Hieno kokoelma, johon
kannattaa ehdottomasti tutustua! .......................................................................................................... 1500

1219 1850 - 1899 kokoelma mapissa alkaen Mi 1-5, myös Mi 1 kuoren etusivulla, Mi 10-11 I/II, 16-17 jne.
Luetteloarvo Mi yli 3.000€ ......................................................................................................................200

1220 1850 - 1907 hyvä varastokansio lähinnä leimattua materiaalia. Mukana monia alkupään
arvomerkkejä hyvin määriteltynä. Myös Lombardia-Venetsiaa (Mi 2 viisi kappaletta, 7 II (3), 8 II (2),
ym.). Paljon hienoa materiaalia, upeita leimoja ym. Runsaasti postilähetyksiä, osa Suomeen tulleita.
Tutustu! .................................................................................................................................................. 250

1221 1850 - 1937 jäännöskokoelma albumissa, paljon merkkejä poistettu mutta vielä monia
keskihintaisia sarjoja mukana, leimattua ja leimaamatonta, myös reuna-alueita .................................. 50

1222 1850 - 1995 hyvä kokoelma albumissa leimattua ja leimaamatonta materiaalia, kerätty kattavasti.
Monia parempia julkaisuja mukana, mm. hyvä klassinen osio, runsaasti 1930-luvun parempia
sarjoja leimattuina ja postituoreina **, 1953 lintusarja * jne. Mukana myös runsaasti
lunastusmerkkejä, Bosnia-Hertsegovinaa, Itävalta-Unkarin kenttäpostijulkaisuja eri alueilta jne.
Kannattaa tutkia tarkemmin! .................................................................................................................. 250

1223 1850 - 2013 hyvä kokoelma kahdessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia
sisältäen monia hyviä julkaisuja kuten Mi 433-441 *, 442-446 *, 512-517 *, 518-523 *, 524-529 *,
545-550 o, 551-554 *, 556 *, 591-596 *, 598-612 */o, 617-622 *, 623-626 * jne. Uudemmassa
päässä paljon pienoisarkkeja. Tutustu! ..................................................................................................200

1224 1850 - 2018 **/*/o peruskokoelma neljässä upeassa Leuchtturmin taskukansiossa koteloilla.
Joitakin pikkuhyviä merkkejä ja sarjoja mukana, paljon puutteita. Siistit kansiot ja hyvä runko
täydennettäväksi ....................................................................................................................................150
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Japani

Jugoslavia

Kamputsea

Kanada

Kiina

Kiina - Kansantasavalta

K ikk

1225 1908 - 1967 */o kokoelma kansiossa. Kerätty paljon sekä leimattuna että käyttämättömänä.
Kalleimmat merkit puuttuvat, mukana mm. Mi 555 * ja monia parempia sarjoja ................................... 100

1226 1908 alkaen runsas leimattu varastoerä säiliökirjassa. Myös reuna-alueita, lunastusmerkkejä,
kenttäpostia, ulkomaanpostitoimistot (vanhempaakin, Lombardia-Venetsia, Kreeta ja Levant) ym.
Monia arvokkaita Levantin merkkejä, esim. Mi 7 kaksi leimattua ym. ................................................... 100

1227 Neljä kokoelmaa omissa albumeissa, materiaalia 1910 - 1990 -luvuilta. Leimattua ja leimaamatonta,
myös runsaasti hyväleimaista materiaalia ............................................................................................. 50

1228 1960 - 2001 täydellinen postituore ** päätyyppikokoelma säiliökirjassa ............................................... 50
1229 1975 - 1996 **/o kokoelma kahdessa Lindnerin albumissa, jonkin verran puutteita ............................. 50

1230 1948 - 1950 urheilunelilöt Mi 423-426 *, 471-474 ** sekä arvokas Mi 507-510 ** ................................. 50
1231 Hyvä leimattu peruskokoelma kolmessa säiliökirjassa. Mukana Sakuran Japani-luettelo 2018.

Lisäksi paksu säiliökirja Australiaa. ....................................................................................................... 50
1232 1871 - 1937 hieno vanha kokoelma lehdillä, noin 240 merkkiä, kiintoisa .............................................. 100
1233 1876 - 1954 kiintoisa vanha kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia

sisältäen monia parempia julkaisuja, myös pienoisarkkeja ................................................................... 80

1234 Jugoslavia, kokoelma säiliökirjassa vanhaa ja uudempaa materiaalia, lisäksi toisessa säiliökirjassa
hiukan uudempaa Serbiaa .....................................................................................................................50

1235 1918 - 1991 hieno kokoelma kahdessa paksussa kansiossa mm. Mi Bl 5 **, Mi 733 o ja **, 1956
taidesarja ** ja paljon muita arvokkaita sarjoja ja blokkeja o ja ** lisäksi Kroatiaa 1923 - 1944
(arvokkaitakin, myös blokkeja o ja **) ja Slovakiaa 1939-44 (alkupäässä arvokkaitakin, o ja **).
Hyvä! ..................................................................................................................................................... 150

1236 1918 - 2003 kokoelma kolmessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Mukana
hyviä julkaisuja, paljon pienoisarkkeja, myös hiukan FDC-kuoria. Mukana myös hiukan Slovenian,
Kroatia, Bosnia-Hertsegovinan jne, vanhempia merkkejä 1918 - 1919. ............................................... 100

1237 1955 alkaen kokoelma säiliökirjassa, 1970 -luvun alkuun pääosin postituoretta **, sen jälkeen
suosioleimattuja aihejulkaisuja .............................................................................................................. 30

1238 Varastoerä pääasiassa 1900-luvun leimattua materiaalia kuudessa säiliökirjassa ............................... 40
1239 1859 - 2000 leimattu kokoelma neljässä albumissa, runsas materiaali. Lisäksi pieni nippu

postilähetyksiä ym. ................................................................................................................................ 50
1240 1868 - 2012 hyvä kokoelma kahdessa säiliökirjassa. Vanhempi pää lähinnä leimattua, vuodesta

1998 varsin täydellinen postituore **. Paljon vihkoja, pienoisarkkeja ym. Korkea nimellisarvo! ............ 100

1241 Mielenkiintoinen erä vanhaa materiaalia varastokorteilla, pergamiinipusseissa, mukana myös eri
alueiden merkkejä kiehtovin päällepainamin, Kansantasavallan alkuvuosien julkaisuja jne. Lisäksi
kymmenkunta vanhaa postilähetystä .................................................................................................... 100

1242 1964 Ruusuja, Mi 795 - 809 postituore ** sarja ..................................................................................... 100
1243 1974 koneenrakennus, Mi 1221 - 1225 postituore ** sarja ................................................................... 100
1244 Erä pääosin uudempaa aineistoa yli 2½ KG laatikossa, merkkejä, pienoisarkkeja, teemalajitelmia,

postilähetyksiä, FDC-kuoria ym. kiintoisaa materiaalia ......................................................................... 40
1245 Hyvä erä sarjoja ja vuosilajitelmia **/o. Mm. 1973 Panda-sarja Mi 1126-1131 **, vuosialbumit 1987,

1990 ja 2007. Myös vähän vanhaa Kiinaa (Mi 304III hammastamaton arkki), Taiwania ja
Hongkongia ........................................................................................................................................... 100

1246 Löytöerä lähinnä kansantasavaltaa (mm. Mi 991 ja 1017), mutta myös vähän vanhaa Kiinaa (mm.
Mi 246 - 248) ja Taiwania. Vain pieni osa laskettu, näiden Mi-arvo yli 1000€. Löytöjä .......................... 120

1247 1953 - 1979 11 Ruotsiin, Saksaan ja Sveitsiin tullutta postilähetystä, mm. Mi 989 yksin kuorella ........ 50
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Kreikka

Kypros

Laos

Latvia

Libanon

Liechtenstein

Liettua

1248 1940 Kansainvälinen nuoriso-organisaatio Mi 437-446, käyttämätön * sarja, ensimmäinen merkki
leimattu. Harvinainen sarja, osaa merkeistä painettu alle 10.000 kappaletta! ...................................... 50

1249 1858 alkaen mielenkiintoinen postilähetyserä, mm. varhaiskirje Pariisiin, kuusi kuorta iso Hermes -
merkein ja noin 40 pieni Hermes -ehiökorttia, osa lisämerkein ulkomaille. ........................................... 20

1250 1872 - 2013 kokoelma kolmessa säiliökirjassa, runsas määrä merkkejä, leimattua ja
leimaamatonta, sisältää useita parempia julkaisuja, myös joitain väärenteitä - tutustu! ....................... 100

1251 Kokoelma säiliökirjassa, runsaat 500 erilaista merkkiä sisältäen mm. Mi 126-154 ** ja 158 **.
Jättäjän laskema luetteloarvo noin 1.250€ ............................................................................................ 50

1252 1880 alkaen 2000-luvulle kokoelma kahdessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia .30

1253 1951 - 1991 kokoelma säiliökirjassa, vuoteen 1971 lähinnä postituoretta ** sisältäen myös monia
pienoisarkkeja, uudempi pää suosioleimattua ....................................................................................... 50

1254 1932 Aizsargi IV Mi 203-205A, leimattu hammastettu sarja .................................................................. 20
1255 1933 Lentäjien tukisäätiö Mi 215-218A ja B, hammastettu sarja käyttämätön *, hammastamaton

sarja postituore ** paitsi viimeinen arvo käyttämätön * ..........................................................................20
1256 1918 - n. 2009 kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Vanhassa päässä

useita sarjoja sekä hammastettuina että hammastamattomina, lentomerkkejä, molemmat
pienoisarkit jne. Uudessa päässä paljon postituoretta ** materiaalia .................................................... 50

1257 1919 - 1940 postilähetyserä albumissa, yli 25 monipuolista lähetystä, mm. kirjattu, lunastus,
painotuote, ulkomaille menneitä, ehiöiät, lentopostia jne. ..................................................................... 30

1258 1948 Mi BL11, hammastamaton pienoiarkki ilman liimaa (*), kulmataitetta .......................................... 30

1259 1928 Tulva-apu Mi 78-81, postituore ** sarja ........................................................................................ 40
1260 1928 Johann II Mi 82-89, arvokas postituore ** sarja ............................................................................ 200
1261 1931 Zeppelin Mi 114-115, postituore ** sarja ....................................................................................... 100
1262 1934 Lentomerkit Mi 143-147x ja y, postituoreet ** sarjat ..................................................................... 120
1263 1936 Zeppelin Mi 149-150, postituore ** sarja ...................................................................................... 40
1264 1941 Madonna von Dux Mi 197, leimattu merkki .................................................................................. 20
1265 Pieni säiliökirja jossa enimmäkseen postituoreita ** merkkejä 1940 - 1950 -luvuilta, mm. Mi 198-308

ja 332-333, jättäjän laskema luetteloarvo Mi yli 2.000€ ......................................................................... 80
1266 1912 - 1984 **/o kokoelma säiliökirjassa ym. Mi. noin 1300€. Lisäksi vähän *, ei laskettu mukaan

luetteloarvoon ........................................................................................................................................ 50
1267 1933 - 1935 Virkamerkit Mi 9-19. */o merkit. Lisäksi viidellä varastokortilla erä uudempaa

materiaalia ............................................................................................................................................. 20
1268 1950 - 1956 neljä hyvää postituoretta ** sarjaa: Mi 285-287, 289-300, 322-325 ja 342-345. Mi 291

kuvakevirhe I ......................................................................................................................................... 30

1269 1946 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkit Hanau 5 ja 10 pf kuoren takana leimattuna
Schongau 3.9.1948, kirje lähetetty Frankfurtin maatalousnäyttelystä ................................................... 30

1270 1946 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Meeresbeck + toinen merkki kuoren
takana, leimattuna Niederwöhren 16.2.1948, kuorella USA:han, kevyttä ruskettumaa kuoressa,
merkit siistit ............................................................................................................................................ 30

1271 1946 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Schongau Baltic Exposition postikortilla,
lähetetty Dillingen 12.5.1946 ................................................................................................................. 30
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Luxemburg

Macao

Madeira

Malta

Monaco

M t

1272 1947 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkit 45 ja 84 pf Augsburg, kuorella Müncheniin,
siisti ........................................................................................................................................................30

1273 1947 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkit Seedorf, kaksi kortin osoitepuolella ja yksi
kuvapuolella, tuloleima Stade 24.10.1947 ............................................................................................. 30

1274 1947 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Meeresbeck kuorella USA:han, hieno ......... 30
1275 1947 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Stade, lähetetty shakkikonferenssista

19.10.1947 leirille, kuorella nationalistinen painatus, siisti .................................................................... 30
1276 1948 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Augsburg – Hochfeld, leimattu Baltic Camp

Augsburg 16.2.48, osoitettu toiselle pakolaisleirille ............................................................................... 30
1277 1948 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Stade (ylösalainen lisäpainama), leimattu

Göttingen 18.2.1948, osoitettu toiselle Liettuan pakolaisleirille ............................................................. 30
1278 1949 Pakolaisleiri Saksassa (DP-camp), leiripostimerkki Kempten-Allgau, USA:sta lähetetyn

lentokuoren takana ................................................................................................................................ 30
1279 Kiintoisa erä vanhaa aineistoa pääosin leikkeillä säiliökirjassa, leimamielenkiinto ............................... 20
1280 1915 - 1938 postilähetyserä albumissa, myös käyttämättömiä ehiöitä. Mukana mm. kenttäpostia,

kirjattuja, pika, lentopostia ym. kiintoisaa Yhteensä n. 40 kohdetta ...................................................... 30
1281 1918 - 2013 hyvä kokoelma säiliökirjassa leimattua ja leimaamatonta materiaalia, vanhassa päässä

monia sarjoja sekä hammastettuina että hammastamattomina, modernissa päässä runsaasti
postituoretta **, 2004 vuoden jälkeen vähänlaisesti merkkejä .............................................................. 100

1282 1919 - 1940 kokoelma Leuchtturmin taskullisessa kansiossa, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, lisäksi pergamiinipussissa lisämateriaalia sekä hiukan myös itsenäisyyden ajan
julkaisuja ................................................................................................................................................ 50

1283 1860-luvulta alkaen pieni kokoelma säiliökirjassa, jättäjän laskema luetteloarvo noin 500€. Lisäksi
varastosäiliökirja Luxemburgin merkkejä ...............................................................................................30

1284 1888 - 1977 leimattu aineisto kahdessa varastosäiliökirjassa, runsas materiaali ................................. 30
1285 1891 - 1921 ja 1926 - 1939 leimattu päätyyppikokoelma lehdillä, vuoteen 1921 asti täydellinen,

1926 eteenpäin kokoelmassa mukana n. 90% merkeistä sisältäen monia hyviä merkkejä. Jättäjän
laskema luetteloarvo Mi yli 2.800€ ........................................................................................................ 200

1286 1981 - 1990 erä vuosilajitelmia, myös joku muu lajitelma mukana, yhteensä 10 erilaista sisältäen
runsaasti hyviä sarjoja. Lisäksi seitsemän kirjattua kirjettä Suomeen samalta ajanjaksolta ................. 50

1287 1985 - 1990 hieno ja todella arvokas erä postituoreita ** vihkoja ja pienoisarkkeja, myös kaksi
arkkia. Yhteensä yli 20 kohdetta, mm. Mi BL3, BL4, BL6 jne. Luetteloarvo Mi yli 2.500€! .................... 250

1288 1868 Luis I 20 Reis ja 100 Reis Mi 7 ja 11, hyvät leimatut .................................................................... 50

1289 Säiliökirjassa erä leimattuja ja leimaamattomia merkkejä, yli 400 kappaletta. Mukana myös hiukan
pääosin vanhempia postilähetyksiä sisältäen sensuuripostia, Suomeen tulleita, vanhoja kortteja,
muutama FDC-kuori jne. Yhteensä n. 15 postilähetystä ....................................................................... 30

1290 1966 - 2018 ilmeisen täydellinen postituore ** kokoelma kuudessa hyvässä Lindnerin taskullisessa
kansiossa ...............................................................................................................................................100

1291 1885 - 1969 UPEA, LÄHES TÄYDELLINEN arvokokoelma taskullisessa albumissa, vain Mi 43
puuttuu. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia sisältäen valtavasti arvokkaita merkkejä, sarjoja ja
pienoisarkkeja, myös kaikki lunastusmerkit mukana. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen hieno
kokoelma! .............................................................................................................................................. 800

1292 1885 alkaen pieni **/*/o kokoelma lehdillä. Pääasiassa uudempaa materiaalia, pienoisarkkeja,
FDC-kuoria, muutama vanhempi ehiö, 1932 lunastusmerkki Mi 26 ** ym. ........................................... 80

1293 1891 alkaen kokoelma säiliökirjassa, leimaamatonta ja leimattua materiaalia aina 2000-luvulle. ........ 30
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Montenegro

Pohjois-Korea

Portugali

Puola

Ranska

1294 1874 - 1913 vanha kokoelma lehdillä, merkit pyritty keräämään sekä leimattuina että
leimaamattomina, runsas materiaali ...................................................................................................... 30

1295 1976 alkaen kaksi säiliökirjaa suosioleimattua materiaalia. Ohuempi säiliökirja (16 sivua)
irtomerkkejä ja sarjoja ja paksumpi säiliökirja (64 sivua) pienoisarkkeja! .............................................. 20

1296 1866 Luis I 5 Reis - 120 Reis Mi 17-24, koko sarja leimattuna. 80R pieni rissi yläreunassa ................ 100
1297 1867 Luis I viisi erilaista leimattua merkkiä, Mi 25, 28-31, virheettömät merkit ..................................... 80
1298 1871 Luis I 50 Reis Mi 39xB, käyttämätön * pari, toisessa merkissä pari lyhyttä hammasta ................ 40
1299 1898 Vasco da Gama Mi 138-145, käyttämätön * sarja ........................................................................ 30
1300 1910 - 1911 Käyttämätön * erä, Mi 154 - 189 täydellisenä .................................................................... 40
1301 1910 Päällepainamat Mi 190-195, käyttämätön * sarja, osin vähäistä liimaruskettumaa ...................... 30
1302 1939 Legioona Mi BL1, arvokas postituore ** pienoisarkki ................................................................... 100
1303 1947 Kansanpukuja Mi BL13, postituore ** pienoisarkki ....................................................................... 50
1304 1867 - 2001 lähinnä leimattu peruskokoelma kahdessa paksussa kansiossa, joissa hyvät, itse

tulostetut sivut värikuvin ja luettelotiedoin. Ei kalliita merkkejä, mutta hyvä runko jatkaa keräilyä. ....... 50
1305 1945 - 1949 kolme postituoretta ** pienoisarkkia, Mi BL7, BL12 ja BL14. Mi BL7 vasemmassa

alakulmassa ryppyä ............................................................................................................................... 30

1306 Kokoelma / varastoerä reuna-alueita säiliökirjassa, mm. 1. maailmansodan kaupunkiposteja, Port
Gdansk, Puolan pakolaishallitus ym. Kiintoisa materiaali, joukossa myös väärenteitä, korkea
luetteloarvo ............................................................................................................................................ 100

1307 1860 - 1980 hyvä sekalainen merkki- ja lähetyserä paksussa säiliökirjassa **/*/o alkaen
hyvälaatuinen Mi 1, BL 11 ** (450€) ym. Myös postilähetyksiä, joista osa kiintoisia ............................. 150

1308 1906 – 1939 Näyttelykokoelma postilähetyksiä, yli 75 kappaletta, useita kiintoisia, kuten
ilmapallopostia, Venäjän vallan aikaa, lunastuslähetyksiä, kirjattua (mm. lennätin), lento jne.
Tutustu! .................................................................................................................................................. 150

1309 1915 – 1918 ja 1940 – 1944 näyttelykokoelma sota-ajan postia, Saksan miehitysjulkaisuita sekä
muutama Lontoon pakolaishallituksen lähetys, yhteensä n. 50 kiintoisaa kohdetta ............................. 100

1310 1918 - 2010 lähinnä leimattu peruskokoelma kahdessa paksussa kansiossa, joissa hyvät, itse
tulostetut sivut värikuvin. Ei kalliita merkkejä, mutta hyvä runko jatkaa keräilyä. .................................. 50

1311 1918 - 2013 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia kolmessa albumissa, lisäksi reuna-
alueita yhdessä säiliökirjassa. Mukana runsaasti pienoisarkkeja ja kleinbogeneita, myös parempia
julkaisuja mukana .................................................................................................................................. 100

1312 1947 alkaen kokoelmaerä lähetyksiä, yhteensä lähes 70 kappaletta, paikallisia mm. Grosy-
lisäpainamia (10 lähetystä) sekä pääosin uudempia partiokohteita ym. Kiintoisa ................................. 50

1313 1972 - 1981 kokoelma FDC-kuoria ja ehiöitä (pääosin käyttämättömiä) neljässä kuorikansiossa
sekä irrallaan, satoja ja satoja kohteita ..................................................................................................30

1314 1949 CITEX Mi BL5, harvinainen postituore ** 10 pienoisarkin koko arkki, hammasteet reunoilta
osin avautuneet marginaalien leveydeltä, reunoilla pientä taitetta ........................................................ 50

1315 2018 Filatelia Mi BL406-416, arvokas postituore ** pienoisarkkilajitelma, Mi yli 400€ .......................... 40
1316 Hyvä erä parempia lentomerkkejä, 14 postituoretta ** merkkiä, luetteloarvo yli 400€ .......................... 40
1317 Hyvä erä pääosin postituoretta ** materiaalia (yksi käyttämätön * kohde) varastokorteilla, paljon

hyviä merkkejä ja sarjoja,luetteloarvo Michel/Yvert yli 1.700€ ...............................................................150
1318 Leimamerkkejä iso erä säiliökirjassa, vain vanhaa materiaalia, satoja ja satoja! .................................. 20
1319 Leimamerkkierä 1860-luvulta alkaen pienessä säiliökirjassa, n. 230 merkkiä ...................................... 20
1320 1849 - 1968 kokoelma Schaubekin lehdillä, vain vähän merkkejä vuoden 1940 jälkeen.

Luetteloarvo 1930-luvun loppuun Mi lähes 2.000€ ................................................................................ 80
1321 1853 - 1999 kokoelma kolmessa Visir-albumissa lähinnä leimattua materiaalia, runsas määrä

erilaisia merkkejä, myös pienoisarkkeja, myös joitain parempia julkaisuja mukana ..............................80
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Ranskan siirtomaat

Romania

Saksa - vanhat valtiot

1322 1853 alkaen lähinnä leimattu erä paksussa kansiossa ja kahdessa paksussa säiliökirjassa. Myös
postilähetyksiä, pääasiassa uudempaa Suomeen tullutta. .................................................................... 30

1323 Ranskan siirtomaat yli 1400 erilaista merkkiä -pakkaus ........................................................................ 30
1324 Kokoelma säiliökirjassa pääosin vanhempia merkkejä monista eri maista ........................................... 20

1325 1858 - 2020 upea kokoelma viidessä säiliökirjassa, valtavasti materiaalia aivan viime vuosiin
saakka, mukana monia arvokkaita julkaisuja, klassista materiaalia, erittäin paljon pienoisarkkeja
sekä runsaasti modernia pienipainoksista materiaalia jota harvoin tarjolla - tilaisuus! .......................... 300

1326 1865 - 1947 hieno ja arvokas kokoelma kahdessa albumissa, merkkejä kerätty sekä leimattuina
että leimaamattomina, mukana monia parempia julkaisuja, pienoisarkkeja jne. Myös
lunastusmerkkejä ym. mukana .............................................................................................................. 400

1327 1865 - 1968 kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, myös hiukan
pienoisarkkeja. Klassisessa osassa osin vaihteleva laatu .................................................................... 50

1328 1868 alkaen aineistoa 1940-luvulle kokoelmalehdillä, useamman kokoelman alkupään sivut
mukana sisältäen osin myös samoja merkkejä ja sarjoja, tutkittavaa ................................................... 50

1329 1872 - 1960 runsas merkkierä kansiolehdillä ja Visir-lehdillä. Paljon vanhaa tutkittavaa ...................... 40

1330 Baden Landpost 1862 1 Kr musta/keltainen Mi 1x, leimattu merkki, ohut paperi, takuu: Thier, Bühler .60
1331 Baden Landpost 1862 3 Kr musta/keltainen Mi 2x, numeroleimalla leimattu merkki pienellä

leikkeellä, ohut paperi, takuu: Bühler .....................................................................................................30
1332 Baijeri 1849 3 Kr Mi 2 Ia, leimattu merkki täysillä, osin leveillä reunoilla, lisäksi 1854 18 Kr

kellanoranssi Mi 7 käyttämätön * merkkim oikea pystyreuna ylhäältä kiinnileikattu, muuten ehjät
reunat, takuu: Schmitt BPP ................................................................................................................... 20

1333 Baijeri 1854 18 Kr kellanoranssi Mi 7, kaunis numeroleimalla leimattu merkki pienellä leikkeellä,
takuu: Pfenninger .................................................................................................................................. 40

1334 Baijeri 1874 1 M violetti Mi 30a, leimattu hammastamaton pari ............................................................ 40
1335 Baijeri 1876 25 Pfg. ruskeanokra Mi 41, hieno käyttämätön * merkki, aitoutus (Kurzbefund): Helbig

(2001) .................................................................................................................................................... 40
1336 Baijeri 1900 3 Mk ruskeanoliivi ja 5 Mk kellanvihreä Mi 69x-70x, käyttämättömät * merkit

ensiliimakkein, lisäksi 1885 lunastusmerkki Mi 8 käyttämätön * ............................................................20
1337 Baijeri 1911/1912 kiintoisa erä vihkopareja, neljä postituoretta ** ja kaksi leimattua ............................ 40
1338 Baijeri 1911/1912 kolme hyvää vihkoparia, Mi W1.11 **, W1.12 ** ja W1.30 o ..................................... 40
1339 Baijeri 1911/1912 vihkopari Mi S7.5, postituore ** .................................................................................20
1340 Baijeri virkamerkit 1920 Mi 58U, 59U ja 61U, hammastamattomat postituoreet ** merkit .....................30
1341 Baijeri, 1849 - 1920 vanha */o kokoelma lehdillä. Vanhassa päässä joitakin niukkareunaisia

merkkejä, pääosin hyvä laatu. Monta hyvää merkkiä ja sarjaa - tutustu! .............................................. 100
1342 Baijeri, erä sekalaista **/*/o materiaalia kolmella Visir-lehdellä ............................................................. 20
1343 Braunschweig 1865 Mi 18-20, leimatut merkit, kaikissa takuu: Lange .................................................. 80
1344 Bremen 1855 3 Gr musta/harmaansininen Mi 1x I, tyyppi I, raitapaperi. Kaunis leimattu merkki

ehjillä reunoilla, takuu: Lange ................................................................................................................ 150
1345 Bremen 1863 5 Sgr. tummankellanvihreä Mi 9a, Bremenin laatikkoleimalla leimattu merkki, takuu:

Richter ................................................................................................................................................... 50
1346 Hamburg 1859 ½ Sch. musta Mi 1, leveäreunainen hienolaatuinen merkki palkkileimalla, takuu:

Bühler, aitoutus: Basel (2003). Lisäksi 7 Sch. keltainen Mi 6 leveäreunaisena ja palkkileimalla
leimattuna, takuu: Bühler, Thier ............................................................................................................. 150

1347 Lyypekki 1863 4 S. Mi 12A, leimattu merkki hyvällä lävisteellä, takuuleima ......................................... 20
1348 Mecklenburh-Strelitz 1864 1 Sgr. punainen Mi 4, kaunis merkki kevyellä leimauksella Neusterlitz

1.6., takuu: Thier ....................................................................................................................................30
1349 Oldenburg 1859 3 Gr. musta/keltainen Mi 8, upea merkki osittain leveillä reunoilla, sininen

Oldenburg 28.10. laatikkoleima, takuu: Richter ..................................................................................... 150
1350 Oldenburg 1861 1 Gr. sininen Mi 12a, leveäreunainen hieno merkki sinisellä Burhaven

laatikkoleimalla, hyvät värit, kaunis kohde .............................................................................................40
1351 Preussi 1866 10 Sgr. ja 30 Sgr Mi 20-21, leimatut merkit leikkeillä, 1 Sgr. taittumaa, 30 Sgr. merkki

hiukan sisäänleikattu ............................................................................................................................. 30
1352 Sachsen, erä vanhaa */o materiaalia Visir-lehdellä. Yli 80 merkkiä, tutkittavaa .................................... 20
1353 Schleswig-Holstein 1865 1 1/3 s / 1 Sgr. violetinruskea Mi 10, kaunis leimattu merkki, takuu: Bühler . 30
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Saksa - Deutsches Reich

1354 Thurn & Taxis 1865 4. julkaisu Mi 35-44, hieno postituore ** sarja, osa arkin reunoin .......................... 50
1355 Württemberg virkamerkit 1906 Mi 217-226, käyttämätön * sarja ...........................................................40
1356 Württemberg virkamerkit 1916 Mi 123-129, leimattu sarja, takuu: Infla Berlin ...................................... 20
1357 1870 alkaen vanha kokoelma mapissa itsetehdyillä sivuilla, mukana SchleswigHolstein, Hampuri,

Oldenburg, Bergedorf, Hannover, Baden, Baijeri. Useita parempia yläarvoja mukana, paljon
kaunisleimaista materiaalia - tutustu! .................................................................................................... 300

1358 Kokoelma vanhojen valtioiden merkkejä säiliökirjassa, satoja ja satoja merkkejä sisältäen paljon
alkuvuosien hammastamattomia merkkejä monista eri maista - tutustu! .............................................. 150

1359 1872 Brustschild-erä ryhmiä: Mi 10 leimattu pari, Mi 17 leimattu nelirivilö, Mi 25 leimattu nelilö sekä
Mi 22 käyttämätön * nelilö ..................................................................................................................... 60

1360 1902 Germania 3 Pf Mi 69 I, merkki kuorella, kuvakevirhe DFUTSCHES REICH ................................ 20
1361 1904 5 Mk vihreänmusta/punainen Mi 81Aa, käyttämätön * merkki ilman vesileimaa .......................... 50
1362 1912 neljä lentopostikorttia lentomerkein Mi I, II, IV ja VI, Mi VI takuuleimoin ...................................... 100
1363 1922 160 Pfg. Mi 190, hyvä leimattu merkki, aitoutus (kurzbefund): Winkler (2004) ............................ 40
1364 Inflaatioajan arkkeja ja arkin osia erä, noin 35 kokoarkkia, myös virkamerkkejä. Lisäksi mm. Mi. 263

- 264 ja 266 - 267 välilöarkit ja Latvian päällepainamien Mi 1, 2, 4 ja 5 arkit. ....................................... 40
1365 1923 1 miljardi Mi 331a, käyttämätön * merkki, takuu: Köhler ...............................................................20
1366 1924 Lentomerkit Mi 344-350, arvokas postituore ** sarja, Mi 1.500€, aitoutus: Oechsner (2008) ...... 200
1367 1924 Mi 355-361, postituore ** sarja pääosin arkin reunoilla ................................................................ 50
1368 1926 Kant, Mi 391 vihkomerkki reunalla (Mi W23 ”X”+391) ja lisämerkki kuorella USA:an 1929. Mi

600€ .......................................................................................................................................................40
1369 1927 IAA Mi 407-409, postituore ** sarja ...............................................................................................30
1370 1928 Presidentit Mi 410-422, postituore ** arvokas sarja ..................................................................... 150
1371 1928 Zeppelin 2 M ja 4 M Mi 423-424, postituoreet ** merkit, molemmissa takuuleimat ...................... 60
1372 1928 Zeppelin 2 M ja 4 M Mi 423-424, postituoreet ** merkit ................................................................60
1373 1928/1931 Zeppelinit Mi 423 postituore **, Mi 424 käyttämätön * ja Mi 455 käyttämätön * .................. 30
1374 1929 Nothilfe Mi 430-434, postituore ** sarja ........................................................................................ 30
1375 1930 Südamerikafahrt Mi 438X ja 439Y, käyttämättömät * merkit ........................................................ 100
1376 1930 Nothilfe Mi 450-453, postituore ** sarja ........................................................................................ 20
1377 1931 Polarfahrt Mi 456-458, käyttämätön * sarja .................................................................................. 150
1378 1933 Chicagofahrt Mi 496-498, arvokas käyttämätön * sarja ................................................................ 150
1379 1933 Chicagofahrt Mi 496-498, jokainen merkki omalla lähetyksellään, 1 M lähetyksen 50 Pf

merkissä vikaa ....................................................................................................................................... 150
1380 1933 Chicagofahrt 2 M ja 4 M Mi 497-498, hyvät postituoreet ** merkit ............................................... 100
1381 1933 Chicagofahrt 2 M ja 4 M Mi 497-498, käyttämättömät * merkit, Mi 498 liimavikaa ....................... 50
1382 1934 Lentomerkit Mi 529-539, arvokas postituore ** sarja, 5 Pf muutama lyhyt hammas .................... 100
1383 1936 Olympialaiset Mi MH 42.1, hyvä postituore ** olympiavihko .........................................................30
1384 1937, Mi 643 - 645 sarja ensipäiväkortilla 3.3.1937 Ruotsiin ................................................................ 30
1385 1937 Hitler Mi BL11, postituore ** pienoisarkki, läviste hieman auennut ylhäältä ja sivuilta ................. 30
1386 1939 Mi 686-688 ja 695-697, postituoreet ** sarjat ............................................................................... 60
1387 1943 Braune Band Mi 854, harvinainen erikoisleimattu kuori, leiman päiväys 25.7.1943 joka on

kaksi päivää aikaisempi kuin merkin ilmestymispäivä! .......................................................................... 50
1388 Virkamerkit 1938 Mi 144-154, postituore ** sarja .................................................................................. 20
1389 1911/1912 5 Pfg. Germania + Briefmarken Paul Kohl Mi W2.10, käyttämätön * vihkopari, aitoutus

(Kurzbefund): Oechsner (1999) ............................................................................................................. 50
1390 1933 Zeppelinkortti Südamerika - Chicagofahrt, frankeerattu 1 M ja 2 M Chicagofahrt-merkeillä Mi

496-497 sekä lisämerkeillä. Berlin C 13.10.1933 sekä punaiset Zeppelin leimat. Kortin oikeassa
yläkulmassa taite, osuu merkkikohtaan mutta merkissä ei näy jälkeä taitteesta ................................... 100

1391 1939 Deutschland Leipzig Fahrten, Zeppelinkuori frankeerattuna Mi 686-688, 689-690 ja 695-697
sarjoilla .................................................................................................................................................. 30

1392 1941 Hitler -merkein varustettu postilähetys USAan, leimattu 11.12.1941, postiyhteys poikki. 25 Pf
merkissä vikaa ....................................................................................................................................... 20

1393 Postausweiskarte (henkilökortti) 23.9.1944 50 Pf Hitler merkillä ...........................................................50
1394 Kuudessa Visir-kansiossa suuri merkkierä leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Tavallista

materiaalia sisältäen valtavasti Reichin Germania-sarjaa, inflaatioaikaa jne. Myös hiukan muiden
alueiden merkkejä. Suuri merkkimäärä, ei arvokkaita merkkejä mukana ..............................................50

1395 Kuvallisia ehiökortteja n. 80 kappaletta, kulkeneita ja käyttämättömiä, myös propagandakortteja ....... 20
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Saksa - siirtomaat ja ulkomaan posti

1396 Merkkierä kahdella Visirsivulla sisältäen paljon postituoretta **, runsaasti lunastusmerkkejä, joku
parempikin mukana ............................................................................................................................... 20

1397 Pieni kiintoisa merkkierä: varastokortilla leimattua vanhaa, mm. Mi 82B, 145 I, lisäksi Hindenburg
Mi 471 ja 488 hienot postituoreet ** nelilöt marginaalein ...................................................................... 30

1398 Postilähetyserä albumissa, yli 120 kiintoisaa vanhaa lähetystä, mm. 1. ja 2. maailmansodan
kenttäpostia, propagandakortteja, SS-kuori ym. Osittain vaihteleva laatu mutta pääosin
hyväkuntoisia ......................................................................................................................................... 50

1399 1872 - 1920 postilähetyserä albumissa, lähes 100 kohdetta sisältäen pääosin yksittäispostitteita,
ulkomaille (mm. USA), kirjattuja, Seepost, painotuote ym. kiinnostavaa materiaalia ............................ 50

1400 1872 - 1920-luvulle varastoerä vanhassa säiliökirjassa alkaen Brustschid-merkeistä, myös
inflaatioaikaa, virkamerkkejä jne. ...........................................................................................................30

1401 1872 - 1944 */o peruskokoelma kansiossa. Kalleimmat puuttuvat, mutta hyvä runko. Mm. 13
rintakilpi-merkkiä (vaiht.laatu), 1920 lisäpainamasarja, 1926 lentomerkkisarja, 1936 Olympia- ja
Braune Band 0-blokit, miehitysalueita ym. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ................................... 80

1402 1872 - 1945 */o kokoelma kansiossa, mukana hyvää materiaalia, mm. 1872 Brustschild-merkkejä
yli 50 kappaletta (värierojakin), kolme Zeppelin merkkiä (mm. Mi 496 o), pienoisarkkeja ym. .............. 300

1403 1872 - 1945 jäännöskokoelma albumissa, pääosin leimattua materiaalia ............................................ 30
1404 1872 - 1945 upea kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia säiliökirjassa, mukana monia

hyviä julkaisuja, mm. Brustschild -merkkejä yli 20 kpl (joku vika), Reichspost 5 mk takuuleimalla
(lyhyitä hampaita), Zeppelin-merkkejä (Etelä-Amerikkalento *, Polarfahrt */o 1mk merkissä
hammasvikaa, Chicagofahrt */o 2mk merkissä vikaa), Ostropa-pienoisarkki osin irronneella
hammasteella, Nothilfe-pienoisarkin irtomerkit Mi 508-511 postituoreina ** takuuleimoin jne. Todella
kattava kokoelma jossa paljon arvokasta materiaalia - tutustu! ............................................................ 400

1405 1872 – 1945 Kokoelma kahdessa taskullisessa Leuchtturmin albumissa, pääosin */**, paljon
puutteita, mutta runsaasti hyvää, kuten BL 1 * ja o (2500€, mutta tummentumaa), BL 2
leimaväärenne, BL 3 leimattu (1100€), Zeppelin Chicagofahrt sarja leimattu (1000€), Mi 556-564 **
(550€), lisäksi Kenraalikuvernementti täydellisenä ym. ......................................................................... 500

1406 Merkkierä säiliökirjassa, sekalainen mutta mielenkiintoinen sisältö. Mukana myös hiukan muita
alueita sekä muutama esifilateliakirje .................................................................................................... 20

1407 1889 - 1944 **/o erä neljällä säilytyskortilla. Postituoreet (mm. Olympia Mi 609 - 616) Mi noin 500€
ja leimatut Mi. noin 350€. .......................................................................................................................40

1408 1922 - 1923 inflaatioajan postia, yli 50 kappaletta, mukana joku parempi lähetys, lähes kaikki
Ruotsiin menneitä. Hyvä erä postitaksaspesialistille ............................................................................. 40

1409 1925 - 1935 hyvä postituore ** merkkierä varastokorteilla parempia kohteita, yli 20 merkkiä, Mi n.
800€ .......................................................................................................................................................80

1410 1928 - 1929 kolme postituoretta ** vihkolehteä: H-blatt 65, 66 ja 67. Lisäksi 1933 Friedricus neljä
erilaista postituoretta ** vihkoparia: W45, WZ10, WZ11 ja K18. Arvokas erä! .......................................100

1411 1936 - 1937 viisi pienoisarkkia: Mi BL4 * ja o, BL 7 ** ja o sekä BL11 ** .............................................. 40
1412 1938 - 1940 postituore ** erä vihkomerkkien yhdistelmäpareja, 30 erilaista, Mi yli 350€ ...................... 40
1413 1939 Hindenburg, erä postituoreita ** vihkopareja ja -ryhmiä väliltä W78 - KZ33, n. 50 kappaletta ..... 40
1414 1940 - 1944 SS-postilähetyserä kansiossa, 14 kiintoisaa kohdetta - tutustu! ....................................... 50

1415 Kamerun 1897 Mi 1-6 hieno erä leimattua materiaalia levyllä ............................................................... 20
1416 Kamerun 1900 5 Mk laiva Mi 19, hyvä käyttämätön * merkki ................................................................ 40
1417 Karoliinit 1900 5 Mk laiva Mi 19, hyvä leimattu merkki, takuu: Bothe, aitoutus: Steuer (2001) ............. 100
1418 Kiautschou edelläkävijät, 1898 5, 10 ja 20 Pfg Mi V2 I - V4 I, Tsintau-leimalla leimatut merkit, lisäksi

1901 1 Mk laiva Mi 14 leimattu merkki jossa takuu: Mansfeld ...............................................................30
1419 Marshallsaaret edelläkävijät 1894, 5 Pfg vihreä Mi V46c kauniilla pienellä leikkeellä, upea Jaluit

14.3.1897 leimaus, takuu: Lantelme BPP ............................................................................................. 50
1420 Saksan Itä-Afrikka 1901 2 p - 2 rupien Mi 11-20, käyttämättömät * merkit ............................................20
1421 Saksan Lounais-Afrikka 1912 1 Mk Mi 29A, leimattu merkki, takuu: Steuer ......................................... 20
1422 Saksan Lounais-Afrikka ja Itä-Afrikka, hieno erä jossa kolme käyttämätöntä * vihkolehteä ja kaksi

postituoretta ** vihkoparia ......................................................................................................................30
1423 Saksan posti Kiinassa 1912 ½ $ / 3 Mk Mi 46 I Aa, leimattu merkki takuu: Bothe BPP. Lisäksi 1910

40 c / 80 Pf Mi 43 I leimattu merkki, aitoutus (Befund): Basel (2001) ....................................................40
1424 Saksan posti Kiinassa, edelläkävijät 1890 5 Pfg tummanvihreä Mi V46a, pystypari pienellä

leikkeellä, K.D.P. Shanghai 1.5.1891, lisäksi 1900 5 Pfg Reichspost Mi Vb leimattu merkki leikkeellä
Peking 5.1.1901 .....................................................................................................................................40

1425 Saksan posti Kiinassa, edelläkävijät 1891, kuusi hyvää merkkiä leikkeillä, Mi V37e, V37f, V46c,
V47b, V50c ja V50d, kaikissa takuuleimat .............................................................................................50

1426 Saksan posti Marokossa 1900 Mi 18 I/I, leimattu merkki takuu: Bothe BPP ja Mansfeld. Lisäksi
1911 Mi 53 I leimattuna siistillä pienellä leikkeellä .................................................................................20

1427 Saksan posti Marokossa 1900 Mi 7 - 19, kaunis leimattu sarja, Mi 18 tyyppi II ja Mi 19 tyyppi III,
kahdesta ylimmästä arvosta aitoutukset (Befund): Basel (2003) .......................................................... 100
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Saksa - Danzig

Saksa - Saar

Saksa - 2. maailmansodan miehitysalueet

1428 Saksan posti Turkissa 1889 Mi 9b ja 10d, käyttämättömät * nelilöt, molemmista aitoutus (Befund):
Hollmann (2006) .................................................................................................................................... 50

1429 Saksan posti Turkissa 1905 1½ Pia / 30 Pf Mi 28 I, leimattu merkki kuvakevirheellä ........................... 80
1430 Saksan posti Turkissa 1905 Mi 36-43, hyvät leimatut merkit .................................................................20
1431 Saksan posti Turkissa, edelläkävijät 1870 2 Gr. Mi N V17, leimattu merkki hienolla pienellä

leikkeellä, Constantinopel N.P.A. 13.10.1870, takuu: Thier ................................................................... 60
1432 Saksan posti Turkissa, edelläkävijät 1872 5 Gr harmaanruskea Mi V6, kaunis Konstantinopolin

leimalla leimattu merkki, takuu: Hennies BPP ....................................................................................... 80
1433 Samoa 1901 5 Mk laiva Mi 19, käyttämätön * merkki ............................................................................40
1434 Togo, Ranskan miehitys 1914, 30 Pfg Mi 5, hieno käyttämätön * merkki .............................................. 20
1435 Siirtomaat ja ulkomaan postitoimistot sekä 1. maailmansodan miehitysalueet, kiintoisa kokoelma

säiliökirjassa, paljon kiintoisaa materiaalia, mm. siirtomaiden isokokoisia merkkejä yli 30 kappaletta
aina 5 markkaan asti (osassa takuuleima), yhteensä useampi sata erilaista merkkiä! ......................... 100

1436 Siirtomaiden merkkejä pieni erä kahdella Visirsivulla, yli 70 merkkiä, pääosin alueiden ensimmäisiä
sarjoja joissa päällepainama viistosti .....................................................................................................50

1437 1924 Nähtävyyksiä Mi 207-208, leimatut merkit, 2 G. merkissä takuu: Stoye .......................................30
1438 1930 Päällepainamasarja Mi 220-230, arvokas leimattu sarja, takuu: Oechsner BPP ......................... 100
1439 1934 Talviapu Mi 237-239, postituore ** sarja arkin kulmasta, marginaaleissa liimakkeet ....................40
1440 Lunastusmerkit 1938 10 - 100 Pfg. Mi 43-47, postituoreet ** ................................................................ 30
1441 1870 – 1942 Erä lähetyksiä näyttelykokoelman sivuilla, 10 lähetystä, yksi ehiökortti ja kuusi

kuvakorttia, mm Port Gdansk kaksi lähetystä: postikortti 1926 frankeerattu Mi 5 sekä kirjattu kirje
1931 frankeerattu Mi 9 ja 22, 1870 Preussin sodan kenttäpostikirje ym. .............................................. 50

1442 1891 - 1961 postilähetyserä albumissa, yli 30 kohdetta sisältäen runsaasti ehiöitä, myös
yksittäispostitteita jne. ............................................................................................................................20

1443 1920 Mi 2-17 leimattu erä pienillä leikkeillä, sarjasta puuttuvat vain 2 ja 3 Pf. Kaikissa takuu: Burger
BPP. Lisäksi Mi 17 leimattuna ............................................................................................................... 80

1444 1920 Päällepainamat Mi 18-31, leimattu arvokas sarja, osa merkeistä tyypitetty, kaikissa mekeissä
takuu: Burger BPP ................................................................................................................................. 300

1445 1921 Mi 53-69 postituore ** sarja (Mi 68 *) ja Mi 70-83 leimattu sarja .................................................. 40
1446 1921 Mi 53-69, **/* sarja, Mi 63AI ja II ...................................................................................................20
1447 1921 Rakennuksia Mi 53-69, postituore ** sarja ................................................................................... 30
1448 1922 Mi 84-97, postituore ** sarja, Mi 92 käyttämätön * ....................................................................... 30
1449 1929 Mi 135-141 käyttämätön * sarja sekä 1933 Mi 168-170 leimattu sarja ......................................... 30
1450 1934 Mi 171-177, leimattu sarja ............................................................................................................ 50
1451 1947 Mi 206-225 ja 226-238, leimatut sarjat ......................................................................................... 30
1452 1948 Tulva-apu Mi BL1, postituore ** pienoisarkki, tyyppi III .................................................................150
1453 1949 Mi 272-288, postituore ** ja leimattu sarja .................................................................................... 20
1454 1957 Heuss Mi 380-399 ja 409-428, leimatut sarjat .............................................................................. 20
1455 Virkamerkit 1949 Mi 33-44, leimattu sarja, ensimmäinen merkki on käyttämätön * .............................. 40
1456 1920 - 1957 hyvä **/*/o merkkierä säilytyskorteilla ja kansiolehdillä. Myös vähän muita Saksan

alueita .................................................................................................................................................... 30

1457 Albania 1943 Päällepainamasarja Mi 1-13, siistileimainen sarja, arvokkaimmissa merkeissä takuu:
Rommerskirchen BPP ........................................................................................................................... 100

1458 Kuurinmaan motti 10.3.1945, kenttäpostilähetys peiteluvusta 37623 (2.Kp. Ldschtz. Batl. 861,
Kurland-Kessel, Windau), osoitettu Wieniin, taite, harvinainen ............................................................. 30

1459 Kuurinmaan motti 1945, erä, mm. kolme virhepainamaa: Mi 2 K nelilö **, Mi 3 nelilö **, Mi 4B nelilö
**, Mi 4B DD **, Mi 4B K leike, luetteloarvo yhteensä Mi yli 1200 € ...................................................... 100

1460 Laibach 1944 Mi 33-38, hyvä postituore ** sarja, takuu: Krischke BPP ................................................ 50
1461 Laibach 1944 Punainen Risti Mi 29-30, hyvät postituoreet ** merkit arkin reunoilla, takuu: Kirschke

BPP ....................................................................................................................................................... 40
1462 Laibach 1944 Talviapu Mi 39-44, hyvä postituore ** sarja, takuu: Krischke BPP .................................. 40
1463 Laibach 1945 Slovenian nähtävyydet Mi 45-60, postituore ** sarja ...................................................... 80
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Saksa - Yksityisjulkaisut 1939/45

Saksa - Miehitysvyöhykkeet 1945-48

Saksa - DDR

Saksa - Berlin

Saksa - BRD

1464 Laibach Mi 1-44 sekä lunastusmerkit Mi 1-9, kaikki postituoreina ** varastokorteilla, Mi yli 1.600€ ..... 150
1465 Liettua - Panevezys 1941 Mi 4a, 6a ja 8a, kolme postituoretta ** merkkiä karmiininpunaisella

päällepainamalla, takuu: Krischke, Dr. Dub ........................................................................................... 40
1466 Liettua - Panevezys 1941 Mi 9, leimattu merkki, takuu: Pickenpack ..................................................... 30
1467 Liettua Mi 2-9 **, 10-16 * ja 18 o (1000 €), ei takuita ............................................................................. 50
1468 Theresienstadt pakkolisämaksumerkki Mi 1 postituore (700 €), signeeraus: Gilbert ............................ 60
1469 Venäjä, Pihkova Mi 16 B hienolla leikkeellä Pskov 8.4.42 .................................................................... 20

1470 Ranskan Legioona 1942 Mi VI Zf Br - X Zf Br, postituoreet ** merkit välilöin ........................................ 30

1471 Neuvostovyöhyke Thüringen 1945 Mi BL1 kortilla, Erfurt 24.12.1945 ...................................................150
1472 Toisen maailmansodan miehitysvyöhykkeet, kokoelma liittoutuneiden sekä Neuvostovyöhykkeiden

merkkejä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, pienoisarkkeja, myös parempia
julkaisuja mukana .................................................................................................................................. 80

1473 1945 - 1949 kuusi postilähetystä, mm. kaksi lähetystä nauha- ja verkkopäällepainamamerkein
aitoutustodistuksin (Schlegel 2007 ja 2009), rakennussarjan Mi 87 hammastamaton yksin kuorella
jne. ......................................................................................................................................................... 60

1474 Miehitysvyöhykkeet postilähetyserä, n. 30 lähetystä lähinnä ulkomaille (mm. USA), monipuolinen ja
mielenkiintoinen erä sisältäen sensuuripostia, lentopostia, kirjattuja, painotuotteita, pakettikortti ........ 30

1475 Bizone 1948 1 - 80 Pf Mi I/I - IX/I, pääosin postituore ** sarja, kaksi merkkiä *. Kaikissa merkeissä
takuu: Schlegel ...................................................................................................................................... 80

1476 Bizone 1948 Mi 52 II - 68 II, pääosin postituore ** sarja, kolme merkkiä *. Kaikissa merkeissä takuu:
Schlegel ym. .......................................................................................................................................... 100

1477 Neuvostovyöhykkeiden yhteisjulkaisut 1948, kiintoisa erä päällepainamamerkkejä arkin reunoill ja
osin arkin numerolla, merkkejä monilta alueilta. Yhteensä lähes 170 merkkiä joista lähes 160
takuumerkinnät! Todella korkea luetteloarvo! ........................................................................................ 100

1478 1952 Henkilöitä Mi 327-341, postituore ** sarja .................................................................................... 40
1479 Merkkierä säiliökirjassa, leimattua ja postituoretta **, myös pienoisarkkeja .......................................... 20
1480 1949 - 1990 kokoelma lähinnä leimattua materiaalia albumissa sekä kahdessa säiliökirjassa, alun

parempia sarjoja ja pienoisarkkeja mukana, myös hiukan miehitysvyöhykkeitä sis. mm.
pienoisarkkeja ........................................................................................................................................100

1481 1949 - 1990 laaja kokoelma neljässä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Erittäin
kattavan oloinen kokoelma sisältäen alkupään paremmat julkaisut ...................................................... 100

1482 1950 - 1990 pääosin leimattu merkkierä neljässä säiliökirjassa, myös nelilöitä ym. ryhmiä ................. 30

1483 1948 Musta päällepainama, kuusi postituoretta ** merkkiä, kaikissa takuuleimat ................................ 20
1484 1949 Punainen päällepainama Mi 21-34 arvokas leimattu sarja, korkeissa arvoissa sekä osassa

muita merkkejä (yht. seitsemässä) takuu: Schlegel .............................................................................. 100
1485 1949 UPU Mi 35-41, arvokas postituore ** sarja ................................................................................... 80
1486 1949 Rakennuksia Mi 42-60, arvokas postituore ** sarja ...................................................................... 80
1487 1948 - 1990 upea kokoelma taskullisessa albumissa lähinnä **/* materiaalia. Mukana kaikki

alkupään hyvät kohteet, mm. Mi BL1 takuu: Schlegel ym. .................................................................... 300
1488 1950 - 1974 ilmeisen täydellinen postituore ** kokoelma hyvässä taskullisessa kansiossa (sivut

1948 alkaen) kotelolla. Mi yli 1.400 € .................................................................................................... 100
1489 1959- 1976 täydellinen postituore ** kokoelma Borekin taskullisessa albumissa ................................. 30

1490 1952 Postitorvi 90 Pf vihreänoliivi Mi 138 VII, käyttämätön * merkki kuvakevirheellä ........................... 50
1491 1951 Marienkirche 20+5 Pf Mi 140 I, postituore ** merkki kuvakevirheellä, Mi 650€, takuu: Schlegel . 40
1492 Hyvä pieni erä postituoreita ** vihkoja, mm. Mi 13d, 14d, 15. Yhteensä kahdeksan vihkoa ................. 50
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Saksan alueita

1493 1945 - 2009 leimattu kokoelma albumissa ja kahdessa säiliökirjassa, myös liittoutuneiden
miehitysmerkkejä. Alkupään paremmista merkeistä osa puuttuu, 1953 - 1995 vain muutama puute,
uudemmassa päässä taas enemmän puutteita. Reilusti yli 2.000 erilaista merkkiä, jättäjän laskema
luetteloarvo Mi yli 3.200€ ....................................................................................................................... 100

1494 1946 - 1996 peruskokoelma **/o materiaalia kahdessa albumissa, ei arvokkaita merkkejä mukana ... 50
1495 1949 - 1984 lähes täydellinen kaunisleimainen kokoelma kolmessa Safen taskullisessa albumissa,

monia alkupään parempia julkaisuja mukana, myös runsaasti loistoleimaista materiaalia ................... 100
1496 1949 - 1986 kokoelma pääosin postituoretta ** materiaalia albumissa, alussa myös hiukan

leimattua ja joku käyttämätön *. Erittäin kattavasti kerätty kokoelma sisältäen useita parempia
alkupään julkaisuja ................................................................................................................................ 100

1497 1949 - 2006 kokoelma kahdessa paksussa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia,
alun paremmat julkaisut mukana ........................................................................................................... 100

1498 1954 - 1995 postituore ** kokoelma kahdess albumissa sekä säiliökirjassa. Ei puutteita (yli 1.600
erilaista merkkiä), mutta muutama merkki on leimattu, Mi 189 on postituore **. Jättäjän laskema
luetteloarvo Mi lähes 3.000€ ..................................................................................................................80

1499 1980 - 1993 ja 1995 lähes täydellinen postituore ** kokoelma Visir-lehdillä. Puuttuu vihko- ja
automaattimerkit sekä Mi 1931-1934, 1622 ja blokit 33-34. Mi yli 1300€ . ............................................ 50

1500 1997 - 2004 postituoretta ** materiaalia taskullisessa albumissa, yli 400 merkkiä sisältäen myös
pienoisarkkeja ........................................................................................................................................30

1501 Pääosin 2010-luvun materiaalia erä säiliökirjassa, leimattua ja postituoretta **. Postituorieden
merkkien nimellisarvo yli 120€ ...............................................................................................................20

1502 1800-luvulta n. vuoteen 1925 noin 300 postilähetyksen etusivua, myös joku kokonainenkin lähetys
mukana .................................................................................................................................................. 30

1503 1853 alkaen kiintoisa erä valikoituja postilähetyksiäyli 45 kappaletta, pääosin Reichia mutta myös
neljä vanhojen valtioiden lähetystä, muutama miehitysalueen lähetys ym. Mukana mm. monia
ulkomaille menneitä (mm. Suomeen), kirjattuja, pikakirjeitä, sensuuripostia, inflaatio jne. Kiintoisaa
tutkittavaa leimoissa, taksoissa ym. ...................................................................................................... 50

1504 1872 - 2010 **/*/o kokoelma kolmessa säiliökirjassa. Lähinnä Reich & BRD, myös vähän
miehitysalueita/ -vyöhykkeitä. Runsaasti 2000-luvun postituoretta ** materiaalia. ................................ 80

1505 1923 Gebühr Bezahlt -postilähetyserä kahdessa albumissa, yli 70 kohdetta ....................................... 20
1506 1933 - 1945 jäännöskokoelma Saksan eri alueita albumissa, Reich, Böömi ja Määri,

Kenraalikuvernementti sekä miehitysalueita ......................................................................................... 40
1507 1935 - 1943 pieni erä Saksaan liittyvää filateliaa, mm. Reich Mi 544-545 **, Oranienbugin

keskitysleiristä lähetetty lähetys 1943, Svenska Bataljonen SAAR leima kirjeellä 1935 jne. ................ 30
1508 Berlin 1948 - 1990 hyvä kokoelma paksussa säiliökirjassa sisältäen parempia alkupään julkaisuja,

mm. 1949 punaisen päällepainaman 1 M ja 2 M käyttämättömät * aitoutuksella (kurzbefund):
Schlegel (2009) ym. Leimattua ja leimaamatonta materiaalia. Lisäksi Saarland 1947 - 1959
kokoelma leimattua ja leimaamatonta sisältäen parempia julkaisuja .................................................... 150

1509 Deutsches Reich 1872 - 1945 ja 2. maailmansodan miehitysvyöhykkeet 1945-1949 **/*/o
varastoerä säiliökirjassa. Paljon materiaalia, arvokkaita merkkejä ja sarjoja, pienoisarkkeja,
virkamerkkejä ym. mielenkiintoista ........................................................................................................ 100

1510 Ehiökuorierä kansiossa, yli 50 ehiökuorta eri alueilta alkaen 1800-luvulta ........................................... 20
1511 Erä erilaisia postimerkkipakkauksia, mm. Berlin 1960 - 1990 leimatut merkit, 1945-1949

miehitysalueiden merkkejä 500 erilaista, Böömi ja Määri täydelliset ** ja o sekäThurn & Taxis 20
erilaista. Yhteensä viisi pakkausta .........................................................................................................30

1512 Hyvä ja monipuolinen **/*/o erä Saksan eri alueiden materiaalia kymmenessä säiliökirjassa /
kansiossa. Vanhat valtiot, Reich, WW1 / WWII miehitysalueet ja -vyöhykkeet, Berlin / BRD / DDR
jne. Tutkittavaa. ..................................................................................................................................... 100

1513 Itä-Saksa 1950 - 1987 merkkierä kahdessa säiliökirjassa, lisäksi säiliökirja jossa Länsi-Saksan
uudempia merkkejä yli 800 kappaletta sekä myös pienoisarkkeja ........................................................ 20

1514 Kahdessa albumissa sekä säiliökirjassa erä eri alueiden merkkejä, mm. vanhoja valtioita, 1990-
lukua, Itä-Saksaa jne. ............................................................................................................................ 50

1515 Kenttäpostimerkkierä alkaen Mi 1, myös parempia mukana mm. Mi 5 takuuleimoin, myös muita
arvokkaampia ilman takuuleimoja sekä kaksi harvinaista ilmakenttäpostilähetystä Stalingradin
taistelun ajoilta ....................................................................................................................................... 60

1516 Kiintoisa ja iso löytöerä Saksan eri alueiden materiaalia, yht. yli 14 KG! Monipuolinen aineisto
sisältäen maeriaalia vanhoista valtioista moderniin materiaaliin, Reichia, maailmansotien
miehitysalueita ym. Merkkejä kansioissa, sivuilla, varastokorteilla, pergamiinipusseissa, uudempia
postilähetyksiä (myös vähän vanhaa) jne. Tutkittavaa ja järjesteltävää pitkäksi aikaa! ........................ 150

1517 Kokoelma eri alueiden merkkejä säiliökirjassa, mm. Allenstein, Marienwerder, Sleesia, Saargebiet,
Danzig, Memel jne. Myös parempia merkkejä mukana sekä muutama pienoisarkki. Leimattua ja
leimaamatonta materiaalia - tutustu! ..................................................................................................... 150

1518 Kolmessa vanhassa jäännösvalintavihkossa erä vanhaa aineistoa, mm. Saar, Danzig, Memel,
vanhat myyntihinnat yli 500€ ................................................................................................................. 50

1519 Länsi-Saksa ja miehitysvyöhykkeet 1945 - 2001 sekä Länsi-Berliini 1948 - 1990 peruskokoelmat
paksussa säiliökirjassa. Lisäksi Itä-Saksa 1970 - 1979 kokoelma taskullisessa albumissa sekä
kaksi säiliökirjaa sekalaista Itä-Saksan materiaalia ............................................................................... 80
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San Marino

Slovenia

Sveitsi

1520 Modernia kenttäpostia ym. materiaalia kolmessa paksussa albumissa, kiintoisaa aineistoa! ............... 20
1521 Postilähetyserä sisältäen 18 kohdetta, mm. Bizone, paikallismerkkilähetyksiä ym. Kiintoisa ............... 40
1522 Saar, Danzig, siirtomaat, hallintoalueet ja vanhat valtiot, hyvä **/*/o varastoerä säiliökirjassa ............. 100
1523 Saksalaisia 1. maailmansodan kenttäpostilähetyksiä noin 150 kappaletta. Paljon erilaisia

kenttäpostileimoja, kp-konttoreita, paikkakuntia, joukko-osastoja, reserviosastoja ym. Todella
mielenkiintoinen erä! ..............................................................................................................................50

1524 Saksan alueita erä viidessä säiliökirjassa, leimattua ja käyttämätöntä **/* ........................................... 50
1525 Saksan eri alueiden vaihtovarastoa kirjekuorissa siistissä järjestyksessä n. 3 KG, Länsi- ja Itä-

Saksaa, Berliiniä, Reichia, miehitysvyöhykkeitä ym. toisen maailmansodan alueita, vanhoja valtioita
jne. Runsaasti merkkejä ........................................................................................................................ 50

1526 Saksan eri alueita hyvä erä: BRD-kokoelma kahdessa paksussa kansiossa, joissa monia parempia
postituoreita ** merkkejä (esim. Mi 134, 139 - 140). Lisäksi kansio DDR:ää ja kaksi säiliökirjaa
vanhempaa (Deutsches Reich) ............................................................................................................. 100

1527 Saksan eri alueita neljässä säiliökirjassa sekä varastokorteilla, mm. Itä- ja Länsi-Saksaa, Reich,
vanhat valtiot, BRD framoja jne. ............................................................................................................ 30

1528 Schleswig 1920 Mi 15-28, postituore ** sarja ........................................................................................ 20
1529 Toisen maailmansodan miehitysalueet, Böömi ja Määri sekä Kenraalikuvernementti, kokoelmat

kahdessa säiliökirjassa, kiintoisaa materiaalia ...................................................................................... 50
1530 Vanhoja saksalaisia dokumentteja noin 1900 – 1944. Noin sata kappaletta, lähinnä sotaan ja

armeijaan liittyviä. Pöytäkirjoja, propagandalehtisiä, sanomalehtiä, luetteloita, karttoja, erilaisia lupia
ym. Joku hihanauhakin. Paljon leimoja ym. ...........................................................................................50

1531 Ylä-Sleesia 1920 kiintoisa merkkierä varastosivulla erikoisuuksia ja variaatioita, lähes kaikissa
takuuleima! ............................................................................................................................................ 80

1532 Ylä-Sleesia C.I.H.S., 60 Pfg Germania Mi 14, leimattu merkki pienellä kauniilla leikkeellä, Oppeln
19.2.1920 leimaus, takuu ja aitoutus: Weinberg (1993) ........................................................................ 60

1533 1935 Delfico, Mi 215 - 226 postituore ** sarja ....................................................................................... 40

1534 2000-luvun modernia leimattua materiaalia säiliökirjassa, myös hiukan 1990-lukua ............................ 20

1535 1882 Mi 45-49, leimattu sarja, Mi 48 yksi lyhyt hammas, Mi 45 takuu: Bühler ...................................... 100
1536 1923 Lentomerkit Mi 179-184, posituore ** sarja, Mi 180, 183 ja 184 ovat kaikki x-paperia ................. 20
1537 1940 Pro Patria Mi BL5, kaunis leimattu pienoisarkki pienellä leikkeellä, . Dr. Stutz ............................ 100
1538 1948 - 1951 Mi BL13 ja BL14, molemmat omilla kuorilla, kauniit .......................................................... 40
1539 Virkamerkit 1942 - 1950 kaksi sarjaa, Mi 46-63 leimattu, Mi 64-74 postituore ** .................................. 20
1540 Organisaatiomerkit BIT/ILO kaksi parempaa leimattua merkkiä, 10 Fr Mi 31 sekä 3 Fr Mi 48 ............. 50
1541 Organisaatiomerkit ONU/UNO 1950 Mi 12-20, hyvä leimattu sarja, Mi 600€ ........................................80
1542 Organisaatiomerkit SDN 1924 - 1939 hyvä erä leimattuja merkkejä ja sarjoja, Mi 16-25x, 42-46, 56-

67. Mi 580€ ............................................................................................................................................ 60
1543 1500 erilaista merkkiä -pakkaus ............................................................................................................ 20
1544 Kiintoisa merkkierä kolmessa varastokirjassa, Visir-lehdillä jne alkaen 1800-luvun materiaalista.

Mukana myös postilähetyksiä vuosilajitelmia, yhdistelmäpareja jne. Osassa kansioissa vain vähän
materiaalia. Kiintoisaa tutkittavaa materiaalia ....................................................................................... 80

1545 Kymmenessä jäännösvalintavihkossa sekalainen materiaali alkaen Rayon-merkistä .......................... 50
1546 Leimattu ja käyttämätön materiaalierä jäännöskokoelmassa (* 1932 alkaen) ja kahdessa

säiliökirjassa .......................................................................................................................................... 30
1547 1843 - 1852 erä väärenteitä kokoelmalehdillä yli 30 kappaletta, harvinainen ja harvoin tarjolla

olevaa referenssimateriaalia ..................................................................................................................60
1548 1850 - 1999 kattavasti kerätty kokoelma albumissa, pääosin leimattua materiaalia alkaen kahdesta

Rayon-merkistä. Mukana myös monia hyviä merkkejä, mm. varhaisia Pro Juventute-sarjoja,
parempia pienoisarkkeja, Pax-sarjaa jne. Runsas määrä erilaisia merkkejä ........................................ 100

1549 1851 - 1978 **/*/o kokoelma taskullisessa Leuchtturmin kansiossa (lehdet 1843 alkaen). Kaksi
Rayon-merkkiä, runsaasti hammastamattomia Istuva Helvetia -merkkejä ym. Ei paljon Pro
Juventute eikä Pro Patria -julkaisuja. Lisäksi täyteen ahdettu säiliökirja leimattua materiaalia 1862
alkaen, paljon kaunis- ja loistoleimaista ................................................................................................ 100

1550 1851 - 1993 hieno leimattu kokoelma kolmessa albumissa, monia parempia merkkejä mukana, mm.
yhdeksän Rayon-julkaisun merkkiä, yli 35 hammastamatonta Istuva Helvetia -merkkiä 1 frangiin asti
(vaihteleva laatu), 1862 ja 1882 hyviä valkoisen paperin merkkejä, väri- ja hammastevariaatioita

800
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Tsekkoslovakia

Turkki

Unkari

Uusi-Seelanti

Vatikaani

seisova Helvetia sarjan merkeistä jne. Mukana myös Pax-sarja, kaikki alkupään Pro Juventute ja
Pro Patria sarjojen julkaisut, kaikki paremmat pienoisarkit alkaen Mi BL1, paljon yhdistelmäpareja,
lunastusmerkkejä ym. Mukana myös erittäin kattava osio organisaatiomerkkejä jossa monia
arvokkaita merkkejä ja sarjoja mukana sekä YK:n Geneven toimiston merkkejä. Lisäksi Michelin ja
Zumsteinin Sveitsi erikoisluettelot. Upea arvokokoelma - nähtävä! ......................................................

1551 1854 - 1957 leimattu (hyvin vähän *) kokoelma kansiossa. Vanhassa päässä vaihteleva laatu.
Paperi-, tyyppi- ym. eroja, Pro Juventutea, Pro Patriaa ym ...................................................................80

1552 1854 - 1973 peruskokoelma pääosin leimattua materiaalia albumissa, Pro Patria ja Pro Juventute -
julkaisuja ym. Ei pienoisarkkeja. Lisäksi toinen kansio jossa jäännöskokoelma sisältäen materiaalia
1980 -luvulle asti ....................................................................................................................................40

1553 1854 - 1976 kokoelma kahdessa taskullisessa albumissa sekä kokoelma 1977 - 2010-luvulle
säiliökirjassa. Alussa vähänlaisesti merkkejä, pääpaino 1945 jälkeisessä ajassa. Mukana seisova
Helvetia -sarjan hammasteita, kaikki alkupään Pro Juventute -sarjat, Pax -sarjan kaksi ylintä arvoa,
joku parempi pienoisarkki jne. 1945 - 2000 hyvin vähän puutteita. Jättäjän laskema luetteloarvo Mi
noin 4.500€. Lisäksi kaksoiskappaleita paksussa säiliökirjassa ............................................................ 200

1554 1858 - 1986 kiintoisa postilähetyserä albumissa, mukana parempiakin kohteita, mm. lähetys
Pariisiin kahdella Istuva Helvetia merkillä, Mi 403-404, Mi 470 FDC, kaksi ensilento FDC-kuorta Mi
479, Mi 518 lentopostikuorella, Mi BL15 kirjatulla näyttelykuorella jne. ................................................ 50

1555 1864 - 1974 **/*/o kokoelma kansiossa ja 1974 - 1995 säiliökirjassa. Hyvä runko, alkupäässä vähän
puutteita. Uudempi pää lähinnä postituoretta ** materiaalia ................................................................. 100

1556 1870 – 1972 erä merkkejä yli 110 varastokortilla, lisäksi kuusi lähetystä. Mm. vihkopareja, Pro
Patria ja Juventute ym. Vanhassa päässä tutkittavaa, siistilaatuinen erä ............................................. 50

1557 1880 - 2000 lähinnä leimattu kokoelma säiliökirjassa. Paljon Pro Juventute ja Pro Patria-merkkejä
ym .......................................................................................................................................................... 30

1558 1919 - 1969 erä lentomerkkejä kahdella Visirsivulla, yli 40 merkkiä, leimattua ja leimaamatonta ........ 30
1559 2004 - 2005 vuosikirjat, merkit leimattuja .............................................................................................. 20

1560 1919 Tilapäinen paikallisjulkaisu, 20 H merkin puolite FRANCO -lisäpainamalla Itävaltaan.
Kotimaan postikortti (käytetty vanhaa sotavankikorttia), aidosti kulkenut Doudlevoe 1919 .................. 20

1561 1918 - 1992 hyvin kattava kokoelma kahdessa albumissa sekä yhdessä säiliökirjassa, leimattua ja
leimaamatonta materiaalia. Valtava määrä materiaalia, erittäin paljon pienoisarkkeja ja
kleinbogeneita mukana, myös jonkin verran FDC-kuoria. ..................................................................... 150

1562 1865 - 1929 */o kokoelma albumissa, kiintoisa runsas aineisto ............................................................ 50
1563 1865 - 1965 vanha kokoelma lehdillä, paljon kiinnostavia päällepainamia ym. .................................... 30
1564 1865 - 1969 suuri merkkivarasto paksussa varastoalbumissa sekä kahdessa säiliökirjassa, tuhansia

ja tuhansia merkkejä, Imprime-päällepainamia ym. kiinnostavia päällepainamia, leimoja ym.
tutkittavaa pitkäksi aikaa ........................................................................................................................80

1565 1865 alkaen kokoelma mapissa, runsas materiaali ............................................................................... 30

1566 1871 - 1979 kokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia albumissa, hyvin runsas määrä
erilaisia merkkejä ja pienoisarkkeja, myös parempia mukana. ..............................................................80

1567 1919 pieni erä miehitysajan päällepainamamerkkejä */o. Lähinnä Romanian miehitys. Michel-arvo
jättäjän laskelma mukaan noin 400€ . ................................................................................................... 20

1568 1874 - 1991 **/*/o kokoelma kansiossa ja säiliökirjassa. Alkupää varsin vaatimaton. Uudemmassa
päässä paljon postituoretta **, pienoisarkkeja ym. ................................................................................ 80

1569 1882 - 2012 leimattu kokoelma kahdessa paksussa kansiossa, joissa hyvät, itse tulostetut sivut
värikuvin. Ei kalliita merkkejä, mutta hyvä runko jatkaa keräilyä. .......................................................... 50

1570 1934 – 1992 FDC-kokoelma kolmessa kansiossa ................................................................................ 50

1571 1952 Postivaunu Mi BL1, postituore ** pienoisarkki .............................................................................. 30
1572 Hieno kokoelma Vatikaanin kunniaksi julkaistuja erikoisleimalähetyksiä eri puolilta maailmaa, lähes

400 kappaletta kolmessa hienossa Leuchtturmin paksussa kuorikansiossa ........................................ 50
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Venäjä

Venäjän keisarillisen ajan ehiöt

Venäjä/Levant

Venäjän sisällissota 1918/23

RSFSR

1573 1852 - 2018 **/*/o arvokokoelma neljässä hienossa Leuchtturmin taskukansiossa koteloilla. Monia
kalliita sarjoja ja merkkejä mukana, mm. 1934 lisäpainamat Mi 39-44 joista kaksi ensimmäistä ovat
postituoreet ** ja muut käyttämättömiä * ja koko sarjasta vanha aitoutus: Vespermann. Mukana
myös 1948 lentomerkit Mi 147-148 o, 1952 Mi BL1 ** ym. Hieno kokoelma! ........................................ 200

1574 1929 - 2001 kokoelma kahdessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta ........................................ 30
1575 1933 - 1987 **/o varastoerä säiliökirjassa, runsas materiaali ................................................................ 20

1576 1857 10 kopeekkaa ruskea/sininen Mi 1, leimattu merkki, ehjät reunat ................................................ 100
1577 1858 10 kopeekka, 20 kopeekkaa ja 30 kopeekkaa Mi 5-7, hyvät leimatut merkit, 20 kopeekan

merkissä taite kulmahampaassa ........................................................................................................... 80
1578 1868 30 kopeekkaa Mi 23y, kaunis leimattu merkki pystyraitapaperilla ................................................ 50
1579 1875 2 kopeekkaa, 7 kopeekkaa ja 8 kopeekkaa Mi 24y-26y, leimatut merkit pystyraitapaperilla, 8

kopeekan merkissä taite ........................................................................................................................ 80
1580 1884 7 ruplaa musta/keltainen Mi 39y, lähes loisto Moskova ................................................................300
1581 1863 Moskovan kaupunkimerkki 5 kopeekkaa musta/sininen Mi 2, kaunis käyttämätön * nelilö .......... 20
1582 1858 leimakirje Berdytscheffistä Pariisiin. Kuorella 11 erilaista leimausta, kiintoisa ............................. 20
1583 Mielenkiintoinen erä vanhaa materiaalia varastokorteilla, 30 kohdetta mm. Venäjän leimamerkkejä,

käyttösarjojen erikoisuuksia, St. Petersburg City Police ym. Ex Pateman ............................................ 50
1584 1857 - 1919 kokoelma mapissa itsetehdyillä sivuilla. Mukana monia arvokkaita merkkejä alkaen Mi

1 numeroleimalla 37, Mi 3 takuuleimoin, viallinen Mi 4 takuu: Mikulski, Mi 9-11, 1866 ja 1875 sarjat
sekä vaaka- että pystypaperilla, 1884 3½ ruplaa ja 7 ruplaa ym. kiehtovaa. Pientä hammasvikaa
havaittavissa siellä täällä - TUTUSTU! .................................................................................................. 600

1585 1858 - 1938 Hyvä vanha */o Venäjä / Neuvostoliitto kokoelma kansiossa. Alkupäässä vaihteleva
laatu, paljon arvokkaita merkkejä ja sarjoja 1920-30 - luvuilta. Tutustu! Huutokaupataan Ukrainan
hyväksi! ..................................................................................................................................................150

1586 Varastokortilla erä leimattua vanhaa, Mi 2, Mi 6 2 kpl, 21y, 24-26. Mi yht. yli 1.100€, joku lyhyt
hammas ................................................................................................................................................. 50

1587 1908 pieni erä käyttösarjan arkkeja, viisi arkkia, mm. 1 kopeekkaa "2" ja 25 kopeekkaa Kred. Tip.
1908. Osa hammasteista hiukan auenneet ........................................................................................... 20

1588 Keisarikunnan kulkeneita, hienokuntoisia ehiöitä hyvä erä seitsemän kappaletta. Kolme kappaletta
sinisiä 5 kopeekan Mi SU4 ehiöitä, joista yksi ex Fabergé, samoin kolme kappaletta 5 kopeekan
punaisia Mi U20, 1872 sekä yksi Puolan 1860 Mi U6 (ex Fabergé, ks. Fabergé-kirjan sivu 49).
Hieno erä harvinaisia ehiökuoria! .......................................................................................................... 1000

1589 Merkkierä varastokortilla, yli 35 */o merkkiä, osassa takuuleimat ......................................................... 100

1590 Länsi-Armeija Mi 1-9 leimattuina, neljä merkeistä leikkeillä (Mi 850 €) ................................................. 80
1591 Wrangelin armeija 1920, merkkierä varastokortilla, monia päällepainamaerikoisuuksia, osassa

vanhoja leimoja takana .......................................................................................................................... 20

1592 1921 Nälkäapu 2250 Ruplaa vihreä Mi 168y, siisti leimattu merkki, ohut paperi ...................................50
1593 1922 Mi 171-175 **/* merkkierä kahdella varastokortilla, 11 merkkiä pääosin käänteisillä

päällepainamilla, vanhoja merkintöjä merkkien takana ......................................................................... 30
1594 1922 päällepainamat 10.000 /40 ruplaa Mi 175b III Y, käyttämätön * merkki ........................................ 50
1595 1922 Lapsiapu 1 kopeekka oranssi Mi 185 IIA ja 185 IIB, hammastettu ja hammastamaton,

postituoreet ** harvinaiset merkit, aitoutus Hovest (2006) .....................................................................200
1596 1922 Lapsiapu Mi 185-189, käyttämätön * sarja, 2 kopeekkaa ja 5 kopeekkaa väärennökset, muut

aidot (myös arvokas 1 kopeekka). Aitoutus Hovest (2008) ................................................................... 100
1597 1922 Mi 202-204 **/*/o erä erikoisuuksia, kahdeksan merkkiä, osassa takuuleimat ............................ 40
1598 1922 päällepainama 200 ruplaa / 15 kopeekkaa Mi 207 AII F1, postituore ** kuusilo, jossa osin

puutteellinen päällepainama! Vasemman yläkulman merkissä taite ..................................................... 40
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Neuvostoliitto

N t liitt /P tihi t i

1599 1923 Työn päivä pronssipäällepainamat Mi 213ay-214 a, kauniit leimatut merkit pienillä leikkeillä,
takuu: Wassmann .................................................................................................................................. 40

1600 1923 Työn päivä hopeapäällepainama Mi 214 c, harvinainen käyttämätön * ........................................100

1601 1923 Maatalousnäyttely 5 kopeekkaa sininen Mi 226CF, käyttämätön * merkki ilman vaaleansinistä
väriä ....................................................................................................................................................... 80

1602 1925 Käyttösarja 15 kopeekkaa keltainen "Lemonka" Mi 253 IA, kaunis leimattu. Aitoutus
Wassmann (2004) ................................................................................................................................. 50

1603 1927 Mi 317-323 sekä lunastusmerkit Mi 11-17, kiintoisa erä varastosivuilla **/*/o materiaalia, yli
100 merkkiä, yhdestä aitoutus: Liapine (2022), osassa vanhoja takuumerkintöjä ................................ 50

1604 1931 Zeppelin-lento Mi 402A-405A, postituore ** sarja ........................................................................ 50
1605 1932 Zeppelin 15 kopeekkaa Mi 406C, kaunis leimattu merkki hammasteella 10½ ............................. 50
1606 1933 Allunions Mi 427-428, postituore ** sarja ...................................................................................... 100
1607 1933 Kansoja Mi 429-449, harvinainen postituore ** sarja ................................................................... 150
1608 1933 Stratosfäärilento Mi 453-455, postituore ** sarja .......................................................................... 100
1609 1934 Zeppelin Mi 483-487, postituore ** sarja ...................................................................................... 150
1610 1934 Maailmansodan muistopäivä Mi 494-498, postituore ** sarja, 10 kopeekkan merkissä

liimakkeen jälki, 35 kopeekkaa vähän hammasvikaa ............................................................................ 80
1611 1935 Tscheljuskin-pelastus Mi 499-508, erittäin harvinainen postituore ** sarja, 15 kopeekan

merkissä kevyt liimakkeen jälki ..............................................................................................................400
1612 1935 Spartakiadit Mi 513-522, harvinainen käyttämätön * / postituore ** sarja. Muutamassa

merkissä vähäinen liimakkeen jälki. ...................................................................................................... 100
1613 1935 San Fransisco-lento Mi 527X, tyyppi I, harvinainen postituore ** merkki ..................................... 300
1614 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€ ....................................................... 50
1615 1937 Pushkin 80 kopeekkaa Mi 553Hy, postituore ** nelilö, valkoinen paperi. Yhdessä merkissä

kuvakevirhe ”piste ennen 7:ää”. Harvinainen tällä paperilla. Aitoutus: Wassmann (2006) .................... 40
1616 1939 Käyttösarja 20 kopeekkaa vihreä Mi 578C, HAMMASTE L12½, postituore ** arkinreunalla.

Aitoutuksen mukaan Neuvostoliiton harvinaisin merkki! Siis SUURI HARVINAISUUS, aitoutus:
WASSMANN (2006) .............................................................................................................................. 500

1617 1939 Päällepainama 30 kopeekkaa Mi 698Z, siisti leimattu merkki ilman vesileimaa, aitoutus:
Wassmann (1999) ................................................................................................................................. 50

1618 1949 Leninin kuolemasta 25 vuotta Mi BL11B, harvinainen HAMMASTAMATON postituore **
pienoisarkki ............................................................................................................................................500

1619 1948 Käyttösarja 25 kopeekkaa sininen ja 40 kopeekkaa punainen Mi 1333 II ja 1335 II, harvinaiset
KIRJAPAINON MERKIT leimattuna. Aitoutus: Wassmann (1997) .........................................................80

1620 1949 Stalin 70 vuotta Mi BL13, postituore ** pienoisarkki ..................................................................... 100
1621 1964 Tokion olympialaiset Mi BL33 ja 35, postituoreet ** pienoisarkit. Molemmissa harvinainen

variantti ”tähti vinossa”. Mi BL33 aitoutus: Wassmann (2006) .............................................................. 150
1622 1970 Lenin 100 vuotta Mi BL62 I, postituore ** pienoisarkki ilman kultapainantaa, aitoutus:

Wassmann (2006) ................................................................................................................................. 40
1623 1978 Perustuslain vuosipäivä Mi BL132 II, hyvin harvinainen leimattu tyypin II pienoisarkki, aitoutus:

Wassmann (2007) ................................................................................................................................. 200
1624 Iso ja monipuolinen merkkivarasto säiliökirjoissa ym. Lähinnä uudempaa Neuvostoliiton ajan

merkkiä kolmessa laatikossa, yhteensä n. 25 KG. Pääasiassa leimattua materiaalia, yksi säiliökirja
postituoretta **, kaksi säiliökirjaa pienoisarkkeja, iso nippu "turistivihkoja" ym. Tutkittavaa! ................. 100

1625 Venäjä / Neuvostoliitto peruskokoelma kahdessa paksussa säiliökirjassa. Lisäksi kolmas säiliökirja
pienoisarkkeja ........................................................................................................................................50

1626 Venäjä ja Neuvostoliitto, iso hyvä **/*/o varastoerä kahdeksassa säiliökirjassa. Paljon vanhaa
Venäjää, parempia sarjoja, pienoisarkkeja, ym. Löytöjä! ...................................................................... 150

1627 Venäjä/Neuvostoliitto iso merkkierä 10 säiliökirjassa, 2 pienessä säiliökirjassa sekä lehdillä ym.
Pääosin 1960 ja uudempaa materiaalia, myö keisariajan Venäjää, tutkittavaa ja järjesteltävää. Myös
hiukan muiden maiden merkkejä ........................................................................................................... 80

1628 1858 - 2008 **/*/o kokoelma Venäjää ja Neuvostoliittoa kahdeksassa kansiossa. Pääasiassa toisen
maailmansodan jälkeistä materiaalia. Kerätty sekä leimattuna että postituoreena **. Paljon
materiaalia! ............................................................................................................................................ 200

1629 Vanha kokoelma kahdessa säiliökirjassa alkaen 1920 -luvulta mutta painottuen 1940 - 1950 -
lukuihin. Leimattua ja postituoretta ** materiaalia, liimakkeellisia merkkejä vain vähän. Erittäin
paljon arvokkaita postituoreita ** sarjoja, huippuna 1950 Moskovan pilvenpiirtäjäsarja. Erittäin
korkea luetteloarvo - tutustu! ................................................................................................................. 300

1630 1960 - 1991 täydellinen postituore ** kokoelma, jossa kaikki merkit ja pienoisarkit kuudessa
paksussa kansiossa. Lisäksi runsaasti hammaste- ja paperieroja, kuvakevirheitä ym.
mielenkiintoista (osin leimattua). Mukana 1964 Olympia-pienoisarkit ja monia arkkeja (mm. Mi
3181-3183, 4788-4791 ja 4810-4813) ja pienoisarkkeja (kleinbogen), kuten Mi. 4143-4135, 5384,
5524, 5534, 5632, 5636 ja 5660. Hyvä kokoelma, jossa valtavasti materiaalia ja korkea luetteloarvo . 500
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Neuvostoliitto/Postihistoria

Vietnam

Viro

1631 1926 - 1941 18 erilaista postilähetystä, lähinnä ulkomaille. Lentopostia ym. mielenkiintoista .............. 20

1632 Pohjois- ja Etelä-Vietnam, kokoelma kahdessa säiliökirjassa, valtava määrä materiaalia sisältäen
runsaasti 1970-luvun postituoreita ** hammastettuja sekä hammastamattomia aihesarjoja, myös
suosioleimattuja sarjoja sekä vanhempaa materiaalia. Korkea luetteloarvo ......................................... 50

1633 1945 - 1977 erinomainen kokoelma pääosin leimaamatonta materiaalia kahdessa mustassa
vanhassa säiliökirjassa, runsaasti hyviä julkaisuja mukana, paljon myös hammastamattomia
sarjoja, myös pienoisarkkeja sekä reuna-alueita, kuten Vietkong-julkaisuja. Hyvin harvoin tarjolla
olevaa materiaalia - tutustu! .................................................................................................................. 100

1634 1919 35 penniä ruskeanharmaa Mi 3, leimattu merkki, aitoutus: Hujala (2015) ................................... 40
1635 1923 Lentomerkit 10 markkaa Mi 43A, käyttämätön * HARVINAINEN MERKKI Päevaleht-

hammasteella, näitä valmistettu vain 400 kappaletta! Merkin kuvapuolella kaksi mustaa jälkeä,
aitoutus: Löbbering (2021). ....................................................................................................................400

1636 1923 Lentomerkit 10 markkaa Mi 43A, käyttämätön * merkki hammasteväärenteellä
(yksityishammaste), aitoutus: Hujala (2021) ..........................................................................................20

1637 1923 Lentomerkit 10 markkaa Mi 43A, käyttämätön HARVINAINEN MERKKI Päevaleht-
hammasteella, näitä valmistettu vain 400 kappaletta! Merkin kuvapuolella joitain pieniä liimatäpliä
sekä pientä kulumaa, aitoutus: Hujala (2012) ....................................................................................... 400

1638 1923 Lentomerkit 20 markkaa Mi 44Aa, harvinainen postituore ** merkki karmiinipunaisella
päällepainamalla, Päevaleht-hammaste, valmistettu vain 2.000 kappaletta, aitoutus: Hujala (2019) ... 150

1639 1923 Lentomerkit 20 markkaa Mi 44Aa, käyttämätön * harvinainen merkki karmiininpunaisella
päällepainamalla. Päevaleht-hammaste, valmistettu vain 2.000 kappaletta, aitoutus: Hujala (2012) ... 100

1640 1923 Lentomerkit 20 markkaa Mi 44Aa, käyttämätön * harvinainen merkki karmiininpunaisella
päällepainamalla. Päevaleht-hammaste, valmistettu vain 2.000 kappaletta, aitoutus: Löbbering
(2021) .................................................................................................................................................... 100

1641 1923 Lentomerkit 45 markkaa Mi 45B I, käyttämätön * merkki, aitoutus: Koskiaho (2021) .................. 20
1642 1923 Lentomerkit 45 markkaa Mi 45B I, postituore ** merkki aitoutus: Hujala (2012) .......................... 30
1643 1923 Aita Hädalist 2½/3½ markkaa oranssi/ruskea Mi 46A Uw, käyttämätön * VAAKASUORAAN

HAMMASTAMATON merkki, takuu: Nemwalz, aitoutus: Koskiaho (2021) ............................................ 80
1644 1923 Aita Hädalist 2½/3½ markkaa oranssi/ruskea Mi 46B, käyttämätön * merkki, takuu: K Wittman,

Mieländer ja J.Booking, aitoutus: Hujala (2009) .................................................................................... 20
1645 1923 Aita Hädalist 5/7 markkaa sininen/ruskea Mi 47A Uw, käyttämätön * VAAKASUORAAN

HAMMASTAMATON merkki, takuu: Nemwalz, aitoutus: Koskiaho (2021) ............................................ 80
1646 1923 Aita Hädalist 5/7 markkaa sininen/ruskea Mi 47B, käyttämätön * hammastamaton merkki,

takuu: Nemwalz ja Eichenthal, aitoutus: Hujala (2012) ......................................................................... 20
1647 1926 Punainen Risti 10 / 12 markkaa sininen/ruskea Mi 61 Uw, käyttämätön * pystypari,

vaakahammaste puuttuu, takuu: Kuuskvere ......................................................................................... 30
1648 1927 Rakennuksia Mi 63-67, koko sarja kuorella ensipäivänä leimattuna Tallinn 19.XI.1927.

Vaakataite keskellä kuorta (ei osu merkkeihin) ..................................................................................... 30
1649 1931 Punainen Risti Mi 90-93, koko sarja kauniilla kirjatulla kuorella Tallinnasta Tartoon 1933,

merkit mitätöity punaisella Tallinn X Üldlaulupidu-leimalla, Tarton saapumisleima takana ....................30
1650 1933 Laulujuhlat Mi 99-101, koko sarja kahteen kertaan kauniilla kirjatulla kuorella Tallinnasta

Tartoon 1933, merkit mitätöity punaisella Tallinn X Üldlaulupidu-leimalla, Tarton saapumisleima
takana .................................................................................................................................................... 30

1651 1937 Caritas 10 s ja 50 s Mi 127 ja 130 kirjeellä Belgiaan 1937. Kuoren takana repeämä sekä
reunoilla pientä taitetta ja pieni repeämä ............................................................................................... 30

1652 1938 - 1939 Mi BL1-3, kolme postituoretta ** pienoisarkkia .................................................................. 30
1653 1938 Caritas Mi BL1, pienoisarkki kirjatun kuoren etusivuleikkeellä, erikoisleima ................................ 20
1654 1993 Domberg Mi 213, postituore ** kuusilo arkin kulmasta isolla siirtymällä ....................................... 20
1655 1993 Mare Balticum '93 Mi BL6, nippu postituoreita ** pienoisarkkeja, 50 kappaletta .......................... 40
1656 Saksan miehitys 1941 20 kop Mi 2, postituore ** pari, yläreuna hammastamaton, takuu: Kuuskvere ..50
1657 Saksan miehitys 1941 Mi 1 P koepainamapari sanomalehtipaperilla (300 €) ....................................... 30
1658 Saksan miehitys 1941, 15 kop koepainamapari Mi 1 P (300 €) ............................................................ 30
1659 1926 postikortti Tallinnasta, frankeerattu monien julkaisujen merkeillä, yhteensä kahdeksan merkkiä

kortilla .................................................................................................................................................... 30
1660 1928 postikortti Belgiaan, frankeerattu 15 S / 15 M violetilla Mi 71 merkillä (merkki kortin

kuvapuolella), Voldi 20.VI.1928 ............................................................................................................. 30
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Viro/Paikallisjulkaisut

1661 Kaksi erikoisleimaa lähetyksillä: 1928 III Korjanduste Näitus ja 1938 Tallinn V Eesti Filatelistide
Päev ...................................................................................................................................................... 30

1662 1929 Tallinn Kadrioru Loss -leimaus kuorella, kuoresssa rypistymiä sekä joku taite, frankeerattu 1 s,
4 s ja 5 s vaakunamerkein ..................................................................................................................... 80

1663 1932 kirje Tartosta Nõohon erikoisleimalla Tartu Ülikool 1632-1932, frankeerattu kolmella vuoden
1931 Punaisen Ristin merkillä (yksi kuoren takana) sekä 1 s kutojamerkillä, takana saapumisleima .. 50

1664 1932 sekapostite Ruotsi 10 öre + Viro Tartun yliopisto 10 s, laivapostikortti Ruotsiin, päivätty
Tallinnassa, leimattu Ruotsissa Strömstad 8.7.1932 ............................................................................. 20

1665 1933 kirjattu kirje Tallinnasta, frankeerattu neljällä tuberkuloosimerkillä (Mi 102, 103, 2 x 104) sekä
kolmella muulla merkillä, takana Tarton kirjeensulkija ........................................................................... 30

1666 1938 erikoisleima Tallinn Estonia Euroopa Maadlused kuorella, merkkeinä Päts 1 s, 2 s, 4 s ja 5 s .... 30
1667 1938 kirje Viljandista Ruotsiin, frankeerattu Caritasmerkillä Mi 131 sekä Oppineitten Seuran

merkeillä Mi 138 ja 139. .........................................................................................................................30
1668 1940 Kotimaan kirje frankeerattu Päts-julkaisun 1 s kolmirivilöllä Mi 113 sekä 2 s kuusilolla Mi 114,

kaunis leimaus Kärstna 28.VI.1940. Kuoren oikeasta alakulmasta puuttuu pala .................................. 30
1669 1944 harvinainen virolaisen SS-vapaaehtoisen kenttäpostilähetys kotoa joukoille kp-osoitteeseen

28668A, Veelikse-Pärnumaal 6.9.1944, kuoressa tummentumaa, myöhäinen! .................................... 40
1670 Sekalainen materiaali n. 5 KG laatikossa, mm. varastokansio jossa runsaasti leimattua ja

postituoretta ** materiaalia pitkälle 2000-luvulle, myös vanhaa Viroa. Lisäksi uudempia ehiöitä,
ensipäivänkuoria, 2008 - 2010 vuosilajitelmat jne. ................................................................................ 50

1671 1900 - 2020 yli 7 KG laatikossa postilähetyksiä, satoja ja satoja, paljon neuvostoaikaa sekä uutta
itsenäisyyttä, ensimmäisen itsenäisyyden ajan lähetyksiä n. sata kappaletta ...................................... 40

1672 1914 – 1919 sotilaspostia viisi korttia 1. maailmansodasta ja vapaussodasta, yhdessä taite, muut
siistejä, mm. virkapostikortti virolaisesta JV-pataljoona 330:ta Helsingistä Viroon 1915 ....................... 20

1673 1918 - 1940 hyvä **/*/o kokoelma kansiolehdillä. Lähes täydellinen, mm. lentomerkkien
päällepainamat, Aita hädalist -merkit, kaikki blokit ym. Myös vähän paperi- ja värieroja jne. Kalliissa
merkeissä ei takuita ............................................................................................................................... 150

1674 1918 - 1996 kokoelma leimaamatonta materiaalia taskullisessa albumissa, sivut vuoteen 2003.
Ilmeisesti vain postituoretta ** materiaalia sis. monia hyviä julkaisuja mm. Aita Hädalist, Päts,
Caritas, vaakunasarjaa, karttamerkkejä jne. Myös neljä ensimmäistä pienoisarkkia mukana. Lisäksi
vuoden 1991 merkkien kokonaisia arkkeja ja arkin osia sekä kuusi kokonaista rullaa rullamerkkejä ... 100

1675 1918 - 1998 leimattu kokoelma kahdessa albumissa itsetehdyillä sivuilla, mukana myös parempia
sarjoja sekä pari vanhempaa pienoisarkkia ...........................................................................................80

1676 1918 - 2006 kokoelma leimaamatonta **/* materiaali kahdessa albumissa itsetehdyillä sivuilla.
Monia parempia julkaisuja mukana, osassa takuuleimat takana, neljä ensimmäistä pienoisarkkia
jne. 1991 eteenpäin vaikuttaa täydelliseltä ............................................................................................ 150

1677 1918 - 2013 hieno ja kattava kokoelma säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, 1991
eteenpäin pääosin postituoretta **. Mukana monia parempia julkaisuja, mm. Aita Hädalist -merkit
(osassa takuuleimat), lentomerkkejä, kaikki Caritas-sarjat sekä pienoisarkit jne. ................................. 150

1678 1918 - 2019 hieno kokoelma taskullisessa albumissa, vain käyttämätöntä **/* materiaalia. Mukana
monia parempia julkaisuja, mm. Kutoja ja Seppä -merkkejä, 1923 vuoden lentomerkkejä, 100
markkaa ja 300 markkaa karttamerkit sekä päällepainama karttamerkit, hammastetut Aita Hädalist-
merkit takuuleimoin, Caritas-sarjoja sekä pienoisarkit. 1991 eteenpäin erittäin kattava ....................... 250

1679 1918 -1940 kokoelma albumissa, jättäjän laskema luetteloarvo Mi yli 600€ ......................................... 50
1680 1918 alkaen 2000-luvulle varastosäiliökirja merkkejä sisältäen runsaasti vanhaa, lisäksi vanhan

Viron massaa rasiassa .......................................................................................................................... 50
1681 1918 alkaen monipuolinen **/*/o erä kolmessa säiliökirjassa. Lisäksi mappi uudempia FDC-kuoria

sekä muita lähetyksiä ............................................................................................................................ 40
1682 1927 - 1936 Viron postiagenttileimoja lähetyksillä, yhdeksän lähetystä ................................................ 80
1683 1928 - 1937 Viron postiagenttileimoja lähetyksillä, yhdeksän lähetystä ................................................ 80
1684 1930 - 1939 Viron postiagenttileimoja lähetyksillä, yhdeksän lähetystä ................................................ 80
1685 1930 - 1940 Viron postiagenttileimoja lähetyksillä, yhdeksän lähetystä ................................................ 80
1686 1931 - 1940 Viron postiagenttileimoja lähetyksillä, kahdeksan lähetystä sekä pakettikorttileike .......... 80
1687 1938 - 1939 Caritas-pienoisarkit Mi BL1 ja BL3 postituoreina **, lisäksi hiukan miehitysmerkkejä ...... 30
1688 1992 - 2002 postituore ** kokoelma säiliökirjassa, myös vihkoja ja pienoisarkkeja mukana ................ 30

1689 Tallinna 1919 2 kopeekkaa vihreä Mi 2A, hammastettu postituore ** merkki, aitoutus: Hujala (2012) ..20
1690 Elwa 1941 1 kopeekkaa oranssi Mi 1X, käyttämätön * merkki, takuu: Mikulski .................................... 50
1691 Elwa 1941 2 kopeekkaa vihreä Mi 2, leimattu merkki, takuu: Mikulski .................................................. 50
1692 Elwa 1941 3 kopeekkaa vihreänsininen Mi 3, käyttämätön * merkki, takuu: Mikulski ........................... 50
1693 Elwa 1941 5 kopeekkaa ruskeanpunainen Mi 5, leimattu merkki, takuu: Mikulski ................................ 50
1694 Elwa 1941 10 kopeekkaa tummansininen Mi 6, käyttämätön * merkki, takuu: Mikulski ........................ 50
1695 Elwa 1941 10 kopeekkaa tummansininen Mi 6, leimattu merkki, takuu: Mikulski ................................. 50



2/24/23, 11:01 AM https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127 54/100

Yhdysvallat

YK - Yhdistyneet Kansakunnat

1696 Elwa 1941 50 kopeekkaa ruskea Mi 10, käyttämätön * merkki, pieni ohut kohta. Takuu: Mikulski ....... 100
1697 Mõisaküla 1941 1.20 / 3 S tummanpunaoranssi Mi 5 K, centennary of Postage Stamps with

INVERTED OVERPRINT VABA EESTI used stamp on a fragment, Mõisaküla B / EESTI
7.VIII.1941. Vain muutama vastaava tunnetaan, SUURHARVINAISUUS! Takuu: EO Vaher, aitoutus:
Löbbering (2020) ................................................................................................................................... 10000

1698 Otepää 1941 20+20 kopeekkaa Mi 1A II, hyvä postituore ** merkki, tuntematon takuuleima sekä
aitoutus: Koskiaho (2021) ...................................................................................................................... 50

1699 Otepää 1941 30+30 kopeekkaa Mi 2A, tyyppi II, postituore. Takuu: Nemwalz ..................................... 40
1700 Pärnu 1941 5 kopeekkaa - 50 kopeekkaa Mi 5 I - 10 I, ERITTÄIN HARVINAINEN TYYPPI I

POSTITUORE ** SARJA, huippuna 50 kopeekan ruskea merkki jota painettu vain 800 kappaletta!
Kaikista merkeistä erillinen aitoutus: Hujala (2019) sekä koko sarjasta aitoutus: Kokk (2007) ............. 500

1701 Pärnu 1941 15 kopeekkaa ja 30 kopeekkaa Mi 7 I ja 9 I, postituoreet ** merkit, molemmissa
takuuleima ............................................................................................................................................. 30

1702 Pärnu 1941 15 kopeekkaa Mi 7 I postituore ** ja 30 kopeekkaa Mi 9 I käyttämätön *, molemmissa
merkeissä päällepainaman siirtymä ...................................................................................................... 80

1703 Pärnu 1941 15 kopeekkaa Mi 7 I, postituore ** seitsemän merkin rivilö, kahdessa merkissä
kuvakevirheet, aitoutus: Hujala (2021) .................................................................................................. 40

1704 Pärnu 1941 30 kopeekkaa Mi 9 I, postituore ** pystyviisirivilö, aitoutus: Hujala (2021) ........................ 40

1705 2013 Inverted Jenny numeroitu muistokansio vedoksin ........................................................................ 20
1706 1873 Virkamerkit AGRICULTURE 3c Mi 3 ja 15c Mi 7, käyttämättömät * merkit, 15c vähän

hammasvikaa ........................................................................................................................................ 40
1707 1873 Virkamerkit AGRICULTURE 10c Mi 5 kuvioleimalla ja 30c Mi 9 mustemitätöity .......................... 40
1708 1873 Virkamerkit INTERIOR 2c - 15c Mi 16 - 21, käyttämättömät * merkit ........................................... 40
1709 1873 Virkamerkit NAVY DEPT. 7c Mi 39, käyttämätön ilman liimaa (*) ................................................. 20
1710 1873 Virkamerkit NAVY DEPT 90c Mi 45, käyttämätön ilman liimaa (*) ................................................40
1711 1873 Virkamerkit POST OFFICE DEPT. Mi 46-55, käyttämätön * sarja. 6c ilman liimaa (*), 2c, 24c

ja 30c postituoreet ** ............................................................................................................................. 100
1712 Peruskokoelma vuoteen 1994 kolmessa Schaubeck-albumissa. Lisäksi erä uudehkoa postituoretta

**, nimellinen useita kymmeniä $ ym. Mukana myös pieni säiliökirja leimattua varastomateriaalia ...... 50
1713 Varastoerä pääasiassa leimattua materiaalia kuudessa säiliökirjassa/kansiossa, yht. lähes 9 KG

laatikossa ...............................................................................................................................................50
1714 1851 - 1973 hieno vanha kokoelma albumissa, monia parempia merkkejä mukana, dollariarvoja,

hammastevariaatioita jne. Tutustu! ........................................................................................................ 300
1715 1851 - 1978 vanha kokoelma albumissa, paljon vanhaa materiaalia, myös uudempia vihkoja,

käyttösarjojen hammasteita ym. Alkupäässä hyvin vaihteleva laatu ..................................................... 200
1716 1857 - 1990-luvun alkuun kokoelma kolmessa Heirloom-albumissa (sivut 2000-luvun alkuun)

Lisäksi merkkierä vanhempaa ja uudempaa materiaalia säiliökirjassa, pääosin leimattua ................... 50
1717 1861 - 1974 **/*/o kokoelma kansiossa ja 1974 - 1990 säiliökirjassa. Alkupää varsin vaatimaton.

Uudemmassa päässä paljon postituoretta ** materiaalia ...................................................................... 80
1718 1861 - 1986 peruskokoelma albumissa, alussa vaihteleva laatu. Lisäksi merkkejä kahdessa

muussa albumissa sekä pestyjä merkkejä sekä postilähetyksiä/FDC-kuoria kahdessa
kenkälaatikossa ..................................................................................................................................... 50

1719 1867 - 2013 leimattu peruskokoelma kolmessa paksussa kansiossa. Itse tulostetut erikoissivut,
myös ”reuna-alueille”. Ei kalliita merkkejä, mutta runsas materiaalia ja hyvät kansiot ja runko jatkaa
keräilyä. ................................................................................................................................................. 80

1720 1869 - 1991 lähinnä leimattu peruskokoelma kahdessa kansiossa. Lisäksi kolmas kansio jossa
vaatimattomampi kokoelma ................................................................................................................... 50

1721 1870 - 1965 leimattu peruskokoelma hienossa nahkaisessa Leuchtturmin kansiossa kotelolla,
lehdet 1847 - 1964. Hyvä runko täydennettäväksi ................................................................................ 50

1722 1870 - 2010 laaja kokoelma kuudessa albumissa, alkupäässä runsaasti puutteita, 1940-luvusta
eteenpäin hyvin kattava sisältäen lähinnä postituoretta ** materiaalia. Pääarvo modernissa
materiaalissa jossa valtavasti pienoisarkkeja, isokokoisia arkkeja ym. värikästä aihemateriaalia.
Lisäksi säiliökirja jossa hiukan lisämateriaalia. Erittäin korkea nimellis- ja luetteloarvo! ....................... 400

1723 Eri toimistojen FDC-erä 1950-1980-luvuilta n. 5 KG laatikossa, lisäksi hiukan muuta materiaalia,
mm. leimattuja ja postituoreita ** merkkejä kahdessa säiliökirjassa sisältäen lippuarkkeja ym. ........... 30

1724 FDC-erä kahdeksassa kansiossa sekä irrallaan, yht. n. 10 KG. ........................................................... 50
1725 YK kolme kansiota ja Yhdysvallat ”Golden replicas of classic stamps” ja ”Presidents of the United

States” kansiot. ...................................................................................................................................... 30
1726 Kokoelma kaikkien kolmen postitoimiston alueiden merkkejä kolmessa säiliökirjassa, materiaalia

1950-luvulta 2010-luvulle, mukana myös pienoisarkkeja sekä hiukan FDC-kuoria. Pääosin
40
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Eurooppa kokoelmat ja erät

postituoretta ** aineistoa ........................................................................................................................
1727 1969 alkaen materiaalierä viidessä kansiossa. Merkkejä, pienoisarkkeja, arkkeja FDC-kuoria jne. ..... 40

1728 Belgia 1849 - 1945 ja Tanska 1851 - 1964 */o peruskokoelmat kansiossa. Belgiassa runsaasti
rautatiepakettimerkkejä ym, Tanskassa mm. 1934 lentosarja *, lunastusmerkkejä ym.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 50

1729 Belgia ja Alankomaat, varastoerä Visir-albumissa, valtava määrä merkkejä alkaen maiden
ensimmäisistä merkeistä ....................................................................................................................... 30

1730 Belgia ja Saksa merkkierä, kolmessa säiliökirjassa/albumissa Saksan merkkejä vanhempaa ja
uudempaa (myös hiukan muiden maiden merkkejä) sekä yhdessä albumissa Belgiaa ....................... 30

1731 Eri Euroopan maiden peruskokoelmia neljässä paksussa kansiossa: Bulgaria 1984 - 1992, Kreikka
1896 - 1990, Espanja 1879 - 1968, Hollanti 1894 - 1990, Neuvostoliitto 1984 - 1991, Iso-Britannia
1858 - 1991, Ranska 1876 - 1990 ja Italia 1863 - 1991. Myös San Marinoa, Monacoa, Luxemburgia
ja Maltaa. Ei kalliita merkkejä. Mm. hyviä Bulgarian blokkeja ym ..........................................................50

1732 Eurooppa, valtava merkkierä 16 kansiossa & säiliökirjassa. Lähinnä Länsi-Euroopan maita, Italiaa,
Hollantia, Belgiaa ym. Paljon vanhaakin. .............................................................................................. 100

1733 Grönlanti, Färsaaret, Ruotsi, Tanska, Norja ja Islanti, erä 1970 - 1990 -lukujen vuosilajitelmia, n.
100 kappaletta sisältäen myös samoja. Suurin osa Grönlannin lajitelmia, lisäksi hiukan muitakin
lajitelmia mukana ................................................................................................................................... 80

1734 Guernsey, Jersey ja Mansaaret 1985 - 1992 erä vuosilajitelmia ym. lajitelmia, yhteensä lähes 20
erilaista lajitelmaa .................................................................................................................................. 20

1735 Iso-Britannia, Itävalta ja Saksa (BRD) kokoelmat kansiossa. Iso-Britannia 1903 £1 leimattu, mutta
korjattu rissi, BRD vaatimaton. Itävallassa monia parempia sarjoja *, mm. Mi 418 - 441, kenttäpostia
mm. Serbian päällepainamasarja, hyvä osio lunastusmerkkejä ym.. .................................................... 80

1736 Itä-Eurooppa, iso merkkierä 12 kansiossa ja säiliökirjassa. Unkari, Romania, Tsekkoslovakia,
Bulgaria, Jugoslavia jne. Vanhaa ja uutta. .............................................................................................50

1737 Itävalta kokoelma kahdessa säiliökirjassa ja Sveitsi kokoelma yhdessä säiliökirjassa, hyvät **/*/o
peruskokoelmat ..................................................................................................................................... 80

1738 Jugoslavia, Serbia, Kroatia jne. sekalainen kiintoisa pieni merkkierä pienessä säiliökirjassa, vanhaa
ja uudempaa .......................................................................................................................................... 20

1739 Kroatia, Bosnia-Hertsegovina, Slovakia ja Slovenia, kokoelmat säiliökirjoissa, vanhaa ja uudempaa
materiaalia, yhteensä viidessä säiliökirjassa ......................................................................................... 30

1740 Liechtenstein 1912 - 1990 ja San Marino 1892 - 1986 kokoelmat säiliökirjassa, leimattua ja
leimaamatonta materiaalia .................................................................................................................... 30

1741 Norja ja Tanska, vanha peruskokoelma kansiossa lehdillä. Norjassa mm. 11 kappaletta skilling-
merkkejä, Nordkapp I-sarja ym. Tanskassa vain vähän vanhaa ........................................................... 100

1742 Parempia valikoituja merkkejä ja sarjoja monista Euroopan maista, mm. Iso-Britannia Mi 170-173 **
nelilöt, hyvää Tanskaa ja Belgiaa, Saar Mi 70-83 o, 84-97 */o, 299-300 o, 302-303 o, Ruotsi F. 246-
257 ** ym. Kiintoisa erä, korkea luetteloarvo! ........................................................................................ 100

1743 Pienoisarkkierä kansiossa, yli 150 pienoisarkkia Euroopan valtioista, mm. Liechtenstein, Malta,
Monaco, Hollanti, Norja jne. Monista pienoisarkeista sekä leimattu että postituore ** .......................... 20

1744 Pohjoismaat (ei Suomi), erä kokoelmia neljässä albumissa ja varastomateriaalia kahdessa
säiliöirjassa, lisäksi pieni Norja-kokoelma lehdillä ................................................................................. 40

1745 Pohjoismaat 1851 - 1989 kokoelma Facitin Lyx-albumissa sekä kahdessa säiliökirjassa.
Arvokkaimmat merkit puuttuvat, mutta esim. hyvä Tanska-osa ja Suomesta ei puutu merkkejä
vuoden 1931 jälkeen Lisäksi rasiallinen pohjoismaiden massaa .......................................................... 100

1746 Pohjoismaat, erä vuosikirjoja 1980 -luvulta ja 1990-luvun alusta, yhteensä yhdeksän kappaletta,
lisäksi muutama vuosi- ym. lajitelma ..................................................................................................... 20

1747 Pohjoismaat, lähinnä Ruotsi ja Tanska. Iso erä kymmenessä kansiossa ja säiliökirjassa. Vanhaa ja
uutta. ......................................................................................................................................................50

1748 Pohjoismaiden: Ruotsi, Norja, Tanska (Färsaaret & Grönlanti) ja Islanti peruskokoelmat kahdessa
paksussa kansiossa. Myös vähän Liettuaa, Latviaa ja Irlantia .............................................................. 40

1749 Pohjoismaita (ei Suomea) runsas erä maittain lajiteltuna kuorissa, säilytyskorteilla ym. Ruotsia yksi
säiliökirja, jossa vanhaa ja uutta, paljon rullamerkkejä numeroilla ym .................................................. 50

1750 Ruotsi, Latvia ja Liettua, merkkierä kolmessa säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta, vanhaa ja
uudempaa ..............................................................................................................................................30

1751 Ruotsi, Norja ja Suomi, pieno merkkierä kahdessa albumissa kokoelmasivuilla, materiaalia eri
ajoilta. Lisäksi kansio jossa tanskalaisia postilähetyksiä pääosin 1960 - 1970-luvuilta ......................... 20

1752 Ruotsi, Norja, Islanti ja Suomi, peruskokoelmat albumissa n. vuoteen 1964 asti, myös joitain
keskihintaisia merkkejä mukana ............................................................................................................ 40

1753 Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti ja Suomi, kokoelma kansiossa, joitain pikkuhyviä julkaisuja, Ruotsin
pareja ym. Pääpaino Suomen ja Ruotsin materiaalilla .......................................................................... 50

1754 Saksa, valtava merkkierä eri alueita yli 10 kansiossa ja säiliökirjassa. Paljon vanhaa, blokkeja ym.
Tutkittavaa! ............................................................................................................................................ 80

1755 Tanska ja Norja, kokoelmia kolmessa albumissa 1850-luvulta 1970-luvulle, osa merkeistä poistettu .. 50
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Worldwide lots

Suomen postimerkit
Suomi postilähetyskokoelmat ja erät

1756 Venäjä / Neuvostoliitto, iso merkkierä yhdeksässä kansiossa ja säiliökirjassa. Myös vähän Pohjois-
Koreaa ym. Löytöjä? ..............................................................................................................................50

1757 Viro, Latvia ja Liettua 1918 - 1940, hyvä kokoelma albumissa, mukana runsaasti parempia
julkaisuja, pienoisarkkeja ym. Sekä leimattua että leimaamatonta materiaalia ..................................... 150

1758 Vuosilajitelmaerä albumissa, Islanti 1984 - 1990, Norja 1984 - 1991 sekä Ruotsi 1984 - 1986 ja
1988, yhteensä lähes 20 vuosilajitelmaa, lisäksi muutaman muun maan lajitelma ............................... 30

1759 Venäjä ja Valko-Venäjä 1997 - 2014 hieno postituore ** erä pienoisarkkeja, kleinbogeneita sekä
vihkoja, korkea luetteloarvo ................................................................................................................... 100

1760 Amerikan mantereet ja Oseania, vanha Kaben koko maailma -kansio vuoteen 1939 jossa merkkejä
monista eri maista, myös parempia merkkejä mukana, leimattua ja leimaamatonta, kannattaa tutkia!
Kansio hyvässä kunnossa ..................................................................................................................... 80

1761 Brasilia, Chile, Peru, Paraguay, Uruguay ja Venezuela, kiintoisa ja runsas kokoelma mapissa vain
vanhaa materiaalia 1900-luvun alkuun. Runsas määrä merkkejä eri maista, myös useita parempia
julkaisuja mukana, lunastusmerkkejä, leimamerkkejä, virkamerkkejä jne. Harvoin tarjolla olevaa
materiaalia - tutustu! .............................................................................................................................. 150

1762 British Guiana, Kolumbia, Argentiina, Bolivia ja Equador, hieno kokoelma mapissa 1900 -luvun
alkuun. Paljon kiintoisaa materiaalia sisältäen värisävyjä, parempia merkkejä jne. Harvoin tarjolla
olevaa materiaalia - tutustu! .................................................................................................................. 100

1763 Brittiläinen imperiumi 1840 - 1923 kokoelma hienossa paksussa albumissa. UPEA KOKOELMA
VAIN VANHAA MATERIAALIA yhteensä yli 6.700 merkkiä! Materiaalia monilta eri alueilta, kiintoisia
päällepainamia, korkeita yläarvoja, arvokkaita merkkejä jne. Kiintoisaa materiaalia sivukaupalla,
joten ehdottomasti kannattaa tulla paikanpäälle tutustumaan! Vastaavaa hyvin harvoin tarjolla. ......... 2500

1764 Buruni, Algeria, Bahalwalpur, Egypti, Marokko, Marruecos ja UAR, vanha jäännöskokoelma
kahdessa mapissa, vanhaa ja uudempaa, runsaasti kiintoisaa materiaalia! ......................................... 40

1765 Erä kokomaailmaa, monipuolisesti lähinnä Euroopan ulkopuolisia maita 14 pienessä säiliökirjassa
(kaksi Itä-Eurooppaa). Vanhaa ja uutta ................................................................................................. 50

1766 Etelä-Vietnam 1951 - 1971 ja Pakistan 1947 - 1970 peruskokoelmat kansiossa, myös muutama
merkki Laosista. Harvoin tarjolla olevaa materiaalia ............................................................................. 50

1767 Iso erä kokomaailmaa kymmenessä säiliökirjassa ja lehdillä. Lähinnä 1900-luvun loppupuolen
materiaalia Euroopan maista, mutta myös jonkin verran vanhempaa ja mm. yksi säiliökirja
Barbadosta. Mielenkiintoinen erä, jossa tutkittavaa .............................................................................. 80

1768 Kahdessa pieneissä säiliökirjassa erä vanhaa, mm. Belgia Mi 1-2, 5, Luxemburg Mi 1 kaksi
kappaletta jne. ....................................................................................................................................... 50

1769 Kaukomaiden (ei Eurooppaa) kokoelma paksussa vanhassa Ka-Be ”Übersee” -albumissa. Paljon
merkkejä, vain vanhaa (ennen vuotta 1930). Todella mielenkiintoinen albumi. .....................................100

1770 Koko maailma, kiintoisa vanha kokoelma alkaen n. 1860 kolmessa vanhassa albumissa, n. 3.400
merkkiä, mm. Kreikka, Turkki, Italia, Puola, Kiina, Japani, Egypti, siirtomaita, Kanada, Australia,
Keski- ja Etelä-Amerikan maita jne. Kiintoisa kokoelma! .......................................................................100

1771 Koko maailma, valtava varastoerä kymmenissä mapeissa, kansiossa ja säiliökirjoissa. Kaksi isoa
laatikkoa, yhteensä 33 kg. Tästä erästä riittää tutkittavaa pitkäksi aikaa. ............................................. 200

1772 Koko maailma, vanha kokoelma paksussa erittäin hyväkuntoisessa Schaubeckin ”Grosse Jugend-
Ausgabe 1941” albumissa, johon tehty hyvät vihreät nahkakannet. Tuhansia ja tuhansia vanhoja
merkkejä käytettynä ja käyttämättömänä kaikkialta maailmasta alkaen 1840-luvulta.
Löytömahdollisuuksia ............................................................................................................................ 200

1773 Kokoelma Euroopan ulkopuolisia maita kolmessa paksussa kansiossa. Vanhaa ja uutta, leimattua
ja käyttämätöntä, blokkeja (Brasilia Mi. 1382-1386 **) ym. ................................................................... 40

1774 Neljän eri maan postimerkkipakkaukset: Taiwan 800 erilaista, Kuuba 1800 erilaista, Islanti 700
erilaista ja Ruotsi 1500 erilaista ............................................................................................................. 30

1775 Schaubekin kokomaailmakansio vuodelta 1887 jossa kiintoisa sisältö, pääosin Euroopan valtioita
mutta myös muita. Monia keskihintaisia merkkejä mukana, osin vaihteleva laatu. Kansio
hyväkuntoinen ....................................................................................................................................... 200

1776 Väärenteitä kiehtova erä Visir-albumissa, materiaalia monista eri maista, satoja merkkejä, osin
tarkasti analysoitu .................................................................................................................................. 80

1777 1870-luvulta alkaen sekalainen erä lähetyksiä ym kahdessa kansiossa myös joku ulkomainen
lähetys ................................................................................................................................................... 30

1778 Ilmakirjeitä hieno kokoelma yli 60 kpl kansiossa mm. Japaniin, Brasiliaan ym ..................................... 30
1779 Leimalähetyksiä erä yhdeksän kpl myös joku ulkomainen. ................................................................... 20
1780 Pieni erä lähetyksiä, mm. kenttäposti 1963, m/11 pakettikortteja ym. Myös vähän uusia postikortteja .20
1781 Todella monipuolinen ja hieno erä lähetyksiä yli 90 kpl varhaisfilateliasta moderniin mm. ulkomaille, 100
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1856 Soikiomerkit

seliteleimoja, taksoja, vaikka mitä! ........................................................................................................
1782 1779 alkaen pieni erä lähetyksiä mm. Meanderkirje ym ........................................................................59
1783 1796 - 1850 -luvulle yhdeksän vanhaa lähetystä mm. Meanderkuvioita ym ......................................... 100
1784 1828 - 1869 neljä vanhaa kirjettä ulkomaille mm. Viipurista 1828 Bordeauxiin! ....................................100
1785 1860 alkaen erä vanhoja postilähetyksiä. Mm. harvinainen isohampaiskuori Preussin kautta

USA:an 72 pennin taksalla (vikoja), 1875 25 penniä SA kuorella Hollantiin, kuvioleimakuoria 1875
SA 20 pennin merkein ym. Vaihtelevasta laadusta huolimatta mielenkiintoinen erä! . .......................... 200

1786 1866 alkaen pieni erä lähetyksiä kansiossa mm. K/L Suomen Joutsen 1937 kirje, Itä-Karjalaa,
Kenttäpostimerkki kortilla ym ................................................................................................................. 80

1787 1875 - 1885 kolme kaunista kirjettä: m/75 5 penniä c -väri painotuotteella Wiborg 1877, m/85 5
penniä pari paikalliskirjeellä Wiborg 1886 ja m/85 10 penniä paikalliskirjeellä Salo 1888 .................... 50

1788 1881 - 1980 taksakokoelma montteerattuna sivuille noin 170 kohdetta! ............................................... 50
1789 Lunastuslähetyksiä hieno erä 1882 alkaen yli 90 kohdetta kansiossa, joista yli puolet ulkomailta

Suomeen ............................................................................................................................................... 80
1790 1885 - 1889 hyvä erä viisi postilähetystä, mm. sekapostite M/89 5 penniä M/85 20 pennin

ehiökuorella ........................................................................................................................................... 100
1791 Lunastuksen alaista postia 1886 - 1962 NÄYTTELYKOKOELMA yli 60 sivulla hyvin tarkoin

selostustekstein, lähes 120 kohdetta! Monipuolinen kokoelma, ehdottomasti nähtävä! ....................... 150
1792 m/89 - m/30 vakuutettuja lähetyksiä kaunis pieni erä 12 kpl ................................................................. 50
1793 m/89 alkaen pieni erä lähetyksiä mm. ulkomaille menneitä, postipysäkkileimoja ym ............................20
1794 Pieni erä sekalaisia lähetyksiä mm. kenttäpostia ym ............................................................................ 20
1795 1890-luvulta alkaen kiintoisa erä lähetyksiä mm kirjattuja, sensuuria, postia YK-joukoista

Kyprokselta ja Gustav Hägglundin lähettämät kirjeet ............................................................................ 30
1796 1917 Saarisen mallin hyvä ja monipuolinen erä noin 50 postilähetystä. Paljon eri lähetyslajeja

lehtikääreistä pakettikortteihin (40 markan taksa USA:an). Sähköpostiosoitus 1927, kuoria, kortteja,
pikaa, kirjattua, punaisten taksaa ja vaikka mitä. Pääosin erittäin hyvä laatu. Tutki! ............................ 100

1797 m/18 hieno erä yli 20 lähetystä mm. sekapostitteita ym. Lisäksi pieni erä merkkejä mm. 5 markkaa
kaksi kpl ................................................................................................................................................. 50

1798 1922 alkaen hyvä erä Suomen Punaisen Ristin lähetyksiä kansiossa. Yli 180 lähetystä, paljon
kirjattua, ulkomaille, lentoa ym .............................................................................................................. 100

1799 1940-luvulta postia ulkomaille erä yli 30 lähetystä pääosin Englantiin mm pikaa ym ........................... 30

1800 5 kop pienet helmet, tummansininen ns. blurried printing, kapeareunainen, kaunis Tammerfors -
leimaus. Mikroskooppista huomauttamista, muuten hieno merkki! (L. 1 Ia) Aitoutus: Schwenson
(2023) ja Oesch (1992) ..........................................................................................................................250

1801 5 kop pienet helmet, tummansininen, kaunis Helsingfors -leimaus. (L. 1 Ia) Aitoutus: Oesch (1998) ... 400
1802 5 kop pienet helmet, tummansininen, leikattu 5-kulmaiseksi, tunnistamaton laatikkoleima. Aitoutus

Oesch (1999) ......................................................................................................................................... 100
1803 5 kop pienet helmet, tummansininen, leveäreunainen, lähes loisto Wiborg 15.7.1857. (L. 1a)

Aitoutus Gummesson (1986). Ex-Faberge, upea! ................................................................................. 700
1804 5 kop pienet helmet, tummansininen, niukat reunat, siisti Gamlecarleby 1857. Vikaa, kuten pieni

rissi. (L. 1 Ia) Aitoutus: Schwenson (2023) ............................................................................................ 80
1805 5 kop, pienet helmet, tummansininen, erittäin kaunis Helsingfors 1858 ja musteristi. Pieni

ohentuma. (L. 1 IIa) Aitoutus Gummesson (1986) ja Schwenson (2023) .............................................. 400
1806 5 kop pienet helmet, sininen, hyvät reunat, kaunis Brahestad laatikkoleima. (L. 1 Ib) Aitoutus:

Schwenson (2023) .................................................................................................................................400
1807 5 kop pienet helmet, sininen, hyvät reunat, kaunis musteristi. Merkin pinnassa pieni naarmuntunut

kohta ja häivähdys ajan patinaa. (L. 1 Ib) Aitoutus: Schwenson (2023) ................................................ 300
1808 5 kop pienet helmet, tumman sävyinen vaaleansininen, lähes loisto Borgå 1858. (L. Ic) Aitoutus:

Schwenson (2023) .................................................................................................................................300
1809 5 kop pienet helmet, vaalean sininen, hieno leveäreunainen, mustemitätöinti. (L. 1 Ic) Aitoutus

Oesch (1998) ......................................................................................................................................... 400
1810 5 kop pienet helmet, vaaleansininen, kapeareunainen, kahdelta sivulta kiinni leikattu, kaunis

mustemitätöinti pienellä leikkeellä. (L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2023) ............................................. 300
1811 5 kop pienet helmet, vaaleansininen, niukkareunainen, loisto Borgå 1858. Upea merkki! (L. 1 Ic)

Aitoutus: Schwenson (2023) ..................................................................................................................200
1812 5 kop pienet helmet, vaaleansininen, täydet reunat, kaunis Helsingfors ja musteristi. Hieno merkki!

(L. 1 Ic) Aitoutus: Schwenson (2022) .....................................................................................................300
1813 5 kop isot helmet, tumman sininen, kaunis leima KARIS 20 SEP 1858. Merkityksetöntä

tummentumaa oikeassa yläkulmassa. (L. 1 IIa) Aitoutus Schwenson (2007) ....................................... 300
1814 5 kop isot helmet, tummansininen pyöreäksi leikattu kuorella Porvooseen. Kaunis Helsingfors

28.08.1858 ja musteristi. ANK-leima 28.8. Kuorella hieman ajan patinaa (L. 1 IIa) Aitoutus
Schwenson (2011) ................................................................................................................................. 400
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1815 5 kop isot helmet, tummansininen, hyvät reunat, kaunis musteristi. Ohentumia ja ajan patinaa. (L. 1
IIa) Aitoutus: Oesch (1995) .................................................................................................................... 300

1816 5 kop, isot helmet, tummansininen, leveät reunat, lähes loisto Fredrikshamn 1859, mutta
ohentumaa ja vikaa. (L. 1 IIa) Aitoutus: Oesch (1998) .......................................................................... 250

1817 5 kop isot helmet, sininen, leveäreunainen, kaunis mustemitätöinti. (L. 1 IIb) Aitoutus Oesch (2003) ..400
1818 5 kop isot helmet, sininen, täydet reunat, mustemitätöinti + osa ANK-leimaa. Mitätöntä, tuskin

havaittavaa ohentumaa. (L. 1 IIb) Aitoutus Salmenkylä (1968) ............................................................. 300
1819 5 kop isot helmet, vihreänsininen, erittäin kaunis Helsingfors 1859 ja kartteerausnumero 34 osin

merkillä. Merkkiä ehkä hieman pesty, josta johtuen vaikea sanoa onko musteristi alkuperäinen.
Alareunassa kosteus läikkää. (L. 1 IId) Aitoutus: Schwenson (2023) .................................................... 400

1820 10 kopeekkaa kolme kaunista merkkiä Helsingfors-leimoin ja musteristein. Yhdessä aitoutus Tuori
(2005), yksi leikkeellä ja yksi harvajuovaisella paperilla. Hyvä erä! ...................................................... 300

1821 10 kopeekkaa pyöreäksi leikattu kauniilla matalalla kuorella. Helsingfors 4.6.1859, musteristi ja
ANK-leima 5.6. Aitoutus Gummesson (1997 ......................................................................................... 150

1822 10 kop karmiini, hyvä reunat, lähes loisto Åbo 1857 kirjeellä Venäjälle, kartteerausnumero, takana
tuloleima. Hieman ajan patinaa. (L. 2 b) Lausunto: Ossa (2002) .......................................................... 250

1823 10 kop karmiini, hyvät reunat, kaunis musteristi. Pieni ohentuma. (L. 2 b) Aitoutus: Schwenson
(2007) .................................................................................................................................................... 50

1824 10 kop karmiini, leveäreunainen. Himmeä leima 1857. Takuu C.Schwenson SF, aitoutus
Ferchenbauer (2003) ............................................................................................................................. 150

1825 10 kop karmiini, loisto Helsingfors 1856 ja kartteerausnumero 33. Upea merkki! (L. 2 b) Aitoutus:
Schwenson (2023) .................................................................................................................................200

1826 10 kop karmiini, täysireunainen, kaunis mustemitätöity merkki, jossa mitättömiä pisteohentumia. (L.
2b). Aitoutus Schwenson (2016) ............................................................................................................80

1827 10 kop tumman karmiini. Hieman epäselvä leima --- 14. FEBR. 185-. Ohentumaa korjattu. (L. 2 c)
Aitoutus: Reinikainen (2008) ................................................................................................................. 100

1828 10 kop tummankarmiini, pyöreäksi leikattu, erittäin harvinainen KAKSOISPAINANTA! Kaunis
Fredrikshamn 1856. Todella hieno ja harvinainen erikoisuus! SUURI HARVINAISUUS! (L. 2c)
Lausunto: Ossa (1976) .......................................................................................................................... 10000

1829 10 kop lilankarmiini, siisti merkki mustemitätöinnillä. (L. 2e) Aitoutus: Schwenson (2008) ................... 100
1830 10 kop punaisenkarmiini upealla loistokuorella harvinaisella KASKÖ 1857 -leimalla ja musteristillä.

Lape 2010 sivu 40. Erittäin harvinainen leimaus 10 kop merkillä! (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson
(2023) .................................................................................................................................................... 500

1831 10 kop punaisenkarmiini, hyvät reunat, erittiän kaunis Helsingfors 1858 ja haalistunut musteristi.
Hieno! (L. 2 f) Aitoutus: Schwenson (2022) ........................................................................................... 100

1832 10 kop punaisenkarmiini, leveäreunainen merkki, lähes loisto Wiborg 2-.8.58. Mitätön ohentuma. (L.
2f) Aitoutus: Oesch (1996) ..................................................................................................................... 150

1833 10 kop punaisenkarmiini, leveät reunat, erittäin kaunis Helsingfors 1858 ja musteristi leikkeellä.
Taite ja ajan patinaa. Aitoutus: Oesch (1997) ........................................................................................ 80

1834 10 kop karmiininruso, hienoleimainen Raumo. (L. 2 g) Aitoutus: Schwenson (2023) ........................... 100
1835 10 kop karmiininruso, lähes loisto Åbo 1858. Lähes huomaamaton kevyt vaakataite. Upea leimaus!

(L. 2 g) Aitoutus: Schwenson (2023) ..................................................................................................... 120
1836 10 kop karmiininruso, merkillä näkyy ylälaidassa pieni osa päikkömerkkiä! Kaunis musteristi.

Vaakataite ja hieman ruskettumaa. (L. 2 g) Aitoutus: Schwenson (2023) ............................................. 120
1837 10 kop karmiininruso, upeat reunat, erittäin kaunis Wiborg 1859 ja kartteerausnumero leikkeellä.

Hieno merkki! (L. 2 g) Aitoutus: Ossa (1988) .........................................................................................100
1838 10 kop karmiinin punainen, hyvä leveäreunainen merkki mustemitätöinnillä. (L. 2h) Aitoutus: Tuori

(2008) .................................................................................................................................................... 100
1839 10 kop karmiininpunainen, erittäin kaunis Helsingfors 1859 ja musteristi leikkeellä. Hieman ajan

patinaa. (L. 2 h) Aitoutus: Schwenson (2021) ........................................................................................100
1840 10 kop karmiininpunainen, hyvät reunat, kaunis Helsingfors 1858 ja musteristi. Hieno merkki! Ex

Ernst Nygren. (L. 2 h) Aitoutus: Schwenson (2023) .............................................................................. 100
1841 10 kop karmiininpunainen, leveäreunainen mustemitätöity merkki kuorella, jossa pientä vikaa.

Lausunto: Ossa (1999) .......................................................................................................................... 200
1842 10 kop ruso, kahdeksankulmainen kirjeen etusivulla, kaunis Helsingfors 1859 ja musteristi Åboon,

Ank -leima. Kevyt pystytaite kulkee merkin läpi ja aavistus ajan patinaa (L. 2 i) Aitoutus: Schwenson
(2023) .................................................................................................................................................... 50

1843 10 kop ruso, kaunis Brahestad 12. sep. 1858 ja musteristi. Yläreunassa mitätön naarmu. (L. 2i)
Aitoutus: Schwenson (2008) ..................................................................................................................100

1844 10 kop ruso, lähes loisto Brahestad 1859 ja musteristi. Ohentumaa. Hieno leimaus! (L. 2 i)
Lausunto: Ossa (1998) .......................................................................................................................... 120

1845 10 kop ruso, lähes loisto Wiborg 1859. Upea leimaus! (L. 2 g) Lausunto: Ossa (1998) ....................... 100
1846 10 kop ruso, kaunis Helsingfors 1859 ja musteristi. Aitoutus: Hans Rudolp ......................................... 100
1847 Tiheäjuovainen paperi 10 kop karmiininpunainen, leveäreunainen, loistoleimainen merkki Wiborg

1858. Oikeassa reunassa vähäistä ruskettumaa. Aitoutus: Ossa (1998) .............................................. 250
1848 Tiheäjuovainen paperi 10 kop leveäreunainen musteristillä ja kartteerausnumerolla 24. Ohentumia

ja ruskettumaa. Aitoutus: Oesch (1994) ................................................................................................ 50
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1860 Isohampaiset

1866 Isohampaiset

1849 Tiheäjuovainen paperi 10 kop osittain leveät reunat, mutta yhdeltä sivulta sisään leikattu, kaiunis
Helsingfors 1858 ja musteristi. Aitoutus: Schwenson (2023) .................................................................100

1850 Tiheäjuovainen paperi 10 kop osittain sisään leikattu, kaunis Borgå 1858 ja osa
kartteerausnumeroa. Ohentumia ja pieni rissi. Aitoutus: Schwenson (2021) ........................................ 50

1851 Tiheäjuovainen paperi 10 kop, erittäin leveäreunainen merkki. Loisto Borgå 1858. Todella upea
merkki! Aitoutus: Schwenson (2023) ..................................................................................................... 400

1852 Tiheäjuovainen paperi 10 kop, kaunis musteristi. Paikoin heikosti tarttunut väri! Aitoutus:
Schwenson (2023) .................................................................................................................................100

1853 Harvajuovainen paperi, 10 kop karmiinin punainen, täysireunainen merkki mustemitätöinnillä.
Lausunto: Ossa (1999) .......................................................................................................................... 150

1854 1860 - 1866 erä kahdeksan erilaista leimattua (vikoja) ......................................................................... 40
1855 1860 - 1866 erä kahdeksan erilaista leimattua (vikoja) ......................................................................... 50
1856 1860 - 1866 erä seitsemän erilaista (pientä vikaa) ................................................................................ 30
1857 5 kop ja 10 kop erä tutkijalle referenssimateriaalia 11 kohdetta, joissa kaikissa jotain sanottavaa

mm. leimaväärenteitä ym ...................................................................................................................... 200
1858 5 kop ja 10 kop kaunis erä levyllä mm. Norring mustemitätöinti ym. Pientä sanomista ........................ 100
1859 5 kop I harmaanvioletinsininen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, kirjeellä Loviisaan, kaunis Helsingfors

1861 ja musteristi. Pientä vikaa lävisteessä. Aitoutus: Schwenson (2022) ........................................... 40
1860 5 kop II violetinsininen kuorella ILMAN PYSTYSIVUN LÄVISTEITÄ, Helsingfors 1866

Hämeenlinnaan, Ank -leima. Erittäin harvinainen kirje! (L. 3 IIm) Aitoutus: Schwenson (2016) ............ 2000
1861 10 kop I himmeänlilanruso, ohuet reunaviivat, lähes loisto Tammerfors 1864. Kaksi aavistuksen

tylppää hampaan kärkeä. (L. 4 Ih) Aitoutus: Schwenson (2023) ........................................................... 40
1862 10 kop I karmiininpunainen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, loisto Lovisa 1861 ja postimestari Norringin

mustemitätöinti N (iso), Poikkeuksellisen hieno merkki! (L. 4 If) Aitoutus: Schwenson (2023) ............. 50
1863 10 kop I kirkkaan karmiininpunainen, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, kirjeellä Ahvenanmaalle, lähes loisto

Åbo 1860. Hieman ruskettumaa ja läviste vaillinainen. Aitoutus: Schwenson (2023) ........................... 50
1864 10 kop I lilanruso, harvinainen KAKSOISPAINANTA, kaunis musteristi. Merkin pinnassa raaputus

jälkeä. Tunnetaan vain kaksi kpl! SUURI HARVINAISUUS! (L. 4 Ig) Aitoutus: Schwenson (2016) ...... 8000
1865 10 kop I ruso, kuvakeväli 1,6 x 1,6 mm, VASEN REUNA ILMAN LÄVISTETTÄ! Kaunis musteristi.

Erittäin harvinainen! Ex Fabergé, Ex Mertens. Lausunto: Salmenkylä (1968) ...................................... 1000

1866 5 pennistä 1 markkaan erä merkkejä, jotka osin määriteltyjä. Lisäksi kaksi kirjettä. Joitain vikoja ....... 100
1867 10 PENNIÄ VÄRIVIRHEPAINAMA PÄIKKÖPARINA 5 pennin merkin kanssa kirjeellä kahden muun

5 pennin merkin kera, kaunis Åbo 18.1.1870. Kaikkien merkkien lävisteessä hieman vikaa. Kuoren
aukaisurissi kulkee yläkulmassa olevan merkin läpi, jolta osin ulkonäköä paraneltu. Ainoa tunnettu
postilähetys! Uniikki! SUURI HARVINAISUUS! Aitoutus: Schwenson (2018) ....................................... 35000

1868 5 penniä I tummanruskea, hailakanlila juovikas paksu paperi, VAAKASUORAAN ILMAN
LÄVISTETTÄ! FR.KO. -leima. Joku korjattu hammas. Upea erikoisuus! Ex Fabergé. Aitoutus:
Schwenson (2020) .................................................................................................................................300

1869 5 penniä I tummanruskea, raitapaperi, loisto Helsingfors 1866. (L. 5 Ia) Lausunto: Ossa (1998) ........ 100
1870 5 penniä III karmiininruskea ohuempi hailakanlila raitapaperi, kaunis Wiborg -leimaus. (L. 5 IIIe)

Aitoutus: Schwenson (2023) ..................................................................................................................50
1871 5 penniä III punertavanruskea, raitapaperi ja 8 penniä III vihreällä silopaperilla kaksi kpl

harvinaisella kirkkokuulutuksella, erittäin kaunis Postkupe 1871 ja erillinen asemanumero 26 -leima
Hausjärvelle. Ylipostite. Pientä kärkivikaa. Lausunto: Ossa (2017) ...................................................... 600

1872 5 penniä III raitapaperi, lilanruskea, käyttämätön (*) ilman liimaa. Hammasvikaa. Lausunto: Ossa
(2012) .................................................................................................................................................... 20

1873 5 penniä ja 40 penniä erä refernssimateriaalia 15 kohdetta, joissa kaikissa jotain sanottavaa ............ 100
1874 5 penniä upea erä 25 merkkiä mm. lävisteitä, eri värejä ym tutkittavaa. Joitain pieniä vikoja. .............. 150
1875 8 penniä erittäin harvinainen V -LÄVISTE, kaunis Helsingfors -leimaus. Yksi parhaimmin säilyneistä

V -lävisteisistä merkeistä! Vain pienoista huomauttamista. Ex Leo Linder. (L. 6 aV) Aitoutus:
Schwenson (2023) .................................................................................................................................5000

1876 8 penniä hieno erä 25 merkkiä sivulla mm. eri värejä ja lävisteitä. Joku pieni vika ............................... 150
1877 8 penniä II kellanvihreä kohojuovainen paperi harvinaisella kotimaan kirjoitetulla kortilla! Kaunis

Gamla Karleby 7.5.1875 Uleåborgiin, Ank -leima. Vain muutama tällainen kortti tunnetaan! (L. 6 IId)
Lausunto: Ossa (2017) .......................................................................................................................... 1200

1878 8 penniä III karhean harmaa vihreä paperi, A. Fabergén levytyksen yhteydessä liittämät kaksi
merkkiä pariksi (kuvakkeet 31 + 32). Kummatkin merkit leimattu Leppävirta -leimalla. Yksi hammas
ohentunut takaa. (L. 6 bIII) Ex Fabergé. Aitoutus: Schwenson (2023) .................................................. 200

1879 8 penniä tutkijalle kiintoisa referenssierä 12 kohdetta, joissa jotain sanottavaa mm. leimaväärenteitä
ym .......................................................................................................................................................... 100
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1875 Kööpenhaminan painos

1875 Senaatin painos

1880 Erä levyllä 8 penniä II kaunis kolmirivilö, jossa pientä hammasvikaa sekä neljä erilaista 40 pennin
merkkiä, jossa kahdessa pieni puuttuva hampaan kärki ....................................................................... 50

1881 10 penniä erä tutkijalle refernssimateriaalia yhdeksän kohdetta, joissa jotain sanottavaa mm.
korjauksia ym .........................................................................................................................................100

1882 10 penniä II säämiskän keltainen paksu raitapaperi, yläreuna ILMAN lävistettä! Ank -leimattu.
Paksu paperi on aiheuttanut oikean sivun lävistykseen vikaa. Vasenta sivua hieman putsattu. (L. 7
aII) Aitoutus: Schwenson (2023) ............................................................................................................100

1883 10 penniä II säämiskänkeltainen paksu raitapaperi, VAAKASIVUT ILMAN LÄVISTETTÄ! Kaunis
Kristinestad 1866 leikkeellä. Hieno erikoisuus! (L. 7 aII) Aitoutus: Schwenson (2016) ......................... 300

1884 10 penniä III parina 5 PENNIÄ VÄRIVIRHEPAINAMANA hienolla leikkeellä, kaunis Kristinestad
10.6.1869. Tämä on toinen tunnetuista pareista! SUURI HARVINAISUUS! Kolme hammasta
puuttuu, millä ei ole mitään väliä. (L. 7 aIII) Aitoutus: Schwenson (2016) ............................................. 15000

1885 10 penniä III raitapaperi, harvinainen pari ILMAN PYSTYSIVUN LÄVISTEITÄ, kaunis Helsingfors
1868 leikkeellä. Erittäin harvinainen! Aitoutus: Tuori (2003) .................................................................. 500

1886 10 penniä laadukas valikoima 25 merkkiä sivulla mm. värejä ja lävisteitä. Joku pieni vika .................. 200
1887 20 penniä III sininen, ALAREUNA ILMAN LÄVISTETTÄ! Siisti Helsingfors -leima. Vähäistä

kärkivikaa. Hieno erikosuus! Ex Fabergé (L. 8 IIId) Lausunto: Ossa (2006) ......................................... 200
1888 20 penniä III tummansininen lilan sininen paperi, oikea reuna on irroitettu leikkaamalla! Lähes loisto

Åbo 1869. (L. 8 aIIIf) Aitoutus: Schwenson (2023) ................................................................................ 100
1889 20 penniä III vaaleansininen harmaansinisellä tavallisella paperilla kirjeellä, harvinaisella Hyvinge

asemaleimalla ja Postkupe No 3 1871, asemaleima 31 (Hyvinkää). Vain yksi puuttuva hammas.
Asemaleimat ovat hyvin harvoin tavattavia isohampaisilla merkeillä! Hieno ja harvinainen lähetys!
(L. 8 b IIIg) Aitoutus: Schwenson (2023) ............................................................................................... 150

1890 20 penniä III vaaleansininen pari kirjeellä erittäin kaunis Wiborg 1869 Venäjälle, Pietariin. Parin
oikean merkin lävisteessä pientä vikaa. Hieno lähetys! (L. 8 b IIIg) Aitoutus: Schwenson (2023) ........ 80

1891 20 penniä kaunis erä 25 merkkiä mm. eri värejä ja lävisteitä. Joitain vikoja ......................................... 80
1892 20 penniä kiintoisa refernssi erä 14 kohdetta, joissa melkein kaikissa jotain sanottavaa. .................... 150
1893 40 penniä erä valikoituja kohteita vanhoilla kokoelmasivuilla. Lisäksi mm. harvinainen kirje

Englantiin 1872 Pietarin kautta (vikaa). Aitoutus: Schwenson (2016). Materiaali osa legendaarista
suurta Grand Prix Suomi -kokoelmaa! Ex Alemany ...............................................................................300

1894 40 penniä hyvä erä 25 merkkiä mm. eri värejä ja lävisteitä. Joitain vikoja ............................................ 50
1895 40 penniä III harvinaisen upea loistoleimainen merkki Joensuu 1870. (L. 9 tyyppi I AaIIId-g)

Aitoutus: Schwenson (2022) ..................................................................................................................100
1896 1 markka erä merkkejä kahdeksan kpl, joissa kaikissa jotain sanottavaa mm. leima väärenteitä,

korjausta ym. Hyvää referenssi materiaalia tutkijalle! ............................................................................200
1897 1 markka III hieno leimattu (L. 10 IIIb) Aitoutus: Schwenson (2023) ..................................................... 150
1898 1 markka III kaunis Kuopio 1874, mutta korjattu. Lausunto: Gummesson (1995) ................................. 50
1899 1 markka III kaunis Lovisa -leima, vähäistä hammasvikaa. (L. 10 IIIb) Aitoutus Tuori (2008) ............... 100

1900 Kööpenhaminalainen kaunis leimattu 1875 ........................................................................................... 100
1901 Kööpenhaminalainen kaunis leimattu .................................................................................................... 100
1902 Kööpenhaminalainen loisto Nyslott 19.10.75. Harvinainen leimaus, oikea yläkulma kevyesti taittunut 100
1903 Kööpenhaminalainen lähes loisto Tavastehus 1875 ..............................................................................100
1904 Kööpenhaminalainen siisti leimattu, mutta tavanomainen kulmahammastaite. Paperi hieman

tummunut ...............................................................................................................................................50
1905 Kööpenhaminalainen, siisti Björneborg -leimaus. Vähäinen ohentuma. Aitoutus: Oesch (1995) .......... 50

1906 1875 - 1882 hieno erä käyttämättömiä * levyllä 2 pennistä markkaan .................................................. 100
1907 1875 - 1882 kauniit leimatut sarjat ja Kööpenhaminalainen ex Hvidonov ............................................. 120
1908 2 penniä vaaleanharmaa, ohut paperi, käyttämätön * hieman lyhyt hammas. Ex Fabergé. Aitoutus:

Oesch (2003) ......................................................................................................................................... 20
1909 5 penniä hieno SIIRTYMÄ oikealle, kaunis leimattu .............................................................................. 30
1910 5 penniä oranssinkeltainen kaksi harvinaista leimattua merkkiä. Toinen lähes loisto Wiborg 1879 (L.

13SAff) ...................................................................................................................................................20
1911 8 penniä tummanvihreä loisto Wiborg 1879 (L. 14Sd) .......................................................................... 100
1912 10 penniä hieno SIIRTYMÄ, kaunis leimattu ......................................................................................... 30
1913 20 penniä AB sekahammasteinen, jonka yläsivu HAMMASTAMATTA! Kaunis Helsingfors 1882.

Harvinainen! (L. 15SABpp) Aitoutus: Murtosaari (2017) ........................................................................100
1914 20 penniä erittäin harvinainen KAKSOISPAINANTA, kaunis leimattu. .................................................. 500
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1882 Leimapainon painos

1885 Uudet värit

1915 20 penniä postituore ** .......................................................................................................................... 40
1916 25 penniä hieno erikoisuus: hammaste SIIRTYMÄ alas, kaunis leimattu. Pieni vika. Ex Fabergé ....... 20
1917 25 penniä karmiini kuorella Tanskaan, osoitettu: finska brigger Nordenskjöld, erittäin kaunis Eckerö

1881. Hieman ajan patinaa ja taitteita. Takana useita leimoja (L. 19SAd) ............................................ 50
1918 32 penniä upea hammaste SIIRTYMÄ vasemmalle leikkeellä! Lähes loisto Wiborg 1877 ................... 50
1919 1 markka hieno hammaste SIIRTYMÄ ylös, erittäin kaunis Helsingfors 1879. Pieni ohut kohta ........... 50
1920 1 markka punertavanlila, pystysivut HAMMASTAMATTA! Kaunis Helsingfors 1881. Pientä punaista

väriä ja mitätön ohut kohta. Upea erikoisuus! Ex Fabergé Aitoutus: Gummesson (1997) .................... 200

1921 2 penniä - 25 penniä käyttämättömät * (L. 12LB - 19LB) ...................................................................... 40
1922 2 penniä näyttävä erikoisuus: yläreuna HAMMASTAMATON arkin reunasta! Erittäin kaunis Mustiala

1882. Aitoutus: Tuori (2002) .................................................................................................................. 100
1923 2 penniä pystypari, jossa vaakasivut HAMMASTAMATTOMAT **/* hieno erikoisuus ........................... 50
1924 Sekapostite 2 penniä oliivinharmaa viisi kpl ja m/89 5 penniä kellanvihreä pari kuorella, kaunis

Heinola 1891. Tavanomaista pientä ajan patinaa. Harvinainen (L. 12 LBc, 28Aaa) Lausunto: Ossa
(2018) .................................................................................................................................................... 400

1925 5 penniä erittäin harvinainen nelilö, jossa vaakasivut HAMMASTAMATTOMAT! Lähes loisto
Jakobstad 1883. Taitettu keskeltä. Näyttävä erikoisuus! (L. 13LBb) Aitoutus: Murtosaari (2017) ......... 1000

1926 5 penniä harvinainen PÄIKKÖPARI, kuvakkeet 5 +6, kaunis Tammerfors 1883. Positiossa 5 olevaa
päikköä tunnetaan vain 19 kpl. Upea harvinaisuus! Lausunto: Gummesson (1997) ............................ 2000

1927 5 penniä, 10 penniä ja 25 penniä käyttämättömät * .............................................................................. 30
1928 Erittäin harvinainen 5 penniä, jossa pystysivut HAMMASTAMATTA arkin reunasta kirjeellä kahden 5

pennin merkin kera USA:n, kaunis Helsingfors 6.11.1882. Takana Pietarin kauttakulkuleima ja New
Yorkin tuloleima. 10 pennin merkki poistettu kuorelta ja takaläpästä puuttuu osa. Harvinaisuus! .........1500

1929 10 penniä kellanruskea erittäin harvinainen HAMMASTAMATON PARI, kaunis Lappo 1884. Ehkä
ainoa tunnettu! Lausunto: Gummesson (1997) ..................................................................................... 1000

1930 20 penniä A harvinainen PÄIKKÖPARI, kuvakkeet 93 + 94, kaunis Uleåborg -leima. Hieno
erikoisuus! ............................................................................................................................................. 500

1931 20 penniä harmaansininen, Betaldt -leimaus ristikkäin (L. 15 LBee) .................................................... 30
1932 20 penniä pystypari hieno vaakasivut HAMMASTAMATTA! Käyttämätön * pieni ohentuma. Aitoutus:

Tuori (2003) ........................................................................................................................................... 50
1933 20 penniä SEKAHAMMASTEINEN PÄIKKÖPARI, kuvakkeet 93 + 94 (1. ja 2. painoerä) erittäin

kaunis Ikalis 25.12.1882. Vain viisi tunnetaan! SUURI HARVINAISUUS! Aitoutus: Reinikainen
(2009) .................................................................................................................................................... 3000

1934 20 penniä sininen PÄIKKÖPARI, kuvakkeet 43 + 53 ja toinen tavallinen pari samalla leikkeellä,
erittäin kaunis Uleåborg 1882. Ex Fabergé (L. 15 LBb) Lausunto: Ossa (2018) ................................... 700

1935 20 penniä ultramariini, pystysivut HAMMASTAMATTA! Kaunis Ank -leimaus. Hieno erikoisuus! (L.
15LBf) Aitoutus: Schwenson (2014) ...................................................................................................... 100

1936 25 penniä harvinainen KOKO ARKKI, jossa myös PÄIKKÖPARI alakulmassa! Päikköjä tunnetaan
vain 11 kpl! SUURI HARVINAISUUS! Aitoutus: Oesch (2004) .............................................................. 15000

1937 25 penniä hieno erikoisuus: vasen reuna HAMMASTAMATTA, postituore ** takuu: J. Leinonen ......... 50
1938 25 penniä himmeän aniliiniinpunainen, alareuna hammastamaton? Sunds -leimalla. Lausunto:

Ossa (2016) ........................................................................................................................................... 50
1939 25 penniä voimakkaan aniliininpunainen, käyttämätön * (L. 19LBb) ..................................................... 20
1940 25 penniä voimakkaanpunainen 1-renkainen Kemi muste täydennyksellä ........................................... 20
1941 1 markka hyvä käyttämätön * (L. 17LB) ................................................................................................ 50
1942 1 markka upea erikoisuus: pystysivut HAMMASTAMATTA leikkeellä, kaunis Åbo -leimaus.

Harvinainen! .......................................................................................................................................... 200

1943 5 penniä - 1 markkaa hyvät postituoreet ** ............................................................................................20
1944 5 penniä erittäin harvinainen HAMMASTAMATON arkin reunasta. Puuttuuko hammaste muistakin

reunoista ei voi varmuudella sanoa. Erittäin kaunis Nikolaistad PST 1888? Aitoutus: Schwenson
(2020) .................................................................................................................................................... 300

1945 5 penniä harvinainen PÄIKKÖPARI välilön kera leikkeellä, erittäin kaunis Wiborg 1886. Päikköjä
tunnetaan 25 kpl. Tämä on ainoa välilöllä oleva! Aitoutus: Tuori (2006) ............................................... 1000

1946 5 penniä huikean hieno oikea reuna HAMMASTAMATTA arkin reunasta. Erittäin kaunis Tammela
1885 .......................................................................................................................................................100

1947 5 penniä pari, jossa upea SIIRTYMÄ oikealle! Kaunis kuvioleima nro 410 (Turku). Pientä
hammasvikaa ........................................................................................................................................ 30

1948 10 penniä oikea reuna HAMMASTAMATTA! Postivaunuleimalla 1888. Hieno erikoisuus! ................... 40
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1889 Vaakunamerkit

1949 Arkkilevytykset 10 penniä, 20 penniä kuudees painoerä ja 25 penniä yhdeksäs painoerä. Ex J.
Olamo .................................................................................................................................................... 40

1950 20 penniä himmeänoranssinkeltainen harvinainen PÄIKKÖPARI, kuvakkeet 29 + 30 leikeellä,
erittäin kaunis Uleåborg 1885. Vasemmassa merkissä joku aavistuksen lyhyt hammas. Ei ole
Olamon kirjassa! UUSI LÖYTÖ! Aitoutus: Schwenson (2023) .............................................................. 500

1951 20 penniä himmeänruskeanoranssi erittäin harvinaisella SÄHKÖSANOMALLA Rautalammelle!
Erittäin kaunis Kuopio 1889. Aitoutus: Schwenson (2013) .................................................................... 800

1952 20 penniä vaakasivut HAMMASTAMATTA, erittäin kaunis Fredrikshamn 1889. Upea erikoisuus! ....... 50
1953 25 penniä upea SIIRTYMÄ, kaunis Kymmene 1888 ............................................................................. 20
1954 1 markka harmaa/punainen (L 24) pari ja 5 penniä vihreä (L 20) kolmirivilö harvinaisella

vakuutetulla pakettikortilla Helsingfors 6.8.1889. Kortissa pari rissiä ja taitetta ja yhdessä 5 penni
merkissä kaksi arkistointireikää. Hyvä kokoelmakohde! ........................................................................400

1955 5 markkaa hieno erikoisuus keskuskuvion painanta siirtynyt ylös! Käyttämätön * ................................ 150
1956 5 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 25) ................................................................................................... 80
1957 5 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 25) ................................................................................................... 80
1958 5 markkaa hyvä käyttämätön * .............................................................................................................. 80
1959 5 markkaa kaunis leimattu ..................................................................................................................... 80
1960 5 markkaa loisto Helsingfors 1889 (L. 25) ............................................................................................. 200
1961 5 markkaa lähes loisto Helsingfors 1886 (L. 25a) ................................................................................. 100
1962 5 markkaa lähes loisto Uleåborg 1890, mutta jotain lyhyitä hampaita .................................................. 80
1963 10 markkaa kaunis leimattu Gamlakarleby 1887. Aitoutus Grönlund (1972) ........................................ 100
1964 10 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 26) ................................................................................................. 100
1965 10 markkaa kaunis leimattu (L. 26) ....................................................................................................... 100
1966 10 markkaa kaunis leimattu (L. 26) ....................................................................................................... 100
1967 10 markkaa kaunis leimattu (L. 26) ....................................................................................................... 100
1968 10 markkaa loisto Fredrikshamn 1890 (L. 26) ....................................................................................... 300
1969 10 markkaa siisti leima Helsingfors 1888 .............................................................................................. 100
1970 10 markkaa siisti leimattu (L. 26) ........................................................................................................... 100

1971 Harvinaiset ehdotteet 5 penniä, 10 penniä, 20 penniä ja 25 penniä. Ex Fabergé, Gummesson. ......... 100
1972 2 penniä - 10 markkaa hieno erä loistoja / lähes loistoja ....................................................................... 30
1973 2 penniä (L. 27Ad) sekapostitteena m/91 3 kop ehiökortilla Bosniaan, kaunis Helsinki 1897,

tuloleima. Erittäin harvinainen kohdemaa! .............................................................................................50
1974 2 penniä harvinaisella kartonkipaperilla arkin reunasta! Käyttämätön * (L. 27Ad) ................................ 40
1975 2 penniä käyttämätön * TIMANTTIHAMMASTE (L. 27Aaa) .................................................................. 40
1976 2 penniä ylhäällä hieno hammaste-erikoisuus: osin HAMMASTAMATON ............................................ 50
1977 5 penniä - 25 penniä A harvinaiset postituoreet ** neljä erilaista (L. 28A, 29A, 30A, 31A) .................... 50
1978 5 penniä B upea erikoisuus: yläreuna HAMMASTAMATON arkin reunasta, kaunis leimattu ................ 50
1979 5 penniä SEKAHAMMASTE AAAB ja hieno SIIRTYMÄ ylös! Käyttämätön * erittäin harvinainen! ....... 100
1980 Sekapostite 5 penniä (L. 28Aaa) viisi kpl ja 10 penniä pari (L. 29Aaa) sekä m/85 20 penniä kirjatulla

kirjeellä, kaunis Helsinki 1890 ............................................................................................................... 80
1981 10 penniä A pari pystysivut HAMMASTAMATTA, postituore ** hieno erikoisuus! ..................................40
1982 10 penniä B hieno erikoisuus: alareuna HAMMASTAMATTA, kaunis leimattu ..................................... 40
1983 10 penniä B hieno erikoisuus: Puutteellinen painanta! Käyttämätön * pieni kulmavika. Harvinainen! .. 40
1984 10 penniä B hieno TARTTUMA, leimattu (L. 29Bh) ............................................................................... 40
1985 10 penniä B kaksi kpl ja 25 penniä B pari harvinaisella pikakirjeellä, Helsingfors - St.P.Burg 1900

Kuopioon ............................................................................................................................................... 80
1986 10 penniä B kortilla Ranskaan, kaunis Pietarin numeroleima 7! ........................................................... 30
1987 10 penniä B rusonpunainen pari, jossa KAKSOIS- ja TIMANTTIhammaste, postituore ** (L. 29Bh) ....50
1988 20 penniä A upea erikoisuus: alareuna HAMMASTAMATTA, lähes loisto Helsingfros 1895 ................. 40
1989 20 penniä B kaksi kpl ja 25 penniä kaksi kpl postietuanti osoitekortilla, kaunis Nurmi Wp.L 1899 ....... 50
1990 20 penniä B näyttävä erikoisuus: hammaste SIIRTYMÄ vasemmalle leikkeellä! Lähes loisto

Rovaniemi 1889 .....................................................................................................................................50
1991 20 penniä B näyttävä erikoisuus: puuttuva painanta! ............................................................................ 50
1992 20 penniä B yhdistetty pari, joka kolmelta sivulta HAMMASTAMATON, kaunis Tampere 1898 ............ 50
1993 20 penniä ja 25 penniä (L. 30A, 31A) lisämerkkeinä vakuutetulla 7 kopeekan ehiökuorella. Turku

1891 + Wärde -leimat. Taksa oikein: kirje 7 kopeekkaa, kirjaus 20 penniä ja vakuutus 25 penniä.
Hieno sekapostite! Pientä tavanomaista taittumaa ................................................................................50
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1891 Rengasmerkit

1994 25 penniä A vaakasivut HAMMASTAMATTA, käyttämätön * (L. 31A) ................................................... 40
1995 1 markka hyvä erikoisuus: vasen reuna HAMMASTAMATTA! Erittäin kaunis Uleåborg 1892 .............. 40
1996 1 markka ja lisämerkkejä (yht. 1,30 markkaa) postiennakko pakettikortilla, keskellä kevyt pystytaite.

Kaunis Helsingfors 1900. Ex Waris ....................................................................................................... 40
1997 1 markka oliivinharmaa, postituore ** KAKSOIShammaste arkin kulmasta (L. 32Ac) ...........................50
1998 1 markka vaaleanruskeanharmaa harvinainen 10-ryhmä (8 kpl **) L. 32Aa ......................................... 50
1999 1 markka, 25 penniä ja 10 penniä (L.32, 31A ja 29A) erittäin kauniilla 2. painoluokan vakuutetulla

kirjeellä, Kouvola 1895 + Wärde -leimat. Taksa oikein: kirje 2.pl. 40 penniä, kirjaus 25 penniä,
vakuutus 70 penniä = 1,35 markkaa. .................................................................................................... 20

2000 5 markkaa postituore ** kuusilo arkin kulmasta ..................................................................................... 30
2001 10 markkaa kellertävänruska, hieno 9-ryhmä arkin reunasta, postituore ** (L. 34c) ............................. 50
2002 10 markkaa ruskea hyvä nelirivilö, Räkenskap 1897 (L. 34aa) ............................................................. 40
2003 m/89 kaunis erä käyttämättömiä levyllä .................................................................................................40

2004 Sarja **/* ................................................................................................................................................ 100
2005 Sarja siisti leimattu (L. 35 - 47) .............................................................................................................. 100
2006 1 kop - 50 kop kauniit leimatut ............................................................................................................... 20
2007 1 kopeekka (L. 35) kaksi merkkiä ja venäläinen 2 kopeekkaa (L. VE2) postikortilla Saksaan,

Helsinki 10.3.1901. Hieno sekapostite! ................................................................................................. 20
2008 Kolme hienoa lähetystä postivaunuleimoin 1901 - 03, joista yksi Venäjälle .......................................... 20
2009 Väärennettyjä merkkejä viisi erilaista .................................................................................................... 20
2010 2 kop hieno pohjapainannan siirtymä! Kaunis leimattu ......................................................................... 20
2011 2 kopeekkaa (L. 36) tavaranäytteellä Porvoosta (WSOY) Saksaan. Merkissä pientä vikaa sen

sijainnin takia, mutta harvinainen lähetyslaji ja hyvä yhden merkin käyttö! ........................................... 50
2012 4 kopeekkaa (L. 38) postikortilla Venäjältä Suomeen, Moskova 5.8.1901. Harvinainen rengasmerkin

käyttö, merkkejä ei myyty Venäjällä .......................................................................................................40
2013 7 kop erittäin harvinainen HAMMASTAMATON, käyttämätön * ex Gummesson .................................. 200
2014 7 kop pohjapainanta siirtynyt kirjeellä, kaunis Käkisalmi 1897 .............................................................. 20
2015 10 kopeekkaa (L. 40) ja 3 kopeekkaa (L. 37) parit vakuutetulla pakettikortilla Venäjälle, Turku

7.5.1896. Palautettu Suomeen (Turku 23.7.96). Kortissa pystytaite, joka ei osu merkkeihin.
Harvinainen! .......................................................................................................................................... 100

2016 20 kop harvinainen keskuskuvion SIIRTYMÄ, käyttämätön * ex Fabergé. ........................................... 50
2017 20 kop harvinaisella postiosoituksella Saksaan Ruotsin kautta, Warkaus 1908 ja takana Malmö -

leima. Ruotsin posti otti erikseen maksun palvelusta. Kortissa joku tavanomainen taite ja pientä
rissiä ...................................................................................................................................................... 150

2018 20 kop loisto Leppävirta 1907 ................................................................................................................20
2019 20 kop pystypari kirjatulla kirjeellä Hollantiin, kaunis Helsinki 1900, tuloleima. Pientä tavanomaista

ajan patinaa ja ryppyä ........................................................................................................................... 80
2020 20 kopeekkaa (L. 42) ja surumerkki kirjatulla kuorella Saksaan, Tammisaari 15.8.1899. Pientä

tahraa .................................................................................................................................................... 30
2021 20 kopeekkaa (L. 42) ja venäläinen 10 kopeekkaa (L. VE7) kirjatulla 2. painoluokan kuorella

Saksaan, Helsinki 17.7.1901. Sinetti poistettu takaa. Hyvä sekapostite! Sinetti leikattu takaa pois ja
pientä tavanomaista ryppyä ...................................................................................................................50

2022 20 kopeekkaa (L. 42) kirjatulla kuorella USA:an, Nikolaistad 14.12.1900. Tuloleima. Harvinainen
kohdemaa! Pientä ajan patinaa ............................................................................................................. 40

2023 1 rupla harvinainen keskuskuvion SIIRTYMÄ, käyttämätön * ............................................................... 50
2024 1 rupla loisto Helsinki 1902 ....................................................................................................................20
2025 1 rupla postituore **, 3½ ruplaa ja 7 ruplaa käyttämättömät * (L. 45-47) .............................................. 100
2026 3½ ruplaa hyvä postituore ** arkin reunasta ..........................................................................................80
2027 3½ ruplaa käyttämätön * (L. 46) ............................................................................................................ 40
2028 3½ ruplaa leimattu venäläisellä leimalla! Harvinainen. Vanha omistajaleima ........................................50
2029 3½ ruplaa upea loisto Lapua 1897 (L. 46) ............................................................................................. 250
2030 Erittäin harvinainen 3½ ruplaa musta/keltainen VÄRIVIRHEPAINAMA, käyttämätön * aitoutus:

Schwenson (2011) ................................................................................................................................. 4000
2031 7 ruplaa upea 2-renkainen loisto Lahtis 1893 (L. 47) ............................................................................ 200
2032 7 ruplaa erittäin kaunis Räkenskap 1896 (L. 47) ................................................................................... 50
2033 7 ruplaa hieno erikoisuus: korkea merkki / siirtymä ylöspäin! Lähes loisto Posttyrelsens 1897 ............ 150
2034 7 ruplaa kaunis leimattu Helsinki 1900 .................................................................................................. 50
2035 7 ruplaa loisto Räkenskaps 1897 (L. 47) ............................................................................................... 100
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1901 Kotkamerkit

1911 Kotkamerkit

2036 7 ruplaa postituore ** ............................................................................................................................. 80

2037 2 penniä Berliinin laatta upea ja harvinainen HAMMASTAMATON pari, koneleimaus .......................... 100
2038 5 penniä (L. 56B) ja venäläinen 2 kopeekkaa (L. VE2) postikortilla Itävaltaan, mistä edelleen

Venetsiaan. Tampere As. 15.7.1903. Kielletty käyttö ulkomaille, mutta mennyt läpi ............................. 20
2039 5 penniä A Berliinin laatta, hieno hammaste SIIRTYMÄ! Käyttämätön * (L. 56A) ................................. 20
2040 5 penniä Berliinin laatta, harvinainen HAMMASTAMATON pari leikkeellä, koneleima. Ex Fabergé ..... 150
2041 5 penniä kivipaino, upea HAMMASTAMATON nelilö arkin kulmasta **/* .............................................. 30
2042 5 penniä sameanvihreä, hieno hammaset SIIRTYMÄ ja pohjapainnan siirtymä! Erittäin kaunis

Raahe 1901 ........................................................................................................................................... 30
2043 5 penniä sameanvihreä, postituore ** (L. 48) ........................................................................................ 20
2044 10 penniä (L. 57A) postikortilla Saksaan, Kotka 13.12.1907. Merkki ei käypä ulkomaille, nollattu ja

lisätty venäläinen 2 kopeekkaa (L. VE2) pari. ....................................................................................... 20
2045 10 penniä A Berliinin laatta, postituore ** (L. 57A) ................................................................................. 20
2046 10 penniä A ja B Berliinin laatta, käyttämättömät * (L. 57A, B) .............................................................. 20
2047 10 penniä B Berliinin laatta, pari jossa hieno SIIRTYMÄ, leimattu ........................................................ 20
2048 10 penniä Berliinin laatta, erittäin harvinainen HAMMASTAMATON pari, jossa myös pohjapainanta

ylösalaisin! Erittäin kaunis Joroinen -leimaus leikkeellä. Tunnetaan alle 10 kpl! Harvinaisuus!
Aitoutus: Schwenson (2016) ..................................................................................................................500

2049 10 penniä Berliinin laatta, kolmelta sivulta HAMMASTAMATON! Hieno käyttämätön * arkin reunasta 40
2050 10 penniä Helsingin laatta, harvinainen HAMMASTAMATON kolmirivilö **/* kevyt taite .......................100
2051 10 penniä kivipaino nelilö ILMAN POHJAPAINANTAA, käyttämätön * harvinainen! ............................. 80
2052 20 penniä (L. 58B) ja 5 penniä (L. 56B) kirjatulla painotuotekuorella, Turku 18.6.1903. Vaikea, oikea

taksa: painotuore 5 penniä + kirjaus 20 penniä = 25 penniä ................................................................. 20
2053 20 penniä (L. 58B) ja venäläinen 2 kopeekkaa (L. VE2) pari tavaranäytteellä. Epäselvä leima, kuten

tavaranäytteissä lähes aina. Toisessa 2 kopeekan merkissä hammasvikaa. Harvinainen! . .................20
2054 20 penniä (L. 58x) pari ja 10 penniä (L. 57x) pikamaksun lisämerkkeinä venäläisellä 7 kopeekan

korttikirjeellä, Hyvinkää 28.12.1908. Hieno sekapostite! Aavitus ajan patinaa ...................................... 20
2055 20 penniä A Berliinin laatta, postituore ** (L. 58A) ................................................................................. 20
2056 20 penniä A Helsingin laatta, hieno hammasteSIIRTYMÄ! (L. 58 AII) ................................................... 30
2057 20 penniä A ja B Berliinin laatta, käyttämättömät * (L. 58A, B) .............................................................. 20
2058 20 penniä Berliinin laatta, harvinainen HAMMASTAMATON pari leikkeellä, lähes loisto Helsinki

1902. ......................................................................................................................................................100
2059 20 penniä kivipaino, harvinainen alareuna HAMMASTAMATON arkin alareunasta, postituore ** ........ 40
2060 1 markka kivipaino, harvinainen HAMMASTAMATON pari, käyttämätön * arkin reunasta ....................50
2061 1 markka kivipaino, käyttämätön * (L. 53) ............................................................................................. 40
2062 1901, 1902 ja 1915 10 markkaset, siistit leimatut (L. 54, 60, 66) .......................................................... 80
2063 1901 10 markkaa harvinainen postituore ** (L. 54) ............................................................................... 100
2064 1901 10 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 54) ........................................................................................ 40
2065 1901 10 markkaa hyvä käyttämätön * (L. 54) ........................................................................................ 40
2066 1901 10 markkaa lähes loisto Loimaa 1903 (L. 54) .............................................................................. 59
2067 1901 10 markkaa upea loisto Sortavala 1901 (L. 54) ............................................................................ 200
2068 1902 10 markkaa käyttämätön * (L. 60) ................................................................................................ 30
2069 1902 10 markkaa, käyttämätön * (L. 60) ............................................................................................... 30
2070 1915 10 markkaa hyvä postituore ** (L. 66) .......................................................................................... 50
2071 1915 10 markkaa hyvä postituore ** (L. 66) .......................................................................................... 50
2072 1915 10 markkaa hyvä postituore ** (L. 66) .......................................................................................... 50
2073 1915 10 markkaa hyvä postituore ** (L. 66) .......................................................................................... 50
2074 1915 10 markkaa postituore ** pari, jossa pystysivut HAMMASTAMATTA! Näitä tunnetaan vain 25

kpl! Harvinaisuus! .................................................................................................................................. 300
2075 1915 10 markkaa siisti leimattu (L. 66) .................................................................................................. 30

2076 Kaksi hyvää oikeataksaista lähetystä: vakuutettu paketti, Valkeakoski 15.9.1914 ja sensuroitu
pikakirje, Helsinki 20.1.1917 .................................................................................................................. 20

2077 5 penniä B erittäin harvinainen hammasteSIIRTYMÄ, postituore ** (L. 62B) ........................................ 500
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Suomessa käytetyt venäläiset

1917 Saarisen malli

2078 5 penniä B-hammaste upea loisto Röykkä As. 1917. Harvinainen! (L.62B) .......................................... 150
2079 5 penniä erittäin harvinainen HAMMASTAMATON paikallispainotuotteella, Rovaniemi 1912. Hieno

harvinaisuus! ......................................................................................................................................... 500
2080 5 penniä iso hammasteSIIRTYMÄ arkin reunasta, postituore ** ........................................................... 40
2081 10 penniä A tyyppi I ja II postituoreet ** (L. 63AI ja II) ........................................................................... 20
2082 10 penniä A tyyppi II, hieno hammasteSIIRTYMÄ, leimattu. Aivan pieni kulma taite ............................ 20
2083 10 penniä tyyppi III harvinainen HAMMASTAMATON pari, käyttämätön * arkin reunasta .................... 100
2084 20 penniä harvinainen HAMMASTAMATON ja 5 penniä postiosoituksella, kaunis Kotka 1916.

Lähetyksiä tunnetaan vain 44 kpl. ......................................................................................................... 100
2085 40 penniä hieno ja harvinainen keskuskuvion SIIRTYMÄ leikkeellä, kaunis Riihimäki 1913 ................ 50

2086 Harvinainen asiakirja -lähetys Tanskaan, sensuroitu, Helsinki 1915 50 kop pari ja 10 kop merkein.
Tornion sensuuriliuskat. Ajan patinaa ja rissiä sekä taka läppä puuttuu ................................................ 50

2087 Monipuolinen erä yli 50 venäläistä merkkiä suomalaisin leimoin. M1889, M1909, 1913 Romanov,
1915 Hyväntekeväisyysmerkit. Mm. kolme kappaletta 70 kopeekkaa (L. VE37), VE5p, VE35, VE38
monta hienoleimaista, VE45 ym ............................................................................................................ 50

2088 20 kopeekkaa (L. VE10) kolmirivilö ja lisämerkkejä harvinaisella pakettikortilla Venäjälle, Turku
10.4.1908. Palautettu (Turku 30.10.1908). Voimakas pystytaite (repeämä noin puolen kortin yli)
sekä vaakataite, joka menee 2 kopeekan merkin poikki ....................................................................... 50

2089 20 kopeekkaa (L. VE10) kirjatulla kuorella USA:an, Helsinki 18.3.1909. Takana leimat New York ja
Syracuse sekä hieno KOP:n sinetti. Pientä tavanomaista ryppyä ......................................................... 20

2090 4 kopeekkaa (L. VE4) ja neljä kappaletta 3 kopeekkaa (L. VE3) postiennakkokortilla, Ilmajoki
28.4.1910. Taksa oikein: kirje 7 kopeekkaa + postiennakko 9 kopeekkaa. Palautettu, vastaanottaja
kieltäytynyt lunastamasta ...................................................................................................................... 20

2091 50 kopeekkaa (L. VE13), 20 kopeekkaa (L. VE 10) ja 2 kopeekkaa (L. VE2) painavan (36.
painoluokka!) painotuotteen osoitelapulla / leikkeellä USA:an, nuhruinen Helsinki-leima. Erittäin
harvinainen lähetyslaji! Hieman ajan patinaa ........................................................................................ 20

2092 50 kopeekkaa (L. VE13), 20 kopeekkaa (L. VE10) pari pakettikortilla Sveitsiin, Helsinki 7.3.1911.
Pystytaite ja pari kulmataitetta, mutta hieno kohde ............................................................................... 50

2093 2 kopeekkaa (L. VE25) pari kauniilla postikortilla Japaniin, Helsinki 19.11.1916. Pietarin
sensuurileima ja Japanin tuloleima. Harvinainen kohdemaa! ............................................................... 20

2094 Bernin arkit 2 markkaa, 3 markkaa ja 25 markkaa (leijonan väri hieman muuttunut) ............................ 50
2095 Bernin arkit 2 markkaa, 3 markkaa ja 25 markkaa (leijonan väri hieman muuttunut) ............................ 50
2096 Kokoelmalehdellä viisi Saarisen julkaisematonta arvoa 2½ penniä harmaa, 20 penniä

vaaleanruskea, 75 penniä ruskea, 90 penniä punainen ja 1½ markkaa sininen. Lisäksi
ensipäiväkortti 5 pennin merkkien kera huikealla ruotsinkielisellä vaalimainoksella 1.10.1917
eduskuntavaaleihin ................................................................................................................................ 150

2097 Pieni postituore ** erä hyviä m/17 merkkejä. Mm. 3 markkaa L 106A pari, 25 markkaa ja L. 124B 5-
rivilö. L. 480€ ......................................................................................................................................... 40

2098 1920 5 penniä harmaa, upea SIIRTYMÄ, leimattu (l. 89) ...................................................................... 30
2099 1917 10 penniä punainen HAMMASTAMATON pari arkin kulmasta, postituore ** harvinainen! ........... 100
2100 1921 10 penniä sininen pari näyttävä SIIRTYMÄ! Kaunis Lappeenranata 1921 (L. 98) ....................... 50
2101 Erittäin harvinainen 10 penniä B -hampainen hienolla SIIRTYMÄLLÄ! Siisti leimattu, pari hieman

lyhyttä hammasta. B -hampaisia tunnetaan 50-60 kpl. Harvinaisuus! (L. 90B) Aitoutus: Lehtonen
(2017) .................................................................................................................................................... 1000

2102 1919 lisäpainama 20 penniä / 10 penniä upea päällepainaman SIIRTYMÄ! Leimattu ..........................30
2103 1919 25 penniä ruskea upealla SIIRTYMÄLLÄ kuorella 75 pennin merkin kera, Viipuri ko 1925 (L.

92) ......................................................................................................................................................... 40
2104 1917 40 penniä lila 8-ryhmä arkin kulmasta upealla hammaste-ERIKOISUUDELLA, yksi merkki

osittain hammastamaton! Uniikki harvinaisuus! (L. 72) ......................................................................... 200
2105 1919 lisäpainama 50 penniä / 25 penniä pari, jossa upea päällepainaman SIIRTYMÄ, kaunis

Kokkola 1921. Yksi kulma hieman pyöreä .............................................................................................30
2106 1921 50 penniä vihreä pari upea SIIRTYMÄ (L. 102) ............................................................................30
2107 1921 60 penniä lila harvinainen HAMMASTAMATON pari leikkeellä, kaunis Viipuri 1925 (L. 103) ...... 100
2108 1921 lisäpainama 60 penniä / 40 penniä hieno SIIRTYMÄ kortilla Tampere 1921 (L. 95) .................... 20
2109 1921 75 penniä keltainen hieno SIIRTYMÄ, leimattu (L. 104) ...............................................................20
2110 1 markka punainen / musta (L. 74A) kolmirivilö harvinaisella osoitteenmuutospyynnöllä Ruotsiin,

Helsinki 1924. Lomakkeessa mapinrei’ät ja taitteita, mutta harvinainen! .............................................. 50
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1925 Hakaristivesileimaiset

1927 Postitorvivesileimaiset

2111 1917 1 markkaa punamusta upealla isolla SIIRTYMÄLLÄ postiosoituksella lisämerkkien kera,
Kaskinen 1923 (L. 74) ........................................................................................................................... 50

2112 1921 lisäpainama 1½ markkaa / 50 penniä HAMMASTAMATON pari, jossa vasemmassa merkissä
ns. ohut 2. Käyttämätön * (L. 97) ........................................................................................................... 40

2113 1922 2 markkaa sininen, upea SIIRTYMÄ, leimattu (L. 109) ................................................................ 20
2114 2 markkaa sininen (L. 109A) pari tiedustelulomakkeella Bulgariaan, Kuopio 1924. Lomakkeessa

mapinrei’ät, taitteita ja ajan patinaa. Monia leimoja ja hyvin harvinainen kohdemaa ............................ 50
2115 2 markkaa sininen (L.109A) pari tiedustelulomakkeella Neuvostoliittoon, Viipuri 1924. Lomakkeessa

mapinrei’ät ja taitteita. Harvinainen kohdemaa ja hyvin harvinainen leima ”Leningrad Poste Central
Changelleriedinformation” ..................................................................................................................... 50

2116 1921 3 markaa sinimusta, upea SIIRTYMÄ, Helsinki -leimaus (L. 106) ................................................ 20
2117 1921 25 markkaa (L. 107A) ja 2 markkaa (L. 120AW1) osoitekortilla, kaunis Viipuri 1927. Aitoutus:

Lehtonen (2023) .................................................................................................................................... 30

2118 10 penniä BW2 kaunis leimattu (L. 111BW2) ........................................................................................ 20
2119 20 penniä AW1 hieno SIIRTYMÄ, leimattu (L. 112AW1) ....................................................................... 20
2120 40 penniä AW1 kapeat numerot, upea SIIRTYMÄ, koneleimalla. (L. 115AW1 I) .................................. 20
2121 40 penniä BIIW2 postituore **. Vähän liimaruskettumaa (L. 115BIIW2) ................................................ 20
2122 40 penniä BW2 leveät numerot, käyttämätön * (L. 115BW2 tyyppi II) ................................................... 40
2123 50 penniä AW2 postituore **(L. 116AW2) .............................................................................................. 20
2124 50 penniä AW2 kaunis leimattu (L. 116AW2) ........................................................................................ 20
2125 50 penniä BW2 siisti leimattu (L. 116BBW2) ......................................................................................... 20
2126 1 markka AW1 8-ryhmä kirjatulla lentokirjeellä Saksaan, kaunis Hämeenlinna 1927. Keltainen

lipuke ja saksalainen lennonvahvistusleima, takana tuloleima. Kevyt taite ........................................... 30
2127 1 markka AW1 hieno SIIRTYMÄ, leimattu (L. 118AW1) ........................................................................ 20
2128 1 markka BW1 postituore ** kolmirivilö antinumerolla. Yhdessä merkissä puuttuva hammas(L.

118BW1) ................................................................................................................................................ 50
2129 1 markka BW1 postituore ** (L. 118BW1) ............................................................................................. 40
2130 1 markka BW1 postituore ** (L. 118BW1) ............................................................................................. 40
2131 1½ markkaa AW1 postituore ** reunakappale isolla siirtymällä. Kevyt, vain taustapuolelta näkyvä

taite.(L. 119AW1) ................................................................................................................................... 20
2132 1½ markkaa AW1 postituore ** (L. 119AW1) ......................................................................................... 20
2133 2 markkaa sininen pari tiedustelulomakkeella Saksaan, Viipuri 1928. Lomakkeessa mapinrei’ät ja

taitteita (L. 120B) ................................................................................................................................... 50
2134 5 markkaa AW2 kaunis ja harvinainen leimattu. Kolme hieman lyhyttä hammasta (L. 122AW2)

Aitoutus: Lehtonen (2022) ..................................................................................................................... 100
2135 5 markkaa BW1 kokoarkki, jossa toisessa tilauseränumerossa painovirhe 1 (pitäisi olla 121).

Harvinainen! (L. 122BW1) ..................................................................................................................... 50
2136 10 markkaa AW2 harvinainen postituore ** (L. 123 AW2) ..................................................................... 100
2137 10 markkaa AW1 ja 25 markkaa BW2 leimatut. 25 markassa aitoutus: Lehtonen (2021) .....................100
2138 25 markkaa BW1 harvinainen postituore ** (L. 124BW1) ......................................................................100
2139 25 markkaa BW1 harvinainen postituore ** (L. 124BW1) ......................................................................100
2140 25 markkaa BW2 16-ryhmä, postituore ** (L. 124BW2) ........................................................................ 80
2141 25 markkaa BW2 harvinainen leimattu. Jokunen hieman lyhyt hammas (L. 124BW2) Aitoutus:

Lehtonen (2016) .................................................................................................................................... 40
2142 25 markkaa BW2 kaunis Helsinki 1928 (L. 124BW2). Aitoutus: Lehtonen (2023) ................................ 50
2143 25 markkaa BW2 siisti Helsinki-leima. Aitoutus Olamo (2009) .............................................................. 50

2144 40 penniä BW4 ja 1½ markkaa BW4 siistit leimatut (L. 128BW4, 131BW4) ......................................... 20
2145 40 penniä isolla siirtymällä, kaunis …koski 1930. Leimattuna harvinainen (L. 128B) ........................... 50
2146 50 penniä BW2 harvanainen leimattu (L. 129W2) ................................................................................. 150
2147 1 markka BW3 harvinainen viisirivilö, Helsinki 1928 (L. 130BW3) ........................................................ 50
2148 1 markka BW3 ja 1½ markkaa BW3 kauniit leimatut (L. 130BW3, 131BW3) ........................................20
2149 1 markka BW4 harvinainen leimattu (L. 130BW4) .................................................................................150
2150 1 markka hammastamaton NELILÖ kirjatulla kuorella Helsinki 1929 (L. 130) ...................................... 100
2151 1 markka hammastamaton pari kuorella Helsinki ko 1928 (L. 130) .......................................................50
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1929 Valkoinen paperi

1918 Vaasan malli

Malli 1930

2152 1 markka ja 1½ markkaa BW3 kauniit leimatut (L. 130BW3, 131BW3) ................................................ 20
2153 1 markka W2 HAMMASTAMATON pari arkin reunasta, postituore ** ................................................... 40
2154 1 markka ja 1½ markaa BW3 postituoreet ** (L. 130BW3, 131BW3) ....................................................20
2155 1½ markkaa erittäin harvinainen käyttämätön * (L. 131AW1) ............................................................... 200
2156 3 markkaa BW3 kaunis Kuopio 1929 (L. 133BW3) ............................................................................... 20
2157 3 markkaa BW3 kaunis Rajamäki 1929 (L. 133BW3) ........................................................................... 20
2158 3 markkaa BW3 postituore ** (L. 133BW3) ........................................................................................... 20
2159 5 markkaa BW1 hieno keskuskuvion SIIRTYMÄ, postituore ** (L. 134BW1) ........................................ 20
2160 5 markkaa BW2 hyvä leimattu (L. 134BW2) Aitoutus: Lehtonen (2023) ............................................... 40
2161 5 markkaa BW2 kaunis leimattu (L. 134BW2) ....................................................................................... 40
2162 5 markkaa BW2 leikkeellä, kaunis Tampere 1929 (L. 134BIW2) ...........................................................40
2163 5 markkaa BW3 harvinainen leimattu (L. 134BIW3) ..............................................................................150
2164 5 markkaa BW3 harvinainen leimattu, mutta joku lyhyt hammas (L. 134BW3) ..................................... 100
2165 5 markkaa BW4 siisti Kokkola-leima (L. 134BIW4) ............................................................................... 100
2166 10 markkaa BW4 kaunis leimattu 1930 (L. 135BW4) ............................................................................ 30
2167 10 markkaa ja 25 markkaa BW4 postituoreet ** (L. 135BW4, 136BW4) ............................................... 30
2168 25 markkaa BW1 harvinainen leimattu, kaunis Helsinki 1929 (L. 136BW1) Aitoutus: Lehtonen

(2023) .................................................................................................................................................... 50
2169 25 markkaa BW1 harvinainen leimattu. Takana kosmoskynän aiheuttama väritarttumaa. (L.

136BW1) Aitoutus: Lehtonen (2005) ..................................................................................................... 50
2170 25 markkaa BW1 harvinainen leimattu. Yksi hieman lyhyt hammas (L. 136 BW1) Aitoutus: Lehtonen

(2015) .................................................................................................................................................... 50

2171 20 penniä nelilö, jossa kaunis pieni SIIRTYMÄ, Helsinki 1930 (L. 99B) Aitoutus: Lehtonen (2022) ..... 20
2172 1 markka harvinainen pari, kaunis Helsinki ko 1930 (L. 110A) takuu: J. Olamo ja aitoutus:

Schwenson (2003) .................................................................................................................................200
2173 1 markka kaunis leimattu. Pari hieman lyhyttä hammasta (L. 110A) Aitoutus: Lehtonen (2023) ...........80
2174 1 markka lähes loisto Helsinki ko 1930 (L. 110A). Aitoutus: Lehtonen (2014) .......................................150
2175 1 markkaa erittäin kaunis Helsinki 1930. (L. 110A) Aitoutus: Lehtonen (2022) ..................................... 100
2176 1½ markkaa hieno SIIRTYMÄ, kaunis Kuopio 1929 ............................................................................. 20
2177 10 markkaa erittäin kaunis Helsinki 1930, hieman toista leimaa. Yksi hieman lyhyt hammas.

Harvinainen! (L. 76B) Aitoutus: Lehtonen (2010) .................................................................................. 100
2178 10 markkaa kaunis Helsinki 1930. (L. 76B) Aitoutus: Lehtonen (2022) ................................................. 100
2179 10 markkaa kaunis Helsinki 1930. Kaksi hieman lyhyttä hammasta ja takana kosmos kynän jälki. (L.

76B) Aitoutus: Lehtonen (2016) ............................................................................................................. 100
2180 10 markkaa kaunis leimattu, (L. 76B) takuu: J.Olamo SF ..................................................................... 100

2181 Hieno erä nelilöitä 5 pennistä 5 markkaan 16 kpl leimattuja ................................................................. 50
2182 Harvinainen sekapostite 5 penniä viisi kpl ja m/17 25 penniä sensuroidulla kuorella Norjaan, Wiipuri

15.1.1919. Hieman taittumaa ja kuori takaa revennyt ........................................................................... 40
2183 Sortavalan lennätinkonttorin suosioleimaukset 5 pennin - 1 markan leikkeillä seitsemän erilaista ....... 20
2184 50 penniä pari, jossa oikeat sivut HAMMASTAMATTA arkin reunasta **/* ............................................ 20
2185 70 penniä pystypari, jossa keskeltä HAMMASTAMATON arkin reunasta, postituore ** ........................20
2186 5 makkaa hieno keskuskuvion SIIRTYMÄ, postituore ** ....................................................................... 20

2187 Rullamerkki 10 penniä avaamaton koko rulla ........................................................................................ 50
2188 50 penniä vihreä hieno SIIRTYMÄ kuusilossa arkin reunasta, postituore ** ......................................... 30
2189 50 penniä vihreä kaksi kpl upeilla SIIRTYMILLÄ kortilla Tornio 1945 ....................................................30
2190 1 markka vihreä harvinaisella painotuorekortilla Sveitsiin, Turku 22.12.1943. Vain kolme tunnetaan

Pohjoismaiden ulkopuolelle! Kaupin kirjan harvinaisuuslistassa sijalla 8. ............................................. 200
2191 1 markka vihreä pari alosa ja yläreuna HAMMASTAMATTOMAT hammastesiirtymästä johtuen

leikkeellä! Harvinaisuus! ........................................................................................................................ 200
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Malli 1954

Malli 1963

Malli 1975

Uudet käyttömerkit

Juhlamerkit

2192 Rullamerkki 1 markka kaksi kpl kirjeellä Kiinaan, Helsinki ko 1931, tuloleima. Toisessa merkissä
jatkos ..................................................................................................................................................... 40

2193 2½ markkaa punainen harvinaisella kortilla Bulgariaan, Hamina 27.3.1943. Vain viisi korttia
tunnetaan tällä taksalla! ......................................................................................................................... 200

2194 2,75 markkaa violetti upea SIIRTYMÄ nelilössä arkin reunasta, postituore ** ...................................... 20
2195 3 markkaa oliivi pystypari, jossa iso SIIRTYMÄ, postituore ** arkin reunasta * .....................................40
2196 3 markkaa punainen postin myymällä postimaksulomakkeella, korjattu painos. Kuusankoski 1947.

Harvinainen ........................................................................................................................................... 80
2197 3½ markkaa oliivi pari hyvä SIIRTYMÄ, postituore ** ............................................................................20
2198 5 markkaa Olavinlinna upealla SIIRTYMÄLLÄ kuorella Gammelby 1946 ............................................. 30
2199 6 markkaa oranssi näyttävä erikoisuus: iso SIIRTYMÄ kuusilossa arkin kulmasta! .............................. 50
2200 6 markkaa punainen HAMMASTAMATON pari, postituore ** ................................................................20
2201 8 markkaa / 5 markkaa upea lisäpainaman SIIRTYMÄ, leimattu. Poikkeuksellisen hieno! ................... 20
2202 8 markkaa violetti upea SIIRTYMÄ nelilössä, postituore ** ................................................................... 40
2203 9 markkaa Postitalo upealla isolla SIIRTYMÄLLÄ, leimattu .................................................................. 40
2204 10 markkaa Saimaa kaksi kpl ja 2 markkaa kaksi kpl pakettikortilla USA:n, Uusikaupunki 1932 ......... 40
2205 15 markkaa Olavinlinna tavaranäytteellä Italiaan 1948. Ryppyjä .......................................................... 30
2206 20 markkaa Postitalo JÄTTI SIIRTYMÄLLÄ arkin kulmasta, postituore ** ............................................ 40
2207 20 markkaa Postitalo kirjatulla kirjeellä Sveitsiin, kaunis Helsinki 19.12.1945. Vain kolme tunnetaan

Pohjoismaiden ulkopuolelle! .................................................................................................................. 200
2208 25 markkaa puun kaataja, hienolla SIIRTYMÄLLÄ, leimattu ................................................................. 40

2209 Poikkeuksellisen hieno erä koemerkkejä lähes 50 kpl! ......................................................................... 30
2210 10 markkaa pöytäkirjalla Postin CP14 -lomake, Kemi 1957. Harvinainen käyttö! ................................. 30
2211 300 markkaa, 20 markkaa ja 1 markka vakuutetulla lentopakettikortilla Saksaan, Helsinki 1962.

Erittäin harvinainen! Tunnetaan alle viisi kpl vakuutettuja lentopaketteja ulkomaille ............................. 100

2212 Kaunisleimaiset leijonat ja kuvamerkit valmiiksi määriteltyinä (tyypit I ja II sekä paperi x ja y) monet
loistoleimoin! .......................................................................................................................................... 20

2213 Ulkomaan paketille suoritettu jälkeenlähetysmaksu: 3 markkaa pari, 1 markkaa pari ja m/54 1
markkaa Helsinki 1969 .......................................................................................................................... 20

2214 1,50 markkaa Tukinuitto (L. 581) upea TARTTUMA isolla arkin osalla (35) tilauserä 1801 .................. 20

2215 Leijonat hieno erä valmiiksi määriteltyinä postituoreina ** 65 erilaista + lisäksi leimatut samoin
määriteltyinä .......................................................................................................................................... 20

2216 PORO-koneen koevedos rivilö .............................................................................................................. 20
2217 0,50 markkaa (L. 784) parin käyttö kalastuksenhoitomaksulla, Muonio 1978. Harvinainen! ................. 20
2218 1979 3 markkaa upea TARTTUMA, postituore ** (L. 860) .....................................................................20
2219 1977 5 markkaa upea SIIRTYMÄ arkin alareunasta, postituore ** (L. 797) .......................................... 20

2220 Maakuntakukat, 2 x 11erilaista 1. ja 2 luokan ** ikimerkkiarkkia, yhteensä 240 merkki ........................ 150
2221 2001 Yleismerkit 1.lk (L. 1570 - 1571) postituoreet ilman taustapainatusta. Harvinaiset! ..................... 20

2222 1927 Itsenäisyys 1½ markkaa harvinainen W2 leimattuna (L. 125W2) ................................................ 100
2223 1927 Itsenäisyys 1½ markkaa W2 harvinainen leimattu, koneleima (L. 125W2) .................................. 100
2224 1927 Itsenäisyys 2 markkaa hieno SIIRTYMÄ, leimattu. Erittäin harvinainen! (L. 126W1) ................... 100
2225 1927 Itsenäisyys 2 markkaa W2 harvinainen käyttämätön * (L. 126W2) .............................................. 80
2226 1927 Itsenäisyys 2 markkaa W4 kaunis leimattu (L. 136W4) ................................................................ 20
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Zeppelin

2227 1928 Näyttely 1 markka harvinainen W2 päällepainaman SIIRTYMÄ! Postituore ** (L. 137W2) ..........200
2228 1928 Näyttely 1 markka W2 . Mitätön liimakkeen jälki, lähes postituore *(*) (L. 137W2) ...................... 100
2229 1928 Näyttely 1½ markkaa W2 postituore **, pieni tarttunut musta piste liimapuolella (L. 138W2). ..... 150
2230 1929 Turku -sarja ja 1934 Kivi kevyin ESPESIMEN tai SPRCIMEN -leimoin: UPU lähettänyt

Potugalin ja edelleen Portugalin siirtomaiden postitoimistoille. Harvinaiset .......................................... 50
2231 1929 Turku 1 markka W2 hyvä käyttämätön * (L. 139W2) .................................................................... 80
2232 1929 Turku 1½ markkaa W3 kuorella, erittäin kaunis Keuruu 1929. Hyvin harvinainen! (L. 140W3)

Aitoutus: Hellman (2015) ....................................................................................................................... 300
2233 1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen leimattu (L. 140W4) ............................................................. 150
2234 1929 Turku 1½ markkaa W4 harvinainen postituore ** (L. 140W4) ...................................................... 150
2235 1929 Turku 2 markkaa W2 harvinainen postituore ** (L. 141W2) ......................................................... 150
2236 1930 - 34 PR, juhla ym erä sivuilla mm. loistoja, lähetyksiä ym ............................................................ 50
2237 1930 Zeppelin ym hyvää erä levyllä ...................................................................................................... 30
2238 1931 Pro Filatelia kolmirivilö, jossa upea SIIRTYMÄ kuorella, Kuusankoski 1931 ............................... 50
2239 1934 - 1940 PR, juhla ym erä sivuilla mm. loistoja, lähetyksiä ym ........................................................ 20
2240 1941 - 1942 PR ja juhlaa ym erä kokoelmasivuilla mm. loistoja, lähetyksiä jne .................................... 20
2241 1941 Mannerheim 3½ markkaa harvinainen W2 25 mm postituore ** (L. 252W2) ............................... 20
2242 1941 Ryti & Mannerheim, pieni erä postituoreita ** W2-merkkejä. L. noin 200€ ................................... 20
2243 1941 Ryti 2,75 markkaa W2 25mm siisti pysäkkileima (Gö)lby (Åland!) ............................................... 150
2244 1941 Ryti sarja W2 19mm postituoreena**. Harvoin tarjolla W2 koko sarjana (L. 242 - 247WII) .......... 100
2245 1943 - 45 PR ja juhlamerkkejä kokoelmaerä sivulla hienoleimaisia ja jokunen lähetys ........................ 20
2246 1945 Sibelius näyttävä erikoisuus: yhdeltä sivulta HAMMASTAMATON arkin reunasta, postituore **

erittäin harvinainen! ............................................................................................................................... 100
2247 1945 Urheilu 1 markkaa, upea SIIRTYMÄ ............................................................................................ 20
2248 1956 Näyttelymerkki, upea SIIRTYMÄ, postituore ** ............................................................................ 40
2249 1960 hieno erä loistoja / lähes loistoja sivulla ........................................................................................20
2250 1961 - 62 hieno erä loistoja / lähes loistoja sivuilla ................................................................................20
2251 1961 ISO upea SIIRTYMÄ, postituore ** ............................................................................................... 40
2252 1963 - 1965 hieno erä sivuilla mm. loistoja / lähes loistoja ................................................................... 20
2253 1966 - 1979 hieno erä sivuilla mm. loistoja / lähes loistoja ................................................................... 20
2254 1999 Mika Häkkinen aukaisematon 500 kpl pienoisarkki paketti (L. BL 21) ..........................................20
2255 2005 Omakuvamerkki, postituore ** kuusilo arkin kulmasta ILMAN MERKKIKUVAN PAINATUSTA

(siis pelkkä kehys)! Uusi löytö, harvinainen! . ........................................................................................ 50
2256 Muumi -aiheinen erä mm. postituoreita ** vihkoja yli 40 kpl ja ensipäiväkuoria, joissa osassa

suunniteijoiden nimmarit ym .................................................................................................................. 100
2257 2006 Postimerkit 150 vuotta numeroitu pienoisarkki ja 2009 Kansakuntaa rakentamaan numeroitu

pienoisarkki (muovissa hieman tahraa) ................................................................................................. 30
2258 2009 Kansakuntaa rakentamaan, kaksi numeroitua pienoisarkkia ....................................................... 30
2259 2009 Onnen pisaroita (L. 1940) hienolla SIIRTYMÄLLÄ, koneleimattu .................................................20
2260 2009 Revontulia (L. 1979) hieno erikoisuus leikkeellä, Tampere ko 2017 .............................................20
2261 Omakuvamerkkejä erä yli 110 kpl osittain leikkeillä ...............................................................................20
2262 2013 Poliisiautoja arkki loistot Hanko 2013 ja 2014 Sprinttikulta arkki erittäin kaunis leimattu ............. 20
2263 2014 Duudsonit VIRHEARKKI, postituore ** painos vain 3000 kpl ....................................................... 50
2264 2016 Postin omakuvamerkkejä, Vaakuna erä yli 60 kpl postituoreita ** ................................................ 50
2265 2019 Barkov omakuva postimerkki, loisto Ylöjärvi 2019 ....................................................................... 20
2266 2019 Barkov omakuva postimerkki, postituore ** .................................................................................. 20
2267 2019 Joulu (L. 2638) upea valtava SIIRTYMÄ leikkeellä. Leimaamaton, kuten Posti tänä päivänä

yleensä toimii ......................................................................................................................................... 50

2268 Zeppelin postituore ** ja käyttämätön * ................................................................................................. 80
2269 Zeppelin postituore ** ............................................................................................................................ 50
2270 Zeppelin postituore ** ............................................................................................................................ 50
2271 Zeppelin loisto leikkeellä Helsinki 1930 ................................................................................................. 100
2272 Zeppelin pari kuorella Englantiin, kaunis Helsinki 1930. Kuorella myös PR-30 2 markan merkki,

mutta sitä ei leimattu. Kuoressa pieni rissi ............................................................................................ 150
2273 Zeppelin pari kuorella Ruotsiin, erittäin kaunis Helsinki 1930 ............................................................... 150
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Punainen risti

Vihkot

A t k tti

2274 Zeppelin pari kuorella Ruotsiin, erittäin kaunis Helsinki 1930 ............................................................... 150
2275 Zeppelin pari kuorella Ruotsiin, kaunis Helsinki 1930. Aavistus ajan patinaa ja pieni rissi kuoren

alalaidassa .............................................................................................................................................100
2276 Zeppelin pari kuorella Saksaan, harvinaisemmalla Helsinki 1930 -leimalla (Helkiö nro 43). Aitoutus:

Nieminen (2021) .................................................................................................................................... 200
2277 Zeppelin pari kuorella Saksaan, kaunis Helsinki 1930 .......................................................................... 150
2278 Zeppelin pari kuorella Sveitsiin, kaunis Helsinki 1930 ........................................................................... 150
2279 Zeppelin pari vanhalla ehiökuorella (arvokuvake jää merkkien alle) Saksaan, erittäin kaunis Helsinki

1930 .......................................................................................................................................................100
2280 Zeppelin 1830 VIRHEPAINAMA nelilössä arkin alalaidasta, postituore **. Upea harvinaisuus! ............1500
2281 Suomi filatelian legendaarinen harvinaisuus! Zeppelin 1830 VIRHEPAINAMA postikortilla Saksaan,

erittäin kaunis Helsinki 1930. Kortilla m/30 1 markan lisämerkki ja Friedrichshaffenin tuloleima.
SUURI HARVINAISUUS! ...................................................................................................................... 9000

2282 1915 Suomalainen ambulanssi Varsovassa hieno sensuroitu kirje Suomeen ...................................... 40
2283 1932 2½ markkaa upea SIIRTYMÄ, käyttämätön * ............................................................................... 40
2284 1938 1,25 markkaa upea KAKSOISRISTI, leimattu. Erittäin harvinainen! ............................................ 200
2285 1944 2 markkaa käyttämätön * harvinaisella KAKSOISRISTILLÄ. Pientä vikaa. Aitoutus Kauppi

(2021) ... ................................................................................................................................................ 100
2286 1946 1 markkaa hieno HAMMASTAMATON arkin reunasta, postituore ** ............................................ 50
2287 Näyttävä ja erittäin harvinainen 1946 5 markkaa ILMAN RISTIÄ kirjeellä lisämerkkien 1 markkaa

kaksi kpl kera, erittäin kaunis Turku 1951. AINOA TUNNETTU taksanmukainen lähetys virheellisellä
merkillä! SUURI HARVINAISUUS! ........................................................................................................ 1000

2288 1963 Punaisen Ristin sarjan luonnos ehdote dokumentti ..................................................................... 40

2289 AV- ja muita vihkoja laatikko noin 1,5 kg. Mm. AV5 ja AV 6 pienet niput ............................................... 20
2290 Vihkoja erä albumissa pääosin AV mutta myös V1 Posti 300-vuotta .................................................... 30
2291 Vihkokokoelma albumissa V1-V63, yli 100 vihkoa, ilmeisesti kaikki postituoreita **, mm. V3, yli 120

ikimerkkiä sekä muita euroarvoja jne. ................................................................................................... 100
2292 1939 - 2004 upea vihkokokoelma kansiossa, johon pyritty vihkojen lisäksi kerämään myös

irtomerkkejä ja ryhmiä! .......................................................................................................................... 100
2293 V1 - V6 pieni erä lähinnä postituoreita ** vihkoja yli 30 kappaletta, mm. V1 x1, V3 x3, V4 x9 jne. ....... 30
2294 V2 - V109 kokoelma postituoreita ** vihkoja albumissa. Noin 130 vihkoja sekä yli 50

automaattivihkoa alkaen AV1. Mukana yli 300 ikimerkkiä ..................................................................... 250
2295 V44A Tievihko, postituore ** .................................................................................................................. 20
2296 AV erä laatikossa noin 5 KG (arviolta n. 4500 kpl) myös jotain lähetyksiä ............................................ 100
2297 AV vihkoja ja lähetyksiä iso varastoerä jäämistöstä! Paljon tutkittavaa! Löytöjä? ................................. 100
2298 AV vihkoja ym erä yli ½ KG alkaen av3:sta ........................................................................................... 40
2299 AV1:stä alkaen iso erä kahdeksassa eri kokoisessa kansiossa ............................................................ 50
2300 AV1 leimattu liuska, pn 5 lv, leikkausviiva, harvinainen ......................................................................... 30
2301 AV1, AV5 ja AV6 hyvä erä. Mm. AV1 9 erilaista numeroa, AV5 & AV6 tarkastuslukuja ja ohjausviivoja 80
2302 AV1, tilauserä 1197, kaksi vihkoa pn 1 ja 10* ........................................................................................ 20
2303 AV1:stä alkaen kiintoisa erä vihkoja esim. AV2 2 kpl ja muuta materiaalia mm. loistoja

framamerkkejä jne ................................................................................................................................. 40
2304 AV2p1, tn 2 x 0,05. Tilausnumero liuskan 2 x 0,05 reunassa ................................................................ 20
2305 AV3 B2 L1 kaksi vihkoa - toisessa kannen lisäpainama vain toisella puolella - suuri harvinaisuus! ..... 300
2306 AV3 B2 L1 vihko ** ................................................................................................................................ 50
2307 AV3B2L2 pn7., kom+tl ........................................................................................................................... 20
2308 AV5F N L11, Ahvenanmaan kansipainatus ........................................................................................... 30
2309 AV7 alkaen erä automaattivihkoja yli 1 KG laatikossa, eri anteja, ohjausviivoja, tarkastuslukuja ym.

tutkittavaa .............................................................................................................................................. 30
2310 AV8 ja AV9 erä noin 1000 vihkoa tl ja ov ryhmiteltyinä tilauserittäin ......................................................30
2311 AV9 alkaen kiintoisa erä automaattivihkoja kansiossa ja säiliökirjassa, ohjausviivoja, tarkastuslukuja

jne. ......................................................................................................................................................... 20
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Autopaketti

Vuosilajitelmat ja vuosikirjat

Surumerkit ja muut sortokauden kohteet

Kenttä- ja sotilasposti

2312 1949 - 81 kokoelma sivuilla ................................................................................................................... 20
2313 1949 - 81 leimattu kokoelma sivuilla mm. monta loistoa! ...................................................................... 20
2314 1949 alkaen hieno erä leimattuja nelilöitä yhdeksän erilaista ............................................................... 30

2315 1963 Postin juhlakansio ja 1972 vuosilajitelma ..................................................................................... 20
2316 1972 - 1988 erä vuosilajitelmia n. 30 kappaletta joista yli 20 1970-luvulta (mm. 1972 neljä

kappaletta). Lisäksi Ahvenanmaan vuosilajitelmia 1984 - 1988 vajaa 20 kappaletta joista suurin osa
vuoden 1984 lajitelmaa ..........................................................................................................................50

2317 1972 - 1990 erä vuosilajitelmia yli 30 kappaletta, lähinnä 1980-lukua. Lisäksi vihkolajitelmat 1993 ja
1994, joissa lähes 60 ikimerkkiä. Mukana myös pari muuta postin lajitelmaa. ..................................... 50

2318 1972 - 1999 vuosilajitelmat (1996 puuttuu) sekä Ahvenanmaan vuosilajitelmat 1984 - 2009. .............. 100
2319 1972 - 2001 kaikki vuosilajitelmat 35 kappaletta, mukana myös vihkolajitelmat ................................... 80
2320 1973 - 1997 erä yli 40 kappaletta vuosilajitelmia. 160 ikimerkkiä ym. Huutokaupataan Ukrainan

hyväksi! ..................................................................................................................................................100
2321 1973 - 2006 erä n. 25 vuosilajitelmaa, 1998 - 2006 kaikki mukana ...................................................... 50
2322 1976 - 1994 laatikollinen vuosi- ja muita lajitelmia noin 3 kg. Mm. neljä kappaletta vuoden 198 .......... 50
2323 1976 - 2004 n. 25 erilaista vuosilajitelmaa ja pari muuta lajitelmaa sisältäen yli 150 ikimerkkiä sekä

muuta nimellisarvomateriaalia, käyttöarvo yli 380€ ............................................................................... 100
2324 1977 - 2006 vuosilajitelmat kansiossa ja irrallaan, vihkovuosilajitelmat puuttuu, kaikki muut on

mukana .................................................................................................................................................. 50
2325 1977 - 93 erä vuosilajitelmia 16 erilaista ............................................................................................... 20
2326 1980 - 1996 erä lähes 30 kpl vuosilajitelmia kansioissa osaan kerätty mukaan myös leimattuja

merkkejä. Joissakin pientä väri vikaa .................................................................................................... 30
2327 1980 - 2001 erä yli 10 vuosilajitelmiaa (yksi leimattu lajitelma) sisältäen yli 70 postituoretta **

ikimerkkiä. Lisäksi muita teemalajitelmia vajaa 10 kappaletta ...............................................................50
2328 1981 - 2007 hyvä erä vuosilajitelmia, 35 kpl. Mukana kahdeksan euroaikaista lajitelmaa, kuusi

vihkolajitelmaa väliltä 1993 - 1997 jne. Lisäksi mukana hiukan muita teemalajitelmia. ........................ 200
2329 1991 - 2010 kaikki vuosikirjat, 20 erilaista. Muutaman kirjan kansipaperissa pieni repeämä ............... 200
2330 1991 - 2014 Postin vuosikirjat, 24 erilaista! ........................................................................................... 100
2331 1994 - 2002 pieni erä vuosilajitelmia kuusi erilaista + erä Postin erilaisia teemalajitelmia. Lisäksi

kolme pientä kansiota sekalaisia merkkejä myös ulkomaita ................................................................. 20
2332 1998, 1999, 2000, 2002 (3) ja 2004 (3) vuosikirjat, yhteensä yhdeksän kirjaa ..................................... 50
2333 2000 - 2010 vuosilajitelmia erä yhdeksän kpl. Muutamassa pieni reuna vika ....................................... 200
2334 2002 - 2014 kaikki vuosilajitelmat (13) .................................................................................................. 200
2335 2003 - 2004 ja 2009 - 2011 vuosilajitelmat, viisi erilaista .......................................................................50
2336 2005 (2), 2007 ja 2008 (3) vuosilajitelmat. Käyttöarvo yli 500 euroa. Huutokaupataan Ukrainan

hyväksi! ..................................................................................................................................................150
2337 2018 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50
2338 2018 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50
2339 2019 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50
2340 2020 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50
2341 2021 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50
2342 2022 Vuosilajitelma ............................................................................................................................... 50

2343 1904 - 1919 Sortokauden postia ym viidellä kokoelmasivulla ............................................................... 20

2344 Kaksi kenttäpostikorttia 1915 - 16 Suomesta Latvijaan monin leimoin kokoelmasivulla ....................... 20
2345 Viaporin hoitokunnan leimalla kirje Uudenmaan Kuvernöörille ............................................................. 20
2346 Viaporista 1915 toimivasta armeijasta Helsinkiin kirje ........................................................................... 20
2347 Katajanokan vankileirille lähetettyjä kortteja kaksi kpl kokoelmasivulla. Ajan patinaa ........................... 30
2348 1919 Suomalaisen apuretkikunnan vapaaehtoisen lähettämä kenttäpostikuori Virosta Suomeen

Saarismallin 40 pennin merkillä, Helsinki ko 31.1.1919. Kenttäpostioikeus saatiin 12.2.1919. Pientä
30
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taitetta ....................................................................................................................................................
2349 1919 Suomalaisen apuretkikunnan vapaaehtoisen lähettämä kenttäpostikuori Virosta Suomeen.

Retkikunnan sinisen leiman ohella vaaleanvihreä kaksirenkainen kenttäpostileima, joka on
harvinainen. Helsinki ko 26.2.1919 ........................................................................................................50

2350 Kenttäpostia erä kansiossa ................................................................................................................... 20
2351 1941 - 1983 Kenttäpostimerkit hienoin leimoin mutta 1963 hiukan väri vikaa. Lisäksi Autopaketti

1949 - 63 leimattuina ............................................................................................................................. 30
2352 1941 - 83 kenttäpostimerkit leimattuina sivuilla 1963 ja -82 lähes loistot! ............................................. 30
2353 Sotasaalina saatu venäläinen ehiökortti, joka käytetty ja lähetetty Tanskaan lentopostissa.

Epäselvät leimat ja mapin reijät, taitetta ................................................................................................ 20
2354 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 7.8.1941 Suomeen. Virkaleimassa teksti: Sotilaspiiri III

tiedustelu- ja puolustuskeskus! Hieman ajan patinaa ........................................................................... 20
2355 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen 7.11.1941 Divisioonan mieheltä peitenumerosta

20361/C (= 10./Nordland). Kuoressa arkistomapin reijät ...................................................................... 20
2356 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen koulutusajalta, tuloleima Tampere 21.7.1941.

O.Y. Insinööritoimisto Ratas ym leimoja ................................................................................................ 20
2357 Tanskalaisen vapaaehtoisen lähettämä kirje Turusta Tanskaan. Vaurioitunut Sampo lentokoneen

onnettomuudessa 7.11.1941. Monenlaisia leimoja ym. Upea kohde! ................................................... 50
2358 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikirje mielenkiintoisen sisältöineen Ukrainasta Suomeen, SS -

vapaaehtoistoimisto -leima ym. Tuloleima Fiskars 3.7.1942 ................................................................. 20
2359 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti Ukrainasta Suomeen, päivätty: Idässä 25.3.1942. O.Y.

Insinööritoimisto Ratas -leima ym ..........................................................................................................20
2360 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 19.2.1942 Ukrainasta Suomeen myös Wehrmacht

sensuroinut kirjeen! ............................................................................................................................... 20
2361 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 3.3.1942 Saksan sisällä. Lähettäjä Divisioonan mies ja

osoitettu SS -upseerille Lauenburgiin aliupseeri kouluun. Kuoren kulmasta puuttuu pieni pala ........... 30
2362 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Döbeln 14.12.1942 Suomeen, SS -vapaaehtoistoimisto -

leima ym. Lähettäjätiedoissa: Reserwelazaret 2, H.J.-Heim. Tuloleima Porvoo 9.1.1943 .................... 20
2363 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Kaukasukselta Suomeen, Feldpost N:o 26924

(Georgijewsk) ym leimoja, Helsinki 5.11.1942. Hieman ajan patinaa .................................................... 20
2364 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, harvinaisella A.B. Ingeniönbyrån Ratas -leimalla

- tätä kokonaista leimausta tavataan harvoin, koska leimasin rikkoutui jossain vaiheessa! Kirjeen
lähettäjä kaatui 16.10.1942 Malgobeckin taisteluissa ........................................................................... 50

2365 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, harvinaisempi SS -vapaaehtoisten toimisto -
leima ym ................................................................................................................................................ 30

2366 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, lähettäjätiedoissa: Reserve-Lazarett, Leslau a.d.
Weichsel 19.11.1942 ............................................................................................................................. 20

2367 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Suomeen, SS -vapaaehtoistoimisto -leima ym leimoja ......... 20
2368 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Ukrainasta 12.5.1942 Suomeen, SS -vapaaehtoistoimisto -

leima ym ................................................................................................................................................ 20
2369 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Ukrainasta 29.7.1942 Suomeen, ajan patinaa ...................... 20
2370 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori upseerille Suomen sisällä, Feldpost 18.8.1942. Virkaleima

peiteluvulla 46838 = SS Verbindungsstad Finnland, Helsinki. .............................................................. 30
2371 SS -vapaaehtoispostia: kortti Ukrainasta Suomeen, päivätty 1.5.1942. Harvinaisemalla SS -

vapaaehtoisten toimisto -leima ym ........................................................................................................ 40
2372 SS -vapaaehtoispostia: lentokirje lentomerkein Ukrainasta 31.5.1942 Suomeen ................................. 50
2373 SS -vapaaehtoispostia: lentokirje lentomerkillä 24.8.1942 Suomeen, SS -vapaaehtoistoimisto -

leima, peiteluku leima L37745 (= I ryhmä, kuljetuslaivue) ym. .............................................................. 50
2374 SS -vapaaehtoispostia: lentokirje lentomerkin kera 14.7.1942 Ukrainasta Suomeen, SS -

vapaaehtoistoimisto -leima, virkaleimassa suomalais pataljoonan peitenumero 46785. Lähettäjä
kaatui 10.10.1942 Malgebeckin taisteluissa .......................................................................................... 50

2375 SS -vapaaehtoispostia: lentokirje lentomerkin kera 26.9.1942 Kaukasukeslta Suomeen, Feldpost
Nr. 46129 (= muonavarikko) -leima ym. Vahvasti ajan patinaa. Tuloleima Toijala 22.10.1942 .............. 50

2376 SS -vapaaehtoispostia: lentokirje Suomesta, Panttila 29.5.1942 postimerkein Divisioonan miehelle
sairaalaan Saksaan ............................................................................................................................... 20

2377 1943 Kenttäpostimerkki HAMMASTAMATON, kaunis leimattu 1944. Tunnetaan vain 10 kpl!
Harvinaisuus! Pieni ohnetuma. Aitoutus: Olamo (1983) ........................................................................ 300

2378 Pieni erä kenttäpostia mm. jääkärieläinlääkintäeversti J. S. Talvitielle osoitettua postia. Lisäksi pieni
nippu komennustodistuksia ................................................................................................................... 20

2379 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikortti 29,1,1943 Suomesta Graziin täydennys keskukseen
Itävaltaan ............................................................................................................................................... 20

2380 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 10.2.1943 Suomessa SS-miehen omaiselle, Feldpost Nr.
46838 (Helsinki) .....................................................................................................................................20

2381 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 15.4.1943 Hämeenlinnasta Grazin täydennyskeskukseen
Itävaltaan ............................................................................................................................................... 20

2382 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 16.7.1943 Suomeen harvinaisella SS - vapaaehtoistoimisto
-leimalla, jossa isot kirjaimet ja pienet SS -salamat ...............................................................................50
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Aunus

2383 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori 25.2.1942 Liegnitzin sotasairaalasta Suomeen, SS -
vapaaehtoistoimisto ym leimoja. Lähettäjä kuoli haavoihinsa sairaalassa 30.5.1943 ........................... 30

2384 SS -vapaaehtoispostia: kenttäpostikuori Graziin täydennys keskukseen Itävaltaan 1943 .................... 20
2385 SS -vapaaehtoispostia: kirekuori postimerkein Leipzig 6.3.1943 Suomeen SS -vapaaehtoistoimisto

ym leimoja. Lähettäjätiedoissa: Res.Laz. IV (St Georg) ........................................................................ 20
2386 Suomessa sotineiden sakalaisten kaksi kenttäpostikirjettä 26.5.1943 Helsinkiin ja 18.9.1943

Turkuun, jossa kirje sisällä .................................................................................................................... 20
2387 1963 ja -83 kenttäpostimerkki lähetyksiä kolme erilaista ja kaksi leimattua merkkiä ym .......................50
2388 1963 ja 1983 kenttäpostimerkit, postituoreet ** ..................................................................................... 30
2389 1963 Kenttäpostimerkki ** ja 1983 leikkeellä (kulmataite) ..................................................................... 20
2390 1963 Kenttäpostimerkki kortilla erittäin kaunis Lahti 1963. Kortissa taittuma ........................................ 20
2391 1963 Kenttäpostimerkki kuusilo arkin kulmasta numerolla! Postituore ** .............................................. 30
2392 1963 Kenttäpostimerkki nelilö, postituore ** .......................................................................................... 20
2393 1983 Kenttäpostimerkki loisto Lahti 1983 kuorella ................................................................................ 20
2394 1983 Kenttäpostimerkki lähes loisto Padasjoki 25.4.1983 - ensipäivä kuorella .................................... 20
2395 1983 Kenttäpostimerkki, postituore ** pari ............................................................................................ 50

2396 20 penniä I, 10 penniä I ja 5 penniä I nelirivilö taksanmukaisella kuorella Rajakonnun soikioleimalla
sekä Manssila -19 leimalla. 5 pennin rivilössä kolmannessa merkissä s nurinpäin! Harvinainen
kuori! Aitoutus: Lehtonen (2017) ............................................................................................................300

2397 5 penniä - 40 penniä siistit leimatut (violetti). Takuu signeeraus: VK .....................................................20
2398 5 penniä 1. painos nelilö, jossa S nurinpäin (painos vain 200 kpl)! Säämäjärven jälkileimaus. ............ 30
2399 AINOAT TUNNETUT ILMAN LISÄPAINAMAA: 5 penniä 9-ryhmä arkin laidasta, jossa kahdesta

merkistä puuttuu päällepainama! Joku lyhyt hammas ja ohentumaa, joilla ei merkitystä tässä
uniikissa kohteessa. Aitoutus: Lehtonen (2012) .................................................................................... 500

2400 S nurinpäin 5 pennin ja 10 pennin pareissa lisäksi 20 pennin pari samalla kuorella, Postitoimisto
Rajakonnun ovaalileima, takana Mikkelin tuloleima. ............................................................................. 100

2401 10 penniä 1. painos nelilö, jossa S nurinpäin (painos vain 200 kpl)! Säämäjärven jälkileimaus. .......... 30
2402 20 penniä 1. painos nelilö, jossa S nurinpäin (painos vain 200 kpl)! ..................................................... 30
2403 40 penniä 1. painos nelilö, jossa S nurinpäin (painos vain 200 kpl)! Takuu: J. Leinonen ...................... 30
2404 50 penniä 1. painos, hyvä postituore ** painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2023) .................... 80
2405 50 penniä 1. painos, hyvä postituore ** painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2023) .................... 80
2406 50 penniä kaunis violetti Säämäjärven leima. Aitoutus: Lehtonen (2023) ............................................. 50
2407 50 penniä postituore ** hieno päällepainaman SIIRTYMÄ! Aitoutus: Lehtonen (2011) ......................... 100
2408 50 penniä siisti mustalla Säämäjärven jälkileimauksella. Aitoutus: Lehtonen (2023) ............................ 40
2409 1 markka 1. painos, hyvä postituore ** painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2023) ..................... 100
2410 1 markka 1. painos, kaunis musta Säämäjärven jälkileimaus. Takuu: J. Leinonen ja aitoutus:

Lehtonen (2023) .................................................................................................................................... 50
2411 1 markka 1. painos, S nurinpäin nelilössä arkin reunasta **/* Todella harvinainen vain 10 kpl

valmistettu! Aitoutus: Oesch (2001) ....................................................................................................... 400
2412 1 markka kaunis violetti Säämäjärven Postitoimiston leima. Aitoutus: Lehtonen (2023) ....................... 50
2413 1 markka siisti käyttämätön *. Aitoutus Lehtonen (2008, tehty nelilölle, josta merkki irrotettu) ............. 40
2414 1 markka siisti violetti Säämäjärven leimaus. Aitoutus: Lehtonen (2023) .............................................. 50
2415 5 markkaa 1. painos, S nurinpäin, mustalla Säämäjärven Postitoimisto 1919 jälkileimaus leikkeellä.

S nuripäin on tehty vain VIISI KPL!!! Takuu: J. Leinonen ...................................................................... 500
2416 5 markkaa harvinainen kaunis leimattu violetilla Säämäjärven leimalla. Takuu: Leinonen ja aitoutus:

Lehtonen (2023) .................................................................................................................................... 300
2417 5 markkaa harvinainen leimattu mustalla Säämäjärven Postitoimisto 1919 jälkileimauksella

leikkeellä. 2. painosta painettiin vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2015) ........................................... 200
2418 5 markkaa kaunis ja harvinainen leimattu violettilla Säämäjärvi-leimalla arkin kulmasta. Aitoutus:

Lehtonen (2019) .................................................................................................................................... 300
2419 5 markkaa pari, toisessa merkissä S nurinpäin, suosioleimauksella Märkäjärvi 1919. S nurinpäin

tehty 2. painoksessa vain 10 kpl! Harvinaisuus! Aitoutus: Oesch (2001) .............................................. 1000
2420 10 markkaa harvinainen ja kaunis violetti Säämäjärvi 1919. Hieno SIIRTYMÄ, joka on poikkeavaa.

Painos vain 1000 kpl. Aitoutus: Lehtonen (2013) .................................................................................. 500
2421 10 markkaa harvinainen käyttämätön * hieno pieni hammaste siirtymä! Painos vain 1000 kpl.

Aitoutus: Lehtonen (2023) ..................................................................................................................... 400
2422 10 markkaa harvinainen leimattu mustalla Säämäjärven jälkileimauksella leikkeellä. Aitoutus:

Lehtonen (2008) .................................................................................................................................... 300
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Pohjois-Inkeri

Karjala

2423 10 markkaa harvinainen leimattu violetilla Säämäjärven -leimalla arkin kulmakappale! Aitoutu:s
Lehtonen (2019) .................................................................................................................................... 500

2424 10 markkaa, erittäin harvinainen S nurinpäin, käyttämätön * 2. painoksessa näitä S nurinpäin on
tehty vain 10 kpl! Harvinaisuus! Takuu: Leinonen ................................................................................. 1000

2425 Harvinainen sarja Säämäjärven Postitoimiston mustalla jälkileimauksella. Aitoutus: Leinonen (1984) 700

2426 Erä I ja II sarjan merkkejä noin 50 merkkiä myös yksi kirje. Lisäksi jokunen Aunuksen merkki ............ 50
2427 Erä sivulla I ja II sarjan merkkejä ........................................................................................................... 80
2428 I ja II sarjan merkkejä hyvä erä mm. I sarjan 1 markan merkkiä kaksi kpl, Inkerin hyväksi sarja ym .... 50
2429 I ja II sarjat eli täydellinen erä! ............................................................................................................... 100
2430 I ja II sarjat kaunis leimaisina, osa jopa loisto leimattuna ...................................................................... 100
2431 I ja II sarjat sivulla .................................................................................................................................. 100
2432 I ja II sarjat, postituoreet ** sivulla ......................................................................................................... 100
2433 I sarja 5 pennistä 1 markkaan ja koko II sarja osin hienoin leimoin! ..................................................... 30
2434 Pieni erä levyllä mm. 25 penniä yhdeltä sivulta hammastamaton, joku loisto ym ................................. 20
2435 I sarja hammastamattomana ................................................................................................................. 40
2436 I sarjasta 5 pennistä 5 markkaan leimatut sekä II sarja leimattuna sivulla ............................................ 50
2437 I sarja 5 penniä pari upea SIIRTYMÄ ja pystysivut HAMMASTAMATTOMAT **/* .................................20
2438 I sarja 1 markka hieno nelilö, jossa yksi sivu HAMMASTAMATON arkin reunasta **/' ex Fabergé ...... 200
2439 I sarja 5 markkaa harvinainen loistoleimainen Kirjasalo 1920 ............................................................... 150
2440 I sarja 10 markkaa harvinainen lähes loistoleimainen Kirjasalo 1920 ................................................... 150
2441 I sarja 10 markkaa hyvä postituore ** .................................................................................................... 50
2442 I sarja 10 markkaa lähes loisto Kirjasalo 1920, mutta lyhyt hammas .................................................... 50
2443 I sarja 10 markkaa siisti Kirjasalo kulmaleimainen ................................................................................ 50
2444 I sarja leimattuna. 1 markka - 10 markkaa aitoutukset Schwenson (2016) ........................................... 100
2445 II sarja, postituoreena ** lisäksi väärenne sarja .....................................................................................20
2446 II sarjan merkeistä hyvä erä erikoisuuksia kuusi kpl ..............................................................................30
2447 II sarjaa väärenteitä 50 settiä ................................................................................................................ 50
2448 II sarja 10 markkaa harvinainen erikoisuus: KESKUSTA YLÖSALAISIN, käyttämätön * näitä

tunnetaan vain 100 kpl .......................................................................................................................... 400

2449 Hammastamattomia nelilöitä hieno erä 12 erilaista. Makulatuuria ........................................................ 50
2450 Hammastamattomia pareja 13 erilaista. Makultatuuria ......................................................................... 20
2451 Harvinainen upea leimattu koko sarja Uhtua ja Kiimajärven leimoin! Uhtua leimaukset 4.II.1922

alkaen on tehty Suomussalmella samoin kuin kaikki Kiimasjärvi leimaukset. Aitoutus: Lehtonen
(2012) .................................................................................................................................................... 500

2452 Nelilösarja, postituore ** arkin kulmista! ................................................................................................ 200
2453 Sarja postituore **. Takuu Olamo .......................................................................................................... 100
2454 Sarja postituore ** ..................................................................................................................................100
2455 Sarja upeasti leimattuna 2-5.II 1922 Uhtua, harvinainen kokonaisuus. ................................................ 500
2456 Sarja, jossa osa merkeistä väärenteitä ..................................................................................................20
2457 Sarja, käyttämätön * .............................................................................................................................. 50
2458 Sarja, postituore ** aitoutus: Lehtonen (2019) ...................................................................................... 100
2459 Sarja, postituore ** .................................................................................................................................100
2460 Sarja, postituore ** .................................................................................................................................100
2461 Sarja, postituore ** .................................................................................................................................100
2462 5 pennistä - 20 markkaan erä 10 erilaista postituoretta ** ..................................................................... 50
2463 5 penniä - 1 markka (8) kauniilla kuorella Uhtua 3.II.1922. Pari loistoleimaakin ................................... 200
2464 5 penniä - 25 markkaa erä levyillä 13 merkkiä ...................................................................................... 20
2465 5 penniä - 25 markkaa hieno erä materiaalia mm. hammastamattomia makulatuuri ryhmiä neljä

erilaista ym ............................................................................................................................................ 40
2466 5 penniä B upea KAKSOISHAMMASTE arkin yläreunasta, postituore ** aitoutus: Lehtonen (2020) ... 40
2467 10 pennistä 1 markkaan erä seitsemän erilaista ................................................................................... 20
2468 10 penniä harvinainen yläreuna HAMMASTAMATON, postituore ** ..................................................... 100



2/24/23, 11:01 AM https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127

https://hellmanhuutokaupat.fi/fi/huutokauppaluettelo/127 75/100

Itä-Karjala

Leimamerkit

Paikallisposti ym.

Ahvenanmaan leimoja

2469 1 markka, 3 markkaa ja 20 markkaa kuusilot arkin reunoista, postituoreet ** ....................................... 40
2470 Upea erä kahdeksan erilaista merkkiä, joissa kaikissa arkin reunaosa ohjausviivan kera! 1 markka

B, 2 markkaa A, 3 markkaa A, 5 markkaa B, 10 markkaa A, 15 markkaa B, 20 markkaa A ja 25
markkaa B postituoreet ** aitoutus: Lehtonen (2019) ............................................................................ 50

2471 2 markkaa Ab hyvä KOKO ARKKI (50) postituore ** ............................................................................. 200
2472 5 markkaa hammastamaton iso arkin osa 33 merkkiä! Ilman liimaa - painomakulatuuria. Erikoinen ... 80
2473 10 markkaa Ba hyvä KOKO ARKKI (50) postituore ** marginaalista hammaste hieman auki .............. 200
2474 15 markkaa B hyvä KOKO ARKKI (50) postituore ** ............................................................................. 200
2475 20 markkaa A hyvä KOKO ARKKI (50) postituore ** marginaalissa pieni taite ..................................... 200
2476 25 markkaa B hyvä KOKO ARKKI (50) postituore ** ............................................................................. 200
2477 25 markkaa vasen reuna HAMMASTAMATON, postituore ** arkin reunasta. Harvinainen .................. 100

2478 Erä lähes 30 lähetystä ........................................................................................................................... 30
2479 Hieno leimattu kokoelma sivuilla - täydellisenä loisto / lähes loistoleimoin! Lisäksi kaksi kuorta .......... 30
2480 Iso erä ** ja leimattua materiaalia. Arkinosia, ryhmiä ym. Paljon loistoleimattua eri paikkakunnilta ...... 50
2481 Kokoelma Itä-Karjala postitoimistojen leimoja. 51 postilähetystä eri postitoimipaikoista, puuttuu vain

kaksi, Porajärvi ja Sunu. Muutama kirjattu ja joissakin myös tuloleimat. Monta todella harvinaista.
Harvoin tarjolla näin täydellistä kokonaisuutta! ......................................................................................150

2482 Kolme Itä-Karjalassa paikallisten työntekijöiden lähettämää kenttäpostikorttia, joissa erilaisia
Sotilashallinnon leimoja. Mielenkiintoinen erä. ...................................................................................... 30

2483 Kymmenen postilähetystä, mm. vakuutettu, seitsemän kirjattua, Postivaunu 50 ym.
Tarvelähetyksiäkin ................................................................................................................................. 30

2484 Musta lisäpainama sarja (L. 1 - 7) R-kuorella leimattuna Viipurissa 27.9.1941 postitoimiston juuri
avauduttua uudelleen, neljä päivää ennen merkkien virallista ensipäivää! Tuloleima Kotka
2.10.1941. Erikoinen ja harvinainenkin? ................................................................................................20

2485 1941 - 43 leimattu kokoelma sivuilla mm. monta loistoa! Lisäksi jokunen Aunuksen merkki ................ 20
2486 1942 Itä-Karjala Ryti ja Mannerheim arkkisarjat (12 x 100). Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ......... 30

2487 1866 viisi kaunista oikeudenkäyntivaltakirjaa 60 pennin leimamerkeillä ............................................... 30
2488 1882 Vastaus Uudenmaan kuvernöörille tehtyyn valitukseen. Valittaja ei ollut saanut haltuunsa

huutamaansa tilaa. Vastaus on kuitenkin kielteinen, koska huutokauppaa selvityksen mukaan oli
sormeiltu. Dokumentissa kolmen julkaisun arvoleimat: 1866 25 penniä leimapaperi, 25 penniä
leimamerkki ja 1881 50 penniä leimamerkki, jossa arkistoreikä ............................................................ 40

2489 1895 erä lähes 20 kiintoisaa leimamerkkidokumenttia ja joitain 50 pennin leimapapereita .................. 30
2490 1920-30-luvuilta pääosin erä dokumentteja noin 50 kpl ........................................................................ 30

2491 Helsingin Kaupunginpostin uusintapainamia ym merkkejä erä levyillä ................................................. 30

2492 Ahvenanmaa, upea kokoelma ”Åländska brev och kort 1850 - 1950”. Noin 100 kohdetta yli 50
kokoelmasivulla hyvin analysoituna leimojen käyttöaikojen ym. suhteen. Paljon harvinaisia leimoja
ja muita mielenkiintoisia kohteita. Mm. 1872 8 pennin ehiökortti ja kaksi isohampaiskuorta (vikoja)
harvinaisella Kastelholm-leimalla, kirjallisuudessa mainitsematon KULLA-rivileima, muita
postipysäkkileimoja, parempia 2-renkaisia, Finland- ja venäläisleimoja, numeroleimoja, kirjattuja
kuoria, kuvapostikortteja ym. Pääasiassa vanhaa materiaalia ennen vuotta 1920. Erinomainen
tilaisuus hankkia Ahvenanmaan leimakokoelma kehitettäväksi. Nähtävä ............................................. 500

2493 Kyrillinen Kastelholm -leima, harvinainen ja kaunis kirje Viroon, tuloleima. Hieman ajan patinaa ........ 200
2494 Matala laatikkoleima Skarpans 1852 kirjeellä. Hieman ajan patinaa ja repeämä ................................. 300
2495 Matala laatikkoleima Eckerö 1856 kirjeellä Viroon, tuloleima. Pieni repeämä. Upea leimaus! ..............100
2496 1872 Englannista kuori Ahvenanmaalle Pietarin kautta. Sisältö mukana. Ajan patinaa ........................ 20
2497 Kastelholm 1874 kirjeellä, loistoleimaus! Sisältö mukana ..................................................................... 50
2498 Hammarland - Finland m/89 20 pennin merkillä, erittäin hieno ja harvinainen ...................................... 20
2499 Hieno erä 20 kpl lähetyksiä, joista kolme Englantiin, postipysäkkileimoja ym ....................................... 50
2500 Geta - Finland 1891 kirjatulla ehiökuorella m/89 20 pennin lisämerkin kera, kaunis ............................. 20
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Ahvenanmaan merkit

2501 Nro 106 ja Sund 1899 m/89 5 penniä kuorella Tammisaareen ..............................................................20

2502 Tarvelähteyksiä noin 2 KG sekä kansiossa erä erikoisleimoja .............................................................. 40
2503 Upea varastoerä loistoja ym .................................................................................................................. 30
2504 1984 - 2010 postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa, lisäksi 1984 - 2010 FDC-kokoelma

kahdessa albumissa sekä yhdessä albumissa hiukan lisää FDC-kuoria ja pienessä kansiossa
sekalaista materiaalia ............................................................................................................................ 50

2505 1984 - 2012 hieno kokoelma seitsemässä albumissa, merkeistä pyritty keräämään leimattu ja
postituore ** sekä FDC-kuori. Myös maksikortteja, ehiöitä, vihkot, pienoisarkit ym. mukana, 1993
eteenpäin pyritty keräämään myös välilöparit postituoreena **. Monista merkeistä myös
kaksoiskappaleita. Runsas aineisto .......................................................................................................100

2506 1984 - 2017 postituore ** varastoerä paksussa säiliökirjassa. Mukana merkkejä, välilöpareja,
pienoisarkkeja ja vihkoja - runsaasti materiaalia! Lisäksi leimattua materiaalia pienemmässä
säiliökirjassa n. vuoteen 2013 asti sisältäen paljon loistoleimaista materiaalia ..................................... 100

2507 1984 - 1991 upea erä noin 200 kappaletta kokoarkkeja kahdessa arkkikansiossa. Mm. 1987
Haahka ja palokunta á 2 arkkia. Myös paljon arkinosia (10-ryhmiä välilöin) 1984 - 1999. Paljon
materiaalia, valtava luetteloarvo! ........................................................................................................... 200

2508 1984 - 1994 (muutama uudempikin) erä lähinnä FDC-kuoria n. 3 KG laatikossa. Satoja kuoria!
Runsaasti välilöparein, myös korkeita arvoja ........................................................................................ 50

2509 1984 - 1995 varastoerä säiliökirjassa postituoretta ** ja leimattua myös loistoja .................................. 30
2510 1984 - 1999 hyvä erä mm. välilöpareja (postituoreita, loistoleimattuja) säiliökirjassa. .......................... 30
2511 1984 - 2000 erä säiliökirjassa mm. leimattua ja postituoretta ................................................................20
2512 1984 - 2000 leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa, muutama merkki puuttuu. Paljon

loistoleimaista materiaalia. .................................................................................................................... 50
2513 1984 - 2000 lähinnä leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa. Jonkin verran puutteita (vuodet

1995 - 1996), paljon loistoleimoja! ......................................................................................................... 50
2514 1984 - 2001 vuosilajitelmat kahdessa kansiossa .................................................................................. 20
2515 1984 - 2002 postituore ** kokoelma albumissa, lisäksi maksikortteja vuoteen 2006 asti sekä framoja

sekä vähän myös uudempaa materiaalia .............................................................................................. 40
2516 1984 - 2002 yli 20 vuosilajitelmaa, pieni nippu maksikortteja ym. sekä merkkejä säiliökirjassa

vuoteen 2007 saakka. Yht. n. 2½ KG laatikossa ................................................................................... 30
2517 1984 - 2003 ensipäiväleimattu kokoelma taskullisessa albumissa, ilmeisesti täydellinen .................... 40
2518 1984 - 2003 postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa, ei aivan kaikkia vihkoja mukana ........... 40
2519 1984 - 2004 ja 2006 - 2013 vuosilajitelmat ............................................................................................ 50
2520 1984 - 2006 kaikki vuosilajitelmat albumissa, lisäksi hiukan muuta materiaalia, mm. vihkoja .............. 30
2521 1984 - 2006 kaikki vuosilajitelmat sekä muutama lajitelma kahteen kertaan, yhteensä yli 25

lajitelmaa ............................................................................................................................................... 40
2522 1984 - 2007 erä vuosilajitelmia kansioisssa osaan kerätty mukaan myös leimatut merkit yli 30 kpl ..... 30
2523 1984 - 2007 kokoelma pääosin loistoleimaista materiaalia mapissa ..................................................... 30
2524 1984 - 2007 postituore ** kokoelma Leuchtturmin taskullisessa albumissa .......................................... 30
2525 1984 - 2007 postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa, lisäksi kuorikansio jossa FDC-

kokoelma 1984 - 2003 ........................................................................................................................... 40
2526 1984 - 2008 FDC-kokoelma kahdessa kuorikansiossa, myös hiukan merkkejä mukana ..................... 30
2527 1984 - 2009 FDC kokoelma kolmessa kansiossa. Lisäksi Suomen maksikortteja erä kahdessa

kansiossa ...............................................................................................................................................30
2528 1984 - 2009 FDC-kokoelma kahdessa kansiossa. ................................................................................ 50
2529 1984 - 2009 Hyvä **/o kokoelma taskukansiossa. Kerätty sekä ** että leimattuna. Leimat

pääasiassa paikkakuntaleimoja (loisto), vain vähän kuvallisia FD-leimoja. Myös välilöparit ja
Framat, useimmat ** ja o. ...................................................................................................................... 80

2530 1984 - 2009 ilmeisen täydellinen postituore ** kokoelma lehdillä .......................................................... 50
2531 1984 - 2009 laatikollinen vuosilajitelmia noin 4,5 kg. Paljon samoja, mm. yli 30 kappaletta 1987 ........ 50
2532 1984 - 2009 todella hieno leimattu kokoelma kahdessa kansiossa mm. gutterpareja, loistoja ym ....... 50
2533 1984 - 2010 hieno postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa mm. paljon gutterpareja, vihkoja ym ...... 40
2534 1984 - 2010 kaikki vuosilajitelmat sekä muutama ylimääräinen. Neljä ensimmäisen vuoden

lajitelmat ilman suojamuovia ..................................................................................................................50
2535 1984 - 2010 postituore ** kokoelma kahdessa albumissa, vaikuttaa täydelliseltä ................................ 50
2536 1984 - 2011 erä vuosilajitelmia lähes 30 kpl .......................................................................................... 30
2537 1984 - 2012 FDC-kokoelma kolmessa albumissa, lisäksi kolme muuta albumia joissa maksikortteja,

joulumerkkikirjeensulkija-arkkeja ym. .................................................................................................... 50
2538 1984 - 2012 hyvä varastosäiliökirja postituoretta ja leimattua. Paljon materiaalia, vihkoja, blokkeja,

Framoja ym. Paljon kaunis - loistoleimaista .......................................................................................... 50
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Automaattimerkit

Ehiökuoret

2539 1984 - 2014 kokoelma Leuchhturmin taskullisessa albumissa. Vuoteen 2001 asti merkit sekä
postituoreina ** että leimattuina, pääosin loistoleimaisina. 2002 - 2014 kerätty vain postituoreena **.
Kattava kokoelma, vain muutama merkki puuttuu ................................................................................. 60

2540 1984 - 2015 FDC kokoelma kolmessa hyvässä kansiossa ................................................................... 30
2541 1984 - 2015 leimattu kokoelma kahdessa kansiossa ............................................................................ 30
2542 1984 - 2015 postituore ** kokoelma kahdessa albumissa, ei paljon puutteita, mukana myös

joulumerkkikirjeensulkijoiden kokoarkkeja ............................................................................................. 50
2543 1984 - 2015 varastoerä merkkejä, vuosilajitelmia, FDC-kuoria ym. n. 9½ KG laatikossa ..................... 50
2544 1984 - 2018 hyvä kokoelma Leuchtturmin nahkaisessa kansiossa kotelolla. 1984 - 2008

loistoleimaiset merkit (lähinää ro, vain muutama puute). 2009 - 2018 kaikki postituoreet **, lisäksi
lähes 100 postituoretta ** 1. luokan yksityis-/näyttelymerkkejä sekä vuosien 1993 - 2008
hyväntekeväisyysjoulumerkkien postituoreet kokoarkit ......................................................................... 100

2545 1984 - 2020 vuosilajitelmaerä, 36 erilaista, vain vuoden 1991 lajitelma puuttuu .................................. 80
2546 1984 – 2014 erä pääosin postituoretta ** materiaalia noin 1 KG laatikossa, merkkejä, vihkoja ja

pienoisarkkeja. Euroarvoisia merkkejä yli 400 kpl. Myös nippu FDC -kuoria. ....................................... 50
2547 1984 alkaen kiintoisa varastoerä kahdessa säiliökirjassa postituoretta ** ja ensipäiväleimattua myös

Suomea ................................................................................................................................................. 50
2548 1984 alkaen paksussa Visir -kansiossa materiaalia mm. tarvelähetyksiä, loistoja, gutterpareja ym ..... 30
2549 1984 alkaen säiliökirjassa ja Visir-albumissa erä leimattua ja postituoretta ** materiaalia. Merkkejä,

välilöpareja, nelilöitä, myös uutuuspalvelusta tilattuja merkkejä sekä FDC-kuoria jne pienessä
rasiassa. ................................................................................................................................................ 30

2550 1984 Satama 2 markkaa, 20 kokoarkkia (20x40) .................................................................................. 20
2551 Ahvenanmaan materiaalia 1984 alkaen noin 7 KG laatikossa sisältäen postituore ** kokoelma

kansiossa, paksu säiliökirja lähinnä ep-leimattua, ja runsas erä FDC-kuoria. ...................................... 50
2552 Aineistoa yli 2 KG laatikossa - merkkejä, vihkoja, vuosilajitelmia, erikoisleimoja ym. ........................... 20
2553 Gutterpareja erä postituoreita ** nimellisarvo 380€ ............................................................................... 40
2554 Sekalainen erä monenlaista materiaalia yli 7 KG laatikossa, mm. maksikortteja, ensipäivänkuoria

(osa nimikirjoituksin), loistoleimattua materiaalia, hiukan kortteja, muutama teemalajitelma jne.
Osittain albumeissa ja osittain irrallaan. ................................................................................................ 40

2555 Sekalainen erä postilähetyksiä, FDC-kuoria (myös välilöparein), massaa, leikettä, vuosilajitelmia
ym. noin 8 KG laatikossa. ...................................................................................................................... 20

2556 Yli 4 KG laatikossa sekalainen materiaali, lähinnä 1980-luvun materiaalia sis. merkkejä leimattuna
ja postituoreena **, FDC-kuoria sekä leimautettuja kuoria, kokonaisia arkkeja, lähetyksiä
suomalaisin merkein Ahvenanmaan leimoilla jne. ................................................................................. 30

2557 1989 - 2008 erä FDC-kuoria, ilmeisesti kaikki ....................................................................................... 20
2558 1989 - 2008 iso erä postituoretta **. Useimpia merkkejä, vihkoja ja blokkeja kutakin neljä kappaletta 50
2559 1990 - 2017 erä vuosilajitelmia, vain 1993 vuoden lajitelma puuttuu, lisänä vuoden 1986 lajitelma

sekä joitain lajitelmia useampia. Yhteensä n. 35 vuosilajitelmaa .......................................................... 50
2560 Uutta materiaalia pääasiassa 1990-luvulta vielä Postin pakkauksissa, kansio FDC-kuoria ja

valikoima Davo Lux -kansiolehtiä (lähinnä 2000-luvun välilöpareille). Laatikko n. 4,5 kg, vähän
Suomeakin .............................................................................................................................................50

2561 1994 - 2011 kaikki yhdeksän vuosikirjaa ............................................................................................... 40
2562 2002 - 2018 Ilmeisen täydellinen FDC-kokoelma kahdessa kansiossa ................................................ 20
2563 2008 - 2014 näyttelymerkit, postituoreina ** .......................................................................................... 20
2564 Pieni varastoerä 2008 näyttelymerkkejä neljä sarjaa, majakkavihkoa 10 kpl ** ja atm sarjaa 10 kpl .... 20
2565 2009 - 2016 näyttelymerkit leimattuina .................................................................................................. 20
2566 Ahvenanmaan Postin leikepakkauksia viisi kpl ..................................................................................... 20

2567 Dassault ATM10 (M1) ja ATM 12 (M1, M3 ja M5) postituoreita merkkejä pienessä säiliökirjassa.
Satoja (ATM 10 yli 100 kappaletta!). Myös kuitteja. Korkea luetteloarvo! Lisäksi toinen säiliökirja,
jossa FRAMA-lipukkeita iso erä. Paljon samoja. Puutteellista painantaa, väritahroja ym.
erikoisuuksia .......................................................................................................................................... 30

2568 Huikea ATM kokoelma sivuilla mapissa. Paljon materiaalia! ................................................................. 80

2569 1845 10 kop PORTO STEMPEL tyyppi III juovikas paperi ilman vesileimaa, kaunis Borgå 1849.
Läppä revennyt avattaessa ................................................................................................................... 300

2570 1845 10 kop PORTO STEMPEL tyyppi III, vesileima: Juvankoski (korkeat kirjaimet) kaunis kuori,
himmeä laatikkoleima --- 10.JAN.18--. Ex-Faberg. Takaläppää tuettu liimakkeilla ................................400

2571 1891 10 kopeekan ehiökuori kirjattuna venäläisin lisämerkein Tallinnaan, Helsinki 7.7.1903. Oikea
taksa: toisen painoluokan kirje 14 kopeekkaa + kirjaus 7 kopeekkaa. Hyvä taksa ja sekapostite!
Hieman ajan patinaa ..............................................................................................................................20
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Ehiökortit

Esifilatelia

Kyrilliset leimat

2572 1891 10 kopeekan ehiökuori Varsovasta 28.5.1898 Saksaan. Hyvin harvinainen käyttö Puolassa! .....50
2573 1891 10 kopeekan kaunis korttikirje Algeriaan, Helsinki 24.10.1907. Tuloleima. Harvinainen

kohdemaa .............................................................................................................................................. 20
2574 1891 20 kopeekan ehiökuori + 10 kopeekkaa (L. 40) kirjattuna toisen painoluokan lähetyksenä

Ranskaan, Helsinki As. 17.4.1896. Pietarin kauttakulku- ja Ranskan tuloleima. Ajan patinaa .............. 40
2575 1891 7 kopeekan korttikirje 3 kopeekan venäläisellä lisämerkillä (L. VE3) Ranskaan, Jyväskylä

5.3.1908. Tuloleima Lyon 10.3.1908. Hyvä sekapostite ........................................................................ 20
2576 m/91 ehiöitä monipuolinen erä yli 20 kpl mm. ulkomaille ...................................................................... 80
2577 m/91 ristisiteitä hieno erä seitsemän kpl mm. tarkka ampujapataljoonaan ym ..................................... 30
2578 1949 ilmakirjeitä / aerogrammeja poikkeuksellisen hieno erä yli 200 kulkenutta / käyttämätöntä *

kansiossa myös lisämerkein! Paljon eri kohdemaita! ............................................................................ 100

2579 8 pennin kortti Lape 1 IVa mutta oliivin vihreä arvoleima eikä sinertävä vihreä! Aimo Pulkkisen
mukaan vain seitsemän korttia tunnetaan! Harvinaisuus! ..................................................................... 100

2580 Hellman, Suomen ehiöt -kansio, jota täytetty melko mukavasti alkaen kortista 1 mm.
pelikorttikartonki ym ............................................................................................................................... 50

2581 1875 8+8 penniä kaksiarvoleimainen ehiökortti, kulkenut 1877 ESPANJAAN kapteeninrouva
Riedelille, parkki Lankoskelle. Lauttakylä 23.4.1877, Postivaunu 6 25.4.1977, St.Petersburg
15.APR.1877 (juliaaninen kalenteri) ja himmeä Barcelonan tuloleima. Hyväkuntoinen harvinaisuus,
ainoa tunnettu Espanjaan kulkenut 8+8 pennin kortti! Mukana kohdetta taustoittava lehtiartikkeli
(2016) .................................................................................................................................................... 1000

2582 1879 - 1889 ehiökorttikokoelma kauniisti montteerattuna 13 sivulle mm. harvinainen käsimerkintä
Pietarin Suomen asemalta F.D.Z. ym .................................................................................................... 40

2583 1889 10 pennin ehiökortit Meksikoon (Rauma 29.12.1984) ja Norjaan (Hfors-St.Petersburg No1
7.2.1895, taite). Tuloleimat. Harvinaisemmat kohdemaat. .................................................................... 20

2584 1891 3 kopeekan rengasmallin ehiökortin harvinainen käyttö Venäjällä 1892. Pietarin tuloleima ........ 20
2585 m/17 Ilmari Koskimiehen Saarismallien korttien tutkimusmateriaalin jäännöskokoelma yli 100

kaunista korttia ...................................................................................................................................... 40
2586 m/18 15 pennin kortin käyttö viimeisenä käyttöpäivänä Waasa 14.4.1918, tuloleima 7.5.1918 ............30
2587 Kaksi Tallinnassa leimattua ehiökortin vastausosaa: Saarismalli 90p/20p + 30p lisämerkillä 1927 ja

malli 1930 1mk ehiökortin vastausosa 1930. Toisessa kulmataite, muuten siistit ................................. 20
2588 m/30 1,25 markan ehiökortiin vastausosalla lisämerkit 25 penniä, 50 penniä ja 2 markkaa

lentopostissa Saksan miehittämästä alueelta (nykyisestä Ukrainasta) Suomeen. Kortti kirjoitettu
ukrainaksi. Helsinki 4.1.1943, sensuurit. Harvinainen ........................................................................... 80

2589 1963 - 2006 noin 100 kappaletta ehiökortteja kansiossa. Paljon käyttämättömiä postimaksu
maksettu -kortteja .................................................................................................................................. 20

2590 20.9.1805 Maaherra Olof Wibeliuksen (Laki ennen mua syntynyt myös jälkheni jää) lähettämä
kirkkokuulutus Tohmajärven kirkkoon karranneen renki Johan Turusen etsinnästä ..............................50

2591 1751 kirje Tukholmasta Viroon, merkintä: franco Abbofors ym. Hieman ajan patinaa .......................... 50
2592 Kolme kaunista varhaiskirjettä mm. 1815 Tosarbyhyn ym .....................................................................30
2593 1846 erikoinen kirjepaperi käytetty kahteen kertaan, toisella kerralla osoitettu Kytäjälle ja

lisämerkintä: Toimitetaan Kantorin... kautta! Huonokuntoinen ...............................................................50

2594 Christinestad kauniilla kirjeellä Viroon, tuloleima ...................................................................................20
2595 Gamla Karleby kauniilla kirjeellä Viroon 1837 ....................................................................................... 50
2596 Harvinaisuus: Wiborg kyrillisin kirjaimin kirjeellä Viroon 1807. Sisältö mukana .................................... 800
2597 Kaskö hieno ja harvinainen kirje Viroon 1838, tuloleima ....................................................................... 200
2598 Kuopio kirjeellä 1844 Joroisiin. Sisältö mukana .................................................................................... 20
2599 Laukas hieno ja harvinainen 1817 kirjeellä Vaasaan. Sisältö mukana. Hieman ajan patinaa ............... 500
2600 Neljä erilaista kyrillistä leimalähetystä: Borgå, Uöeåborg, Wasa ja Wiburg .......................................... 20
2601 Ny Karleby hienolla kirjeellä 1839 Gamlakarlebyhyn. Sisältö mukana .................................................. 40
2602 Punainen Åbo 1822 kirjeellä, hieman ajan patinaa. Harvinainen .......................................................... 300
2603 Ruotsinsalmi harvinaisella ja hienolla kirjeellä 1832 Tavastehusiin. Aitoutus: Schwenson (2014) ........ 500
2604 Torneå pienikokoisella kirjeellä Uleåborgiin 1803. Sisältä mukana. Hieman ajan patinaa .................... 100
2605 Uleåborg 1845 hienolla kirjeellä Englantiin! Monia leimoja ym. Sisältö mukana. Upea leimaus! .......... 50
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Matalat laatikkoleimat

Yksirenkaiset leimat

Venäläisleimat

Luovutetun alueen leimat

Kuvioleimat

Postipysäkkileimat lähetyksillä

Laivamerkit

L i ti

2606 Willmanstrand harvinaisella vapaakirjeellä 1831. Sisältö mukana. Kevyt leimaus, kuten yleensä
aina. Hieman ajan patinaa ..................................................................................................................... 800

2607 Åbo kaunis erä neljä erilaista kirjettä: kyrillinen Åbo 1817 Ruotsiin, matala laatikkoleima Åbo
Saksaan allekirjoittajana Graf Mannerheim, yksi reinakainen Åbo 1870 Saksaan ym .......................... 40

2608 Brahestad 1859 pienikokoisella kuorella Ruotsiin, erikoinen ja harvinainen soikea Franko Gränsen -
leima ja myös tavallinen Frano Gränsen -leimaus. Pientä ajan patinaa ja hieman repeämää takana .. 300

2609 Jorois 1860 kirjeellä Rautalammelle. Sisältö mukana ........................................................................... 30
2610 Kaskö 1868 hienolla kirjeellä Christinestadiin. Sisältö mukana ............................................................. 50
2611 Kexholm 1856 kuorella Helsinkiin, akan patinaa. Hieno leimaus! ......................................................... 40
2612 Nyslott 1852? hienolla kirjeellä Venäjälle, tuloleima. Hieman ajan patinaa ........................................... 30
2613 Uleåborg 1866 harvinaisella kirjeellä USA:n, Porto ja Bremen -leimat sekä muita merkintöjä.

Lähetys huonossa kunnossa. Sisältö mukana ...................................................................................... 100

2614 Björneborg 1869 hienolla kirjeellä Ranskaan, takana useita leimoja. Tavanomaista ajan patinaa ........20

2615 Hieno erä lähinnä venäläisleimoja kuorilla, leikkeillä ja irtomerkeillä kahdessa hyvässä kansiossa.
Todella monipuolinen ja kaunislaatuinen erä. Lähinnä 20 pennin merkkiä, mutta myös vähän 25
pennin ja 1 markan merkkiä. 1mk kaksi kuorta ym. Myös vähän muita saman aikakauden leimoja,
mm. Finland ........................................................................................................................................... 100

2616 Petsamo 14.7.1938 kortilla Itävaltaan, jossa lunastusmerkit! ................................................................ 20
2617 s/s Suursaari kortilla, päivätty 25.8.1939, erittäin kaunis ja harvinainen ............................................... 40
2618 Suursaari kolme erilaista kaunista leimakohdetta korteilla mm. harvinainen s/s Suursaari 1935 ja

ukkoskortti 1915 .................................................................................................................................... 50
2619 Viisi kappaletta venäläisiä ehiökortteja käytettynä välirauhan aikana Suomen entisellä alueella.

Leimoissa suomenkieliset paikkakunnat Viipuri, Pyhäjärwi, Loimola, Suojärvi ja Naistenjärwi ............. 50

2620 1875 - 1895 merkkierä 63 kappaletta kuvioleimoin. Mm. useita 1875 32 penniä, kolme ruotsalaista
merkkiä ym ............................................................................................................................................ 40

2621 Kuvioleimoja kiintoisa erä sivuilla yli 300 kpl! Löytöjä? ..........................................................................50
2622 Neljä kaunista kuvioleimalähetystä mm. Ny Carleby 1885 nro 360 aitoutus: Schwenson (2009) ja

Helsingfors 1878 nro 293 aitoutus: Schwenson (2010) ym ................................................................... 50
2623 Pieni erä merkkejä ja kaksi lähetystä .................................................................................................... 30
2624 Nro 325 ja Nystad 1884 kirjatulla kuorella m/1882 5 penniä punertavanoransssin ja 20 penniä

ultramariinin kaksi kpl kera Wårdöhön, Ahvenanmaalle. Hieman ajan patinaa ja pientä taittumaa.
Lausunto: Ossa (2019) .......................................................................................................................... 80

2625 Nro 451 ja Loimijoki 1889 kirjatulla ehiökuorella lisämerkin kera, erittäin kaunis! Leimasin oli
loppuvaiheessa osittain rikkoutunut. Kuoressa hieman vikaa ............................................................... 40

2626 Postipysäkkileimoja kaunis erä noin 60 lähetyksellä ja merkeillä paksussa säiliökirjassa. Tukittavaa ..80

2627 Borgå Ångfartygsbolag Ab 25 penniä sininen HELSINGFORS. Hyvin harvinainen, vähäistä
hammasvikaa. Käyttämätön ilman liimaa (* ...........................................................................................50

2628 Borgå Ångfartygsbolag Ab 50 penniä punainen HELSINGFORS. Hyvin harvinainen, vikoja
(ohentuma, rissi, hammasvikaa). Leimattu laivayhtiön soikealla leimalla (Borgå) 3 OKT 1905. Ex
Sulo Kinnunen, mainittu Kinnusen käsikirjassa (kopio sivusta mukana). .............................................. 50
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Laivaposti

Rautatiemerkit

Rautatieposti

Kiehtovia leimoja lisää

2629 1876 kirje Ruotsista, Gefle 15.11.1876, laivapostissa Hangon kautta Tammisaareen. Kirjeellä
erittäin harvinainen laivalla käytössä ollut leima: FINSKA ÅNGB. POSTEXPEDITION 18.11.1876.
Leimaa tunnetaan arviolta neljä kappaletta! Leima oli käytössä vain 1876 purjehduskauden aikana.
Harvinaisuus! Ex Johan Snellman ......................................................................................................... 600

2630 Jokioinen ehkä täydellisin kokoelma, joka koskaan on rakennettu tästä alueesta! Kauniisti
montteerattu 114 sivulle sisältäen monia harvinaisuuksia ja upeita kohteita! Mukana mm. 1898 25
pennin punainen päikkönelilönä, 1889 julkaisu, erikoisuuksia, eroja, vaikka mitä! Tilaisuus! ............... 800

2631 Rauman Rautatiemerkkejä erä dokumenteilla .......................................................................................20
2632 Rautateiden rahtikirjoja iso nippu yli sata kappaletta rautatiemerkein (VR, Lahti-Loviisa, Jokioinen

ym.). Lisäksi pieni nippu noin 20 kappaletta Rautatiehallitukselle tulleita kuoria Suomesta ja
ulkomailta .............................................................................................................................................. 20

2633 Uusikaarlepyy / Nykarleby 1903 25 penniä vihreä pakettimerkki, alareunassa 12 kolmiota.
Käyttämätön ilman liimaa (*). Vähän hammasvikaa ja ruskettumaa sekä oikeassa reunassa pieni
korjaus. Yksi harvinaisimmista rautatiemerkeistä. ................................................................................. 250

2634 Uusikaarlepyy / Nykarleby 1903 40 penniä ruskea pakettimerkki, alareunassa 12 kolmiota.
Käyttämätön ilman liimaa (*). Ohentuma. Harvinainen ..........................................................................100

2635 VR 1871 10 penniä ja 20 penniä harvinaiset mitätöidyt (L. 1-2) ............................................................ 80
2636 VR 1871 3 kop harvinainen mitätöity (L. 6) ........................................................................................... 50
2637 VR 1871 5 kop harvinainen mitätöity (L. 7) ........................................................................................... 50
2638 VR 1874 25 penniä - 70 penniä ja 8 kop - 20 kop mitätöidyt, harvinaiset (L. 11 - 16) ........................... 150

2639 Hyvinge asemaleima 20 pennin isohamapaisella merkillä (vikaa) ........................................................ 30
2640 Turenki -asemaleima sähkösanomalla 1930. Upea! ............................................................................. 20
2641 1875 8 pennin ehiökortti Porvoosta Mäntsälään. Aseman numeroleima 3 (Udelnaja) ym. leimoja ....... 20
2642 Nickby -asemaleima 8 pennin ehiökortilla (L. 5) päiväys 1875. Gummesson RR 1866 - 1875 ............. 100
2643 P.Vaunu 11a -leima (Lehmus-Helminen 11.5.05 ”RR - ei havaintoja”) lunastuskuorella 21.10.55 .........20

2644 Björneborg kolme hyvää lähetystä eri leimoin: kyrillinen 1829, matala laatikkoleima 1853 ja
yksirenkainen 1874 ................................................................................................................................30

2645 Kansiossa lähinnä ehiökortteja erä mm. leimoja ym. Yhteensä yli 150 kohdetta .................................. 20
2646 Kotkan kotiseutuun liittyvää materiaalia upea erä! Mukana mm. 1872 Venäjältä ehiökuori

Stensnäsiin, kuvioleimoja 332a ja b merkeillä , laivapostikirje 1894, Kotkan leimaväärenne nelilöllä
ym .......................................................................................................................................................... 100

2647 Kuru kotiseutua ym kerätty kokoelma -aineisto kolmessa kansiossa mm. leimoja ja kuvakortteja ....... 50
2648 Nivala kotiseutuaiheinen erä säiliökirjassa mm. lähetyksiä, leimoja ym. Lisäksi Kyösti Kallion

patsasrahaston lomake ......................................................................................................................... 30
2649 Pihtipudas kotiseutu aineisto kahdessa kansiossa 1888 alkaen mm. Wärde 1898 ym ........................ 80
2650 Postipysäkkieleimoja ym merkeillä ja pienillä leikkeillä hieno erä säiliökirjassa .................................... 30
2651 1847 - 1859 viisi kiintoisaa kirjettä Ruotsiin, joista kolmessa Franco Gränsen -leimaus sekä

yhdessä näistä 10 kop ovaalimerkki, joka rikkoutunut kirjettä avattaessa ............................................ 100
2652 Kolme vanhaa kuorta: Turun matala laatikkoleima kuorella Saksaan 1853, Nystadin korkea

laatikkoleima kuorella Belgiaan (kohdemaa!) ja kuori Espanjasta Suomeen 1858 (lunastusmerkintä
”Lösen 20 kop”) ..................................................................................................................................... 20

2653 Unzur Frank -leimaus pienellä leikkeellä 1866 20 pennin merkin kera (vikaa) ..................................... 40
2654 Lehdistö- ja painotuotesensuurilähetyksiä hieno erä yli 20 kpl mm. useita eri kaupunkien leimoja ym 400
2655 Kaksi sensuuria Helsinki ja Turku 1916 sekapostite osoitekortilla m/11 40 penniä ja venäläinen 4

kop merkki ............................................................................................................................................. 20
2656 Erikoinen sensuroitu kirje Venäjältä 1917 Suomeen, jossa sensuuriliuskan päälle kirjoitettu teksti

käsin sensuurin toimesta ....................................................................................................................... 20
2657 Tarkastettu Rajajoen sensuurissa -leima ym leimoja kortilla Venäjälle, Hyvinkää 30.9.1918.

Merkintä: Rajajoen asemakomendantin sensuuriin. Harvinainen! ........................................................ 50
2658 Venäjältä Punaiseen Suomeen sensuroitu kirje, tuloleima 25.3.1918 ym ............................................. 40
2659 Punaisen Ristin -leima (Tornio) kuorella, kaunis Kyminlinna 1919 ........................................................ 40
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Suomeen tullutta postia ulkomailta

Erikoisleimat

Ensipäiväkuoret

2660 12.3.1940 Lauri Peltosen tekemä tunnettu puolitus: Sista posten från Hangö kuorella, joka lähetetty
Bromarviin, josta Peltonen lähettänyt sen Ruotsiin liittäen mukaan oheisen kirjeen, jossa pyytää
vastaanottajaa hakemaan ruotsalaisen tuloleiman: Säffle 12.4.1940 ................................................... 20

2661 Kaksi kiintoisaa kirjettä: 1946 Porista Intiaan By air to the United Kingdom -leimalla sekä sensuroitu
lentokirje USA:n 2.12.1941. Hieman ajan patinaa ................................................................................. 20

2662 1942 - 1946 sodanaikaisia kirjeitä Tanskaan neljällä kokoelmalehdellä. Yhdessä sensuurin
kemiallinen kontrolli kirjepaperilla .......................................................................................................... 20

2663 Ulkomailta Suomeen tullutta postia yli 20 lähetystä monissa sensuuria ym kiintoisaa mm. Argentiina
1916, Viro 1919, Kanada 1919, Chile 1920, Italia 1940 ym .................................................................. 40

2664 Venäjältä kymmenkunta kiintoisaa lähetystä Suomeen 1897 - 1929 mm. sensuuria ym. Lisäksi pieni
nippu Venäjän sisäistä postia ................................................................................................................ 30

2665 1851 Englannista hieno kirje Suomeen, Bristol ja Paid ym leimoja. Hieman ajan patinaa. Sisältö
mukana .................................................................................................................................................. 20

2666 1861 Tanskasta kirje Turkuun, numeroleima 1 ja ruotsalainen lunastusleima 36 öre ym ......................20
2667 1862 Hollannista kaunis pienikokoinen kirje Suomeen, Anvers ym leimoja ja merkintä: Losen 27

kop. Hieman ajan patinaa ...................................................................................................................... 20
2668 1868 Usa:sta Hampurin ja Pietarin kautta kirje Suomeen, Winona May 4, Hamburg Franco

25.5.1868 ym. Hieman ajan patinaa ...................................................................................................... 100
2669 Sveitsistä kiintoisa kirje monin leimoin Suomeen, mutta tarkka vuosiluku epäselvä. Merkintä Lösen

80 penni ym. Hieman ajan patinaa ja pientä rissiä ................................................................................ 30
2670 1917 Azoreilta kirje Pietarin kautta Tienhaaraan. Sensuurin liuska ym leimoja. Takana Petrograd

27.3.1917 ja 12.4.1917 .......................................................................................................................... 20
2671 1939 - 1945 Suomeen tullutta sensuroitua postia eri maista kahdeksan kpl ........................................ 20
2672 1942 - 1944 kolme kirjattua kirjettä Firenzestä Suomeen. Yhdessä lähetyksessä 14.2.1944 on

käytetty lyhytaikaisen saksalaisten tukeman Pohjois-Italian valtion, Italian sosiaalisen tasavallan
lisäpainettuja merkkejä .......................................................................................................................... 20

2673 1934 Lauttasaaren partioleiri leima leirin valokuvakortilla ..................................................................... 50
2674 1920 Suomen Messut ja 1922 Esperantokongressi korteilla, 1922 Maatalousnäyttely M17 5 pennin

nelilöllä ja 1928 Sanomalehtipostikonttori näyttävällä M17 1 markan yhdeksilöllä ............................... 40

2675 1928 Näyttelymerkit Helsingin Kauppatori kortin kuvapuolella 10.11.1928. Harvinainen! ..................... 50
2676 m/30 leijonat 5 penniä, 10 penniä, 20 penniä, 40 penniä, 50 penniä ja 60 penniä erittäin

harvinaisella ensipäiväkuorella Helsinki 2.1.1930! Äärimmäisen harvoin tarjolla! Aitoutus: Kauppi
(2023) .................................................................................................................................................... 1500

2677 1931 - 40 erä kahdeksan erilaista mm. FIS 1938 sarja ja Isänmaa 15.2.1940 ..................................... 50
2678 1931 Pro Filatelia Hankasalmi As 15.10.1931, mutta jälkeenpäin lisätty kuulakärkikynällä osoite ....... 80
2679 1931 Pro Filatelia Helsinki ko 15.10.1931. Harvinainen ........................................................................ 100
2680 1931 Pro Filatelia kolme kpl kortilla 15.10.1931. Harvinainen ............................................................... 100
2681 1931 Svinhufvud Helsinki ko 15.12.1931 .............................................................................................. 20
2682 1934 Kivi Helsinko ko 10.10.1934 ......................................................................................................... 20
2683 1935 - 1954 FDC kokoelma kansiossa lähes 90 kpl hyviäkin kuten 1935 Kalevala sarja, 1938 FIS

sarja, Yliopisto 1.5.1940, Punaisen Ristin sarjat 1.1.1941, 1.1.1942, 2.1.1943 jne. Lisäksi hyviä
m/30 esim. 2.9.1945, 9.6.1947, 13.2.1950 ym ...................................................................................... 300

2684 1935 Kalevala sarja 28.2.1935 .............................................................................................................. 40
2685 1935 Kalevala sarja Padasjoki 28.2.1935. ............................................................................................ 40
2686 1937 - 1963 26 FDC-kuorta, joukossa monta hyvää. Mm. Punaristi 1943 ja 1944, m/30 Postiauto 16

markkaa, 1940 Isänmaa, 1941 Kallio ja Yliopisto jne ............................................................................ 100
2687 1937 Mannerheim Mikkeli 4.6.1937 ja muistoarkilla Hanko 4.6.1937 ................................................... 20
2688 1938 - 2010 FDC kokoelma kahdeksassa kansiossa. Paljon materiaalia! ............................................ 200
2689 1938 - 44 hyvä erä viisi erilaista mm. FIS ym ........................................................................................ 40
2690 1938 alkaen FDC erä yli 130 kpl kansiossa mm. Isänmaa 15.2.1940, Yliopisto 1.5.1940 ym .............. 100
2691 1938 FIS sarja 17.1.1938 aavistus ajan patinaa ................................................................................... 20
2692 1939 Punaisen Ristin sarja 2.1.1939. Harvinainen ............................................................................... 80
2693 1939 Punaisen Ristin sarja Hanko 2.1.1939. Harvinainen, pieni rissi ................................................... 80
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Suomi kokoelmat ja erät

2694 1939 Punaisen Ristin sarja Hanko 2.1.1939. Harvinainen .................................................................... 80
2695 m/30 Postitalo 4 markkaa 1.3.1939. Harvinainen .................................................................................. 80
2696 1940 - 43 neljä erilaista mm. kenttäpostimerkit Hanko 16.10.43 ym ..................................................... 20
2697 1940 Helsingin yliopisto 1.5.1940 .......................................................................................................... 30
2698 1940 Punaisen Ristin sarja 27.1.1940 harvinainen! .............................................................................. 250
2699 1940 Punaisen Ristin sarja 27.1.1940, mutta osan merkkien väri himmennyt. Harvinainen ................. 100
2700 m/30 leijonat päällepainamalla 1.75 markkaa / 1.25 markkaa ja 2.75 markkaa / 2 markkaa

16.6.1940 erittäin harvinainen! Aivan pieni rissi reunassa .................................................................... 200
2701 1941 - 43 viisi erilaista: Ryti ja Mannerheim sarjat sekä kolme Itä-Karjalan kuorta ...............................20
2702 1941 ja 1942 Punaisen Ristin sarjat 1.1.1941 ja Lohja 1.1.1942. Pientä ajan patinaa ......................... 50
2703 1941 Kallio 24.5.1941 ja Aseveli Lohja 24.5.1941 omilla kuorillaan ...................................................... 20
2704 1941 Punaisen Ristin sarja 1.1.1941 ..................................................................................................... 40
2705 1942 Punaisen Ristin sarja 1.1.1942 ..................................................................................................... 20
2706 1942 Punaisen Ristin sarja 2.1.1942. Aavistus mustetahraa ................................................................ 20
2707 m/30 kuvamerkit kaksi hyvää: 50 markkaa ja 100 markkaa 2.5.1942 ja toinen hyvä 7 markkaa sekä

9 markkaa 15.12.1942 ........................................................................................................................... 100
2708 m/30 kuvamerkit kaksi hyvää: 50 markkaa ja 100 markkaa omilla kuorillaan 2.5.1942. 50 markan

kuoressa tahraa ..................................................................................................................................... 80
2709 m/30 leijonat 1 markka, 2 markkaa, 2½ markkaa, 3½ markkaa ja 4½ markkaa 1.10.1942 ja lisäksi

kuvamerkit 7 markkaa ja 9 markkaa 15.12.1942 samalla kuorella. Harvinainen yhdistelmä! ............... 100
2710 1943 Punaisen Ristin sarja Tammisaari 2.1.1943. Aavistus tahraa ....................................................... 20
2711 m/30 leijona 3½ markkaa / 2.75 markkaa ja Kansanapu sarja samalla kortilla 1.2.1943 kirjattuna

Ruotsiin ..................................................................................................................................................30
2712 m/30 leijona 3½/2.75 markkaa 1.2.1943. Harvinainen .......................................................................... 20
2713 1944 Punainen risti sarja m/30 ehiökortilla 1.1.1944 ............................................................................. 20
2714 m/30 kuvamerkit 15 markkaa ja 20 markkaa 4.9.45 harvinainen .......................................................... 50
2715 m/30 leijona 3 markkaa, 4 markkaa ja 5 markkaa nelilöt 1.7.45 harvinaiset! ........................................ 50
2716 m/30 leijona 8/5 markkaa 16.3.1946 ..................................................................................................... 30
2717 m/30 leijonat 5 markkaa ja 8 markkaa parit kortilla Porvoo 24.1.1946 .................................................. 20
2718 m/30 kaksi erilaista 20.1.1947 ja 10.2.1947 .......................................................................................... 30
2719 m/30 leijona 3 markkaa harmaa 9.6.1947 ............................................................................................. 20
2720 m/30 vuodelta 1948 kolme erilaista ensipäivää, joista kaksi korteilla. Kuoressa hieman ajan patinaa . 20
2721 m/30 300 markkaa lentokone 13.2.1950 Islantiin! ................................................................................. 30
2722 m/30 300 markkaa lentokone 13.2.1950 ............................................................................................... 30
2723 m/30 leijonat 8 markkaa, 9 markkaa, 10 markkaa, 12 markkaa, 15 markkaa ja 20 markkaa 9.1.1950 20
2724 m/54 10 markkaa 1.6.1954 harvinainen ................................................................................................ 20
2725 m/54 10 markkaa 1.6.1954 ja samalla kuorella 15 markkaa sekä 25 markkaa 24.4.1954.

Harvinainen yhdistelmä ......................................................................................................................... 30
2726 m/54 5 markkaa pari 1.7.1954. Harvinainen ..........................................................................................20
2727 m/54 erä 14 erilaista mm. 300 markkaa 20.1.1958, 100 markkaa 2.6.1958, 125 markkaa 4.5.1961

ym .......................................................................................................................................................... 40
2728 m/54 erä 17 erilaista mm. 100 markkaa 2.6.1958 ja 125 markkaa 4.5.1961 ........................................ 30
2729 m/54 20 markkaa ja 30 markkaa leijonat 1.8.1956 aavistus ryppyä ym ................................................ 20
2730 m/54 300 markkaa Joensuu 20.1.1958 ................................................................................................. 20
2731 2009 - 2019 FDC-kokoelma albumissa, yli 70 kuorta. Lisäksi hiukan vanhempaa materiaalia, mm.

m/63 3 markan lentokone FDC ..............................................................................................................20
2732 2019 Plus -merkki (L. 2603) Hanko 8.4.2019 - harvinainen! Posti ei koskaan valmistanut tästä

merkistä ensipäiväkuorta! ...................................................................................................................... 20

2733 1. luokan ja 2. luokan postituoreita merkkejä 280 kappaletta ................................................................ 100
2734 1. luokan postituoreita ** tarrakukkamerkkejä 11 kokonaista arkkia, yhteensä 110 merkkiä .................80
2735 Ahvenanmaata, Itä-Karjalaa, Tub joulumerkkejä ym reuna-alueita erä kahdessa kansiossa ............... 30
2736 Erikoisuuksia ym kiintoisaa materiaalia erä mm. leikkaamattomat ATM rivilöt, siirtymää, tarttumaa

jne .......................................................................................................................................................... 30
2737 Erä pienoisarkkeja ja vihkoja leimattuina ja postituoreina varastokorteilla, lähes 1½ KG materiaalia

aina vuoteen 2014 asti. Runsaasti nimellisarvomateriaalia ja hyväleimaisia kohteita ........................... 80
2738 Erä postituoretta ** materiaalia mapissa, pääosin vihkoja ja pienoiasrkkeja 1990-2000-luvuilta.

Yhteensä yli 100 postituoretta ** ikimerkkiä sekä lisäksi myös hiukan muita arvoja ............................. 100
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2739 Ikimerkkejä ** kahdessa säiliökirjassa yli 200 kappaletta, myös muuta materiaalia ............................. 150
2740 Ikimerkkejä iso erä n. 400 kappaletta postituoreina **, nimellisarvo yli 800€ ........................................ 400
2741 Ikimerkkejä postituoreina ISO ERÄ, yli 1400 kappaletta! ...................................................................... 700
2742 Ikimerkkejä yli 150 kappaletta postituoreina **, lisäksi hiukan muita euroarvoja ................................... 100
2743 Ikimerkkejä yli 170 kappaletta postituoreena **. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ........................... 80
2744 Ikimerkkejä yli 200 kpl postituoreina **, lisäksi hiukan myös muita arvoja ............................................ 150
2745 Kaksi kokoelmaa: leimattu 1860 alkaen omassa kansiossaan ja 1875 leimaamaton kokoelma

omassa kansiossaan. Ei kalliita mutta joitain pikku hyviä merkkejä ...................................................... 50
2746 Kaksi vaatimatonta kokoelmaa: postituore kokoelma kahdessa kansiossa ja leimattu

peruskokoelma yhdessä kansiossa. Lisäksi paksu säiliökirja kaksoiskappaleita. Myös joitakin
vuosilajitelmia ja postilähetyksiä. ........................................................................................................... 40

2747 Keräilijän Suomi ja Ahvenanmaa kokoelmat yli 20 kansiossa ja mapissa! Valtava määrä materialia
mm. paljon postituoretta ** nimellisarvomaterialia! Loistoja, FDC:tä, näyttelykortteja ym materiaalia!
Pitkäksi aikaa tutkittavaa ....................................................................................................................... 500

2748 Kiintoisa erä juhlamerkkejä ja käyttösarjojen merkkejä neljässä säiliökirjassa sekä albumissa,
pääosin postituoretta ** materiaalia. Mukana mm. tutkittua m/63 materiaalia ....................................... 50

2749 Laiva-, rautatie- ja Suomessa käytettyjä venäläisiä postimerkkejä erä kolmella sivulla ........................ 30
2750 Loistoja / lähes loistoja hieno erä levyillä ...............................................................................................30
2751 Loistoja ja muuta materiaalia hieno erä levyillä, pusseissa ja kahdessa kansiossa lähetyksillä ........... 30
2752 Loistoleimattuja merkkejä pienessä säiliökirjassa alkaen 1800-luvulta, pääosin M/17 merkkejä ja

juhlamerkkejä, arviolta muutama sata kappale, mukana mm. kaunis leimattu 1889 5 markkaa ........... 30
2753 Maksikortteja ja näyttelykortteja erä kansioissa yli 250 kappaletta, myös itsetehtyjä maksikortteja ..... 30
2754 Maksikorttikokoelma albumissa, kaikki Postin viralliset maksikortit 1 - 113, lisäksi lähes 80

itsetehtyä maksikorttia ........................................................................................................................... 20
2755 Maksikorttikokoelma itsetehtyjä kortteja mapissa, yli 300 kappaletta ....................................................20
2756 Pieni erä lähinnä uudempaa postituoretta ** materiaalia varastokansiossa, yli 100 ikimerkkiä ym. ..... 50
2757 Pieni erä postituoreita ** vihkoja, automaattivihkoja, pienoisarkkeja, kokonaisia arkkeja sekä

arkinosia. Pääosin 1980-lukua ja uudempaa, myös hiukan nimellisarvomerkkejä ................................ 30
2758 Pienoisarkkeja erä yli 120 kpl ja vihkoja yli 100 kpl myös automaattivihkoja noin 30 kpl. Kaikki

postituoreita ** ....................................................................................................................................... 50
2759 Postimerkki ja merkistä tehty kortti -kokoelma sivuilla kansiossa alkaen 1901 ..................................... 20
2760 Postituoreita ** 1. ja 2. luokan merkkejä noin 220 kpl ........................................................................... 200
2761 Postituoreita ** 1. ja 2. luokan merkkejä yli 400 kpl mm. vihkoja ja pienoisarkkeja ............................... 400
2762 Postituoreita ** käyttömerkkejä erä pääosin kokonaisina arkkeina euroajalta, ikimerkkejä sekä muita

arvoja, nimellisarvo n. 500€ ................................................................................................................... 200
2763 Postituoreita ikimerkkejä yli 130 kappaletta ...........................................................................................80
2764 Sekalainen erä lajitelmia ym materiaalia esimerkiksi 2009 Kansakuntaa rakentamaan numeroitu

pienoisarkki myös ulkomaista materiaalia kuten Man Saarten Lewis Hamilton numeroidut
pienosarkit. Lisäksi Postiin keräilyauto .................................................................................................. 20

2765 Sekalainen erä Suomea säilytyskorteilla ym. Mm. kenttäposti 1983 kaunis kuori ................................ 20
2766 Suomea ja Ahvenanmaata varastoerä paksussa säiliökirjassa myös loistoja ....................................... 30
2767 Suomen urheilumerkeistä kaunis aihekokoelma, mm. yli 50 postilähetystä .......................................... 50
2768 Suomi erä neljässä säiliökirjassa materiaalia eri aikakausilta leimoja, paperieroja ym ......................... 20
2769 Uutuuspalelusta tilattuja leimattuja ja postituoreita ** merkkejä vielä kirjekuorien sisällä yli ½ KG

laatikossa, runsaasti nimellisarvomateriaalia mukana ...........................................................................50
2770 Vanha jäännöskokoelma ja jotain lähetyksiä mm. m/11 5 penniä B ym. Lisäksi 1941 Ryti ja

Mannerheim fdc:t ................................................................................................................................... 50
2771 1856 - 2001 kokoelma kolmessa kansiossa, mutta vanha pää puuttuu lähes kokonaan sen sijaan

uudessa päässä 1980-luvulta alkaen loistoja, hienoja leimattuja ryhmiä ym! Lisäksi vähän muuta
materiaalia mm. vanhoja huutokauppakohteita ..................................................................................... 150

2772 1856 - 1927 vanhempaa hieno erä levyllä ............................................................................................ 100
2773 1856 - 1930 vanha kokoelma sivuilla lisättynä joillakin lähetyksillä ja extramateriaalilla! Hyviäkin

kuten Kööpenhaminalainen, 1885 5 ja 10 markkaa, 1891 3½ ruplaa, kaksi mustaa kymppiä,
pikakortti 1917, joitain vesileimaeroja mutta laatu hiukan vaihteleva osassa merkeistä. Mukana
loistoja ym ..............................................................................................................................................500

2774 1856 - 1949 vanha kokoelma sivuilla lähinnä leimattua mm. kahdeksan erilaista isohampaista
(vikoja), 1885 sarja (vikaa), vesileimaeroja, Zeppelin ym ...................................................................... 200

2775 1856 - 1957 Erittäin hieno, vanha **/*/o kokoelma kansiossa sisältäen kaikki päälajit (ei ”reuna-
alueita”) arvomerkkeineen. 1856 ovaalit (10 kop loisto, mutta vähän ohentumaa), isohampaisissa
pari pientä hammasvikaa, 1875 hieno Kööpenhaminalainen, 1875-82 laajennettu väreillä, 1885
hyvät 5 markkaa ja 10 markkaa (loisto Tavastehus!), hyvät 1891 3½ ruplan ja 7 ruplan
rengasmerkit, kaikki mustat kympit jne. Itsenäisyyden aika lähes kaikki **/* ja leimattuna. 1918
Vaasa 5 markkaa kuusi kappaletta, 1929 valkoinen paperi 10 markkaa Helsinki-o, 1930 Zeppelin
viisi postituoretta (mm. nelilö) ja kortti Saksaan, paljon kauniita ja loistoleimoja ym. Todellinen
laatukokoelma, suosittelemme .............................................................................................................. 1500
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2776 1856 - 1970 hyvä, vanha **/*/o kokoelma kansiossa. Mm. 23 isohampaista (vikoja), 1875 - 82
jokanurkkaisten värieroja, 1889 Specimen-sarja, 1891 3,50 ruplaa ja 7 ruplaa Fournier-väärenteet,
mustia kymppejä, vesileimaeroja, Zeppelin *, Kenttäposti 1963, Pohjois-Inkeriä, Karjalaa ym.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 200

2777 1856 - 1977 vanha */o kokoelma kansiossa. Mm. 1856 10 kopeekkaa (taite), 20 isohampaista
(vikoja), kaikki mustat kympit, vesileimaeroja, Zeppelin, Karjala-sarja ym. Monissa merkeissä (mm.
Karjala-sarjassa) liimakkeiden liima tullut merkin läpi. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ................. 100

2778 1856 - 1984 vanha päätyyppikokoelma, josta puuttuu vain jokunen merkki. Mukana monta
arvomerkkiä kuten 1875 Kööpenhaminalainen, 1885 5 ja 10 markkaa, 1891 sarja, kolme mustaa
kymppiä, Zeppelin, Karjala sarja ja muita reuna-alueita. Merkeissä vaihteleva laatu, joten kannattaa
tutkia tarkkaan läpi. ................................................................................................................................500

2779 1856 - 1987 hieno arvokokoelma lähinnä leimattua taskullisessa kansiossa. Monia hyviä merkkejä
kuten Kööpenhaminalainen, 1885 sarja, 1891 sarja, kolme mustaa kymppiä, Zeppelin, Pohjois-
Inkeri täydellisenä jne. Kokoelmaan pyritty kerämään loistoja! Todella paljon juhla, Punaisen Ristin
ja Tub ym merkkejä loistoina! Poikkeuksellisen hyvä valikoima. ........................................................... 1000

2780 1856 - 1987 hyvä, lähinnä leimattu kokoelma hyvässä taskukansiossa. Vanhimmissa vähän
vaihteleva laatu. Kohtalaiset isohampaiset, 1875 Köpis, 1891 rengasmerkit 1 kopeekka - 1 rupla (1
rupla **), Vaasa 5 markkaa, Zeppelin *, reuna-alueita jne. Vuodesta 1930 varsin täydellinen, paljon
kauniita ja loistoleimoja, varsinkin uudemmassa päässä ...................................................................... 300

2781 1856 - 1989 erittäin hieno **/*/o kokoelma kahdessa Leuchtturm-taskukansiossa koteloilla. Paljon
arvomerkkejä, mm. 1856 5 kopeekkaa (ohentuma), kaikki isohampaiset (hienot 5 penniä ja 1
markka), 1875 Köpis (att), 1885 5 markkaa ja 10 markkaa, Kaikki rengasmerkit ja mustat kympit,
runsaasti vesileimaeroja (parempiakin), Zeppelin ** ja leimattu, kenttäposti 1963 ja -83, Karjala-
sarja *, Aunus 50 penniä ja 1 markka (att. Lehtonen), Pohjois-Inkeri molemmat sarjat * jne. Myös
lisämateriaalia kuten 1889 Specimen-sarja, 1911 40pen Ruhtinansalmi-puolitekuori, lähetyksiä,
vihkoja ym. Myös TUB-joulumerkit täydellinen 1908 - 2001. Ehdottomasti tutustumisen arvoinen
arvokokoelma! ....................................................................................................................................... 1500

2782 1856 - 1989 kokoelma taskullisessa kansiossa hyviäkin kuten Kööpenhaminalainen, 1891 sarja,
kolme mustaa kymppiä, Zeppelin ym .................................................................................................... 400

2783 1856 - 1994 lähinnä leimattu hyvä peruskokoelma kansiossa sisältäen joitain parempia merkkejä,
kauniita leimauksia jne. ......................................................................................................................... 100

2784 1856 - 2005 kokoelma kansiossa lehdillä ja säiliökirjassa mm. isohampaiset (vikoja), kaksi mustaa
kymppiä, 1918 5 markkaa, ym ...............................................................................................................100

2785 1856 - 2007 kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa mm. 1875 Kööpenhaminalainen (vikaa),
1891 merkkejä, Zeppelin, Karjala sarja ym. Euroarvoisia postituoreita ** merkkejä yli 400€ ................ 400

2786 1856 - 2013 pääasiassa leimattu kokoelma kolmessa kansiossa. 1856 ovaalien väärenteet,
vanhassa päässä puutteita, mutta vuodesta 1927 jokseenkin täydellinen. Mm. Zeppelin **. Mukana
myös Ahvenanmaa ja TUB-joulumerkit. ................................................................................................ 1856

2787 1856 – 1945 kansiossa loisto leimattuja satoja mm. isohampaisia (jotain pientä sanomista), 1885 5
ja 10 markkaa, 1891 kaikki rupla arvot, Vaasan 5 mk, Kenttäposti 1963, Itä-Karjalaa . Kannattaa
tutustua huolella, harvoin tarjolla näin hyvää kokonaisuutta. ................................................................ 1000

2788 1856 alkaen kiintoisa erä materiaalia sivuilla kansiossa mm. isohamapaisia (vikoja), 1889 5 ja 10
markkaa, 1918 5 markkaa, Zeppelin, 1963 Kenttäpostimerkki, joku loisto ym ...................................... 150

2789 1856-1983 **/*/o kokoelma Leuchtturmin taskukansiossa kotelolla. mm. kohtalaiset isohampaiset 5
kopeekkaa - 40 penniä, hyviä 1875 - 1889 merkkejä, 1891 1 rupla lähes loisto, kaikki kolme mustaa
kymppiä, Vaasan sarja, Autopakettia, P-Inkeri II sarja ym. Paljon kaunis- ja loistoleimaista .................300

2790 Ovaalien ja isohampaisten jälkipainamat erä sivulla ............................................................................. 40
2791 Vanhoja myyntikohteita erä alustoilla mm. isohampaisia (vikoja), hienoja leimoja ym .......................... 150
2792 1860 - 1941 kokoelma leimattua, jossa kerätty mm. värejä, hammasteita ym eroja. Mukana myös

loistoja runsaasti! Mukana mm. 1891 rengasmerkkejä 18 kpl, mustaa kymmpiä neljä kpl, 1918 5
markkaa kaksi kpl, vesileimaeroja, hieno juhla- ja lisämaksulliset merkit, joissa mukana mm.
kuvakevirheitä! .......................................................................................................................................400

2793 1860 - 1866 erä merkkejä (vikoja) ......................................................................................................... 40
2794 1860 - 1911 kaunis vanha kokoelma sivuilla mm. isohamapaisia (vikoja), 1891 rengasmerkkejä ym .. 50
2795 1860 - 1944 peruskokoelma leimattua ja leimaamatonta materiaalia vanhassa albumissa, myös

reuna-alueita kuten Karjalaa, Pohjois-Inkeriä jne. ................................................................................. 40
2796 1860 - 1964 siisti **/*/o peruskokoelma kansiossa. Joitakin parempiakin merkkejä, 1891 1 rupla,

1903 10 markkaa, Vaasa 5 markkaa, vesileimaeroja ym. Jonkin verran sekä käyttämättömänä että
leimattuna. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! .................................................................................... 80

2797 1860 - 1966 pääosin leimattu kokoelma sivuilla kansiossa mm. 1963 Kenttäpostimerkki loistona ym . 40
2798 1860 - 1970-luvulle vanha kokoelma sivuilla kansiossa mm. isohampaisia 17 kpl (vikoja), 1889 5 ja

10 markkaa, 1891 merkkejä, vesileimaeroja ym ................................................................................... 120
2799 1860 - 1983 kokoelma taskullisessa kansiossa mm. musta kymppi, Zeppelin, Karjala sarja, Pohjois-

Inkeri täydellisenä, 1963 ja 1983 kenttäpostimerkit ym ......................................................................... 300
2800 1860 - 1988 kokoelma sivuilla kansiossa hyviäkin kuten 1891 3½ ruplaa ja Zeppelin ym .................... 100
2801 1860 - 1989 **/*/o kokoelma kansiossa. Leimattuja lähinnä vanhassa päässä, vaihteleva laatu.

Monia hyviä, mm. leimattu Köpis (takuu Pfenniger), 1929 10 mk Helsinki-30 leimalla (ei takuuta),
Zeppelin *, reuna-alueita jne. Runsas materiaali, ei paljoakaan puutteit ............................................... 100

2802 1860 - 1989 kokoelma taskullisessa kansiossa hyviäkin kuten seitsemän erilaista isohampaista
(vikoja), 1875 Kööpenhaminalainen (vikaa), 1891 rengasmerkkejä, kaksi mustaa kymppiä,
Zeppelin, Karjala sarja ym ..................................................................................................................... 300
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2803 1860 - 1989 siisti peruskokoelma lähinnä leimattua kansiossa ............................................................. 30
2804 1860 - 1990-luvulle kansiossa sivuilla mm. 1891 merkkejä, musta kymppi, loistoja ym ....................... 40
2805 1860 - 1990-luvulle kokoelma kolmessa taskullisessa kansiossa mm. isohampaisia (vikoja),

uusintapainamia, jonkin verran tupamateriaalia, Zeppelin, 1983 Kenttäpostimerkki kirjeellä ym .......... 150
2806 1860 - 1999 leimaamaton kokoelma kahdessa mapissa sivuilla. Hyviäkin kuten 1891 sarja, musta

kymppi, Zeppelin ym. Monipuolisesti kerätty mm. vesileima- ja paperi ym eroja. ................................. 300
2807 1860 - 1999 lähinnä leimattu kokoelma kahdessa hyvässä taskullisessa kansiossa koteloilla.

Vanhassa päässä vaihteleva laatu. Mukana mm. 1891 7 ruplaa, mustia kymppejä, Zeppelin *,
kauniita leimoja ym. ............................................................................................................................... 200

2808 1860 - 2000 leimattu kokoelma taskullisilla sivuilla kansiossa, kalliit puuttuu, mutta paljon hyvää
perusmerkkiä myös loistoja! .................................................................................................................. 100

2809 1860 - 2015 kokoelma kansiossa ja kahdessa säiliökirjassa pääosin leimattua. Vuodesta 1931
lähtien merlko täydellinen. ..................................................................................................................... 100

2810 1860 - 2017 pääosin leimattu kokoelma kahdessa kansiossa mm. seitsemän erilaista isohampaista
(vikoja), Kööpenhaminalainen (vikaa), 1891 7 ruplaa, kolme mustaa kymppiä, 1963 ja -83
kenttäpostimerkit ym. Joissakin merkeissä pientä vikaa. Mukana myös reuna-alueita Pohjois-Inkeriä
ym. Lisäksi hienoja leimoja! Runsaasti pienoisarkkeja ja vihkoja! ......................................................... 300

2811 1860 - 2022 kokoelma kahdessa kansiossa mm. 1891 rengasmerkkejä, musta kymppi, kokoelman
vahvuus leimatussa melko täydellisessä modernissa päässä! Myös loistoja! ....................................... 80

2812 1860 alkaen erä sivuilla merkkejä ja ryhmiä .......................................................................................... 20
2813 1860 alkaen vanha kokoelma 1970-luvulle myös Autopakettia ja Itä-Karjalaa ...................................... 80
2814 1860- luvulta 1990-luvulle hieno leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa, johon pyritty kerämään

loistoja. Hyviä kuten 1875 Kööpenhaminalainen, 1885 5 markkaa loistona, 1891 sarja, kolme
mustaa kymppiä, vesileimaeroja, Zeppelin loistona jne. Myös Ahvenanmaata ym ............................... 600

2815 Pieni erä levyllä isohampaisia (vikoja) ja 1891 20 kop kirjeellä (vikaa) sekä 1928 näyttelymerkkejä
kirjeillä mm. Italiaan ............................................................................................................................... 40

2816 Valintavihoissa (26 vihkoa erä merkkejä alkaen isohamapaistista 1990-luvun alkuun käyttösarjoja,
juhlaa, PR ja Tubia myös reuna-alueita ................................................................................................. 80

2817 Vanhasta uuteen erä kolmessa säiliökirjassa varastoerä mm. YK pakettimerkkejä, loistoja ym ........... 30
2818 1860-luvulta 2000-luvulle kokoelmaerä kahdessa paksussa säiliökirjassa mm. Zeppelin ym .............. 50
2819 1866 - 1940- luvun lopulle valtava leimattu varastomateriaali sivuilla neljässä kansiossa mm.

käyttösarjoja, juhlaa, Punaisen Ristin sarjoja jne. Myös loistoja! ...........................................................150
2820 1866 - 1947 */o vanha kokoelma albumissa, joitain keskihintaisia merkkejä mukana, alussa kerätty

myös värisävyjä. Lisäksi hiukan reuna-alueiden materiaalia ................................................................. 50
2821 1866 - 1968 peruskokoelma vanhassa albumissa, lisäksi Suomen ja Ahvenanmaan vuosilajitelmia

n. 20 kpl vuoteen 1999 asti sek hiukan muuta materiaalia .................................................................... 30
2822 1866 - 1970 -luvulle siisti peruskokoelma sivuilla kansiossa jotain pikku hyviä .................................... 30
2823 1866 - 1975 vaatimaton kokoelma albumissa, pääosin leimattua ......................................................... 20
2824 1866 - 1989 leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa mm. Kööpenhaminalainen, 1891 merkkejä,

musta kymppi, vesileimaeroja, Zeppelin ym. Paljon loistoja! .................................................................500
2825 1866 - 1989 varastoerä pakussa säiliökirjassa leimattua ja postituoretta ** ......................................... 40
2826 1866 - 2001 leimaamaton kokoelma (joku leimattu) kansiossa ja säiliökirjassa. Vuoden 1917

jälkeen pääosin postituoretta ** ............................................................................................................. 50
2827 1866 - 2009 **/*/o peruskokoelma kahdessa taskukansiossa. Kalleimmat puuttuvat, mutta mm.

Karjala-sarja ** .......................................................................................................................................150
2828 1866 - 2010 leimattu merkkierä/kokoelma kahdessa säiliökirjassa ja albumissa, paljon

loistoleimaista materiaalia ..................................................................................................................... 30
2829 1866 - 2020 erä hienosti leimattuja merkkejä säiliökirjassa myös loistoja! ............................................50
2830 1866 5 penniä - 40 penniä erä 34 merkkiä, useimmissa pientä vikaa. Mm. hienot 20 pennin ja 40

pennin loistoleimaiset merkit. . .............................................................................................................. 50
2831 1866 5 penniä - 40 penniä tutkimuserä yli 100 merkkiä vaikka värien tutkimiseen. Vaihtelevia vikoja

lähes ehjästä hyvin risaan ..................................................................................................................... 50
2832 1866 alkaen kiintoisa erä leimattua materiaalia sivuilla mm. hienoja leimoja ym. Joku hyvä

merkkikin kuten musta kymppi, 1918 5 markkaa jne ............................................................................. 50
2833 1866 alkaen lähinnä leimattua kerätty kokoelma kansiossa, jossa runsaasti upeita leimoja myös

kaksoiskappaleita .................................................................................................................................. 40
2834 1866 alkaen sekalainen erä materiaalia sivuilla ja säilytyskorteilla ....................................................... 40
2835 1866 alkaen sekalainen varastoerä lähinnä leimattua materiaalia kahdessa säiliökirjassa mm.

hienoja leimoja ym tutkittavaa ............................................................................................................... 50
2836 1866 alkaen vanha kokoelma sivuilla kansiossa mm. 1891 merkkejä, loistoja ym. Lisäksi

varastosäiliökirjassa materiaalia ............................................................................................................ 50
2837 Isohampaisista alkaen sekalainen varastoerä säiliökirjassa mm. loistoja, Karjalaa ja Pohjois-Inkeriä

myös väärenteitä ................................................................................................................................... 150
2838 1875 - 1882 kaunis erä käyttämättömiä * / (*) sivulla ............................................................................ 80
2839 1875 - 1882 pieni erä levyillä leimattua ................................................................................................. 20
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2840 1875 - 1965 hienoleimainen merkkierä kahdella Visir-lehdellä. Mm. 2 kappaletta 1875 1 markka,
1891 rengasmerkkejä hienolla leimoilla, 1922 Punaristi nappiloisto, 1930 10 vaaleanvioletti Saimaa
loisto, monta hyvää nappiloistoa 1940-50-luvun PR/juhlamerkeillä ym ................................................ 80

2841 1875 - 1969 peruskokoelma albumissa, leimattua ja leimaamatonta materiaalia, myös hiukan
reuna-alueita sekä joku parempikin merkki mukana ............................................................................. 30

2842 1875 - 1989 siisti peruskokoelma kansiossa. Lisäksi 2 kansiota, joissa FDC- ja muita kuoria, mm.
1941 Mannerheim ja Ryti FDC:t, 50 markan Karhumerkki vakuutetulla kirjeellä ...................................50

2843 1875 - 2000 hieno kokoelma kahdessa kansiossa mm. 1891 3½ ruplaa, kaksi mustaa kymppiä,
Karjala sarja, Ahvenanmaata ym ........................................................................................................... 400

2844 1875 - 2001 käyttämätön kokoelma taskullisessa kansiossa mm. 1891 rengasmerkkejä, musta
kymppi, Zeppelin ym ..............................................................................................................................150

2845 1875 alkaen kokoelma sivuilla mapissa mm. 1889 5 ja 10 markkaa, 1891 merkkejä, musta kymppi
jne .......................................................................................................................................................... 80

2846 1875 alkaen merkkierä säiliökirjassa, leimattua ja leimaamatonta, mm. 1891 merkkejä, reuna-
alueita, postituoreita ** nelilöitä jne. .......................................................................................................40

2847 1882 - 1908 arvokas postituore ** erä 26 merkkiä. Mm. 10 penniä L. 57A ja 57BII parit. Lisäksi 1915
10 markkaa hyvä käyttämätön * ............................................................................................................ 100

2848 1882 - 1911 hieno erä leimattuja nelilöitä noin 50 kpl mm. 1882 2 penniä ym ...................................... 50
2849 1882 - 1970-luvulle vanha kokoelma sivuilla mm. Zeppelin ym ............................................................ 50
2850 1882 - 1989 hieno käyttämätön kokoelma taskullisessa kansiossa mm. 1882 postituoreita **

merkkejä, 1889 5 ja 10 markkaa, 1891 merkkejä, 1915 10 markkaa, vesileimaeroja, Zeppelin,
reuna-alueita ym .................................................................................................................................... 300

2851 1882 alkaen varastoerä lähinnä leimaamatonta materiaalia 2000-luvun alkuun paksussa
säiliökirjassa myös reuna-alueita. ..........................................................................................................50

2852 1885 - 1889 hieno erä sivuilla käyttämättömiä mm. hyviä m/89 A-hampaisia ym ................................. 80
2853 1885 - 1915 hyvä kokoelma leimattua sivuilla mm. 1885 5 ja 10 markkaset, 1891 sarja, neljä

mustaa kymppiä ym. Monia loistoja! ......................................................................................................250
2854 1885 5 penniä - 1 markka hieno varastoerä säiliökirjassa yli 1800 kpl mm. värejä, leimoja ym ........... 50
2855 1800-luvulta 2000-luvulle iso hyvä varastoerä postituoretta **/* 13 kansiossa mm.

tilauseränumeroita, ryhmiä, nimellisarvomerkkejä ym ........................................................................... 400
2856 1889 - 2001 postituore ** kokoelma kolmessa kansiossa uudeessa päässä mm. ryhmiä, 1999

Tievihko A, yksityisvihkoja ym ............................................................................................................... 150
2857 1889 - 1930 hyvä ja monipuolinen erä rei’itteitä (perfin). 75 merkkiä, osin leikkeillä, muutama

parikin. ASEA, S(ampo), F&Co, K.B., V(erdandi), N(otraco), FORD. .................................................... 100
2858 1889 - 1965 **/*(/*) kokoelma säiliökirjassa. Paljon materiaalia, parempaakin. Mm. 1891

rengasmerkkejä (7 ruplaa ilman liimaa), hyviä m/17, 1963 kenttäposti ** ym. ...................................... 50
2859 1889 - 1987 pieni erä merkkejä ja lähetyksiä. Autopakettia, punaristiä, Vaasa-sarja *, loistoleimoja

ym .......................................................................................................................................................... 50
2860 1889 - 1989 postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa vuodesta 1917 alkaen paljon

materiaalia mm. Zeppelin jne ................................................................................................................ 80
2861 1889 - 1990-luvun alku varastoerä käyttämätöntä **/* paksussa säiliökirjassa .................................... 20
2862 1889 - 2001 hyvä leimaamaton kokoelma neljässä kansiossa mm. Zeppeliini, vihko- ja

pienoisarkkimerkkejä sekä reuna-alueita .............................................................................................. 50
2863 1889 - 2009 käytämätön **/* kokoelma taskullisessa kansiossa kahdessa osassa mm. Zeppelin.

Paljon 1. luokan postituoreita merkkejä! ................................................................................................ 150
2864 1889 - 2010 postituore **/* kokoelma kolmessa taskullisessa kansiossa. Moderni pää melko

täydellinen = korkea niemellisarvo! ....................................................................................................... 200
2865 1889 10 penniä (A ja B-hammaste), hyvä erä väreittäin järjestettyä materiaalia kansiossa yli 40

Visir-lehdellä. Pääasiassa leimattua - loistojakin, joitakin käyttämättömiä, yli 25 lähetystä ym .............50
2866 1889 erä vanhoja näyttelykokoelman sivuja 9 kappaletta. Monia hyviä lähetyksiä ja muita kohteita .... 50
2867 1891 kaunis kokoelma sivuilla 1 kop - 7 ruplaa ..................................................................................... 100
2868 1900-luvun alusta 2000-luvulle sekalainen varastoerä lähinnä leimattua myös ryhmiä, hienoja

leimoja ym ............................................................................................................................................. 30
2869 1901 - 1911 Kotkamallin leimamateriaalia hyvä erä säilytyskorteilla. 5 penniä sameanvihreä nelilö,

vähän postituoretta ja neljä kaunista vakuutettua (Wärde) kuorta ........................................................ 20
2870 m/01 - m/11 kokoelma sivuilla mm. kaksi mustaa kymppiä ym ............................................................. 50
2871 1911 - 1992 numerokuusiloita erä säiliökirjassa, satoja ........................................................................ 50
2872 1911 - 2014 hyvä postituore ** kokoelma / varasto kahdessa säiliökirjassa. Vain vähän vanhaa,

mutta vuodesta 1993 alkaen ilmeisen täydellinen. Jonkin verran ryhmiä ja joku koko arkkikin.
Nimellisarvo arviolta noin 1.500 €! .........................................................................................................500

2873 1917 - 1929 Saarisen mallin erä vanhoja palkitun näyttelykokoelman kohteita ym. Monia
”pikkuhyviä” kohteita, mm. 25mk Bernin arkki. Tutustu! ........................................................................ 50

2874 1917 - 1929 Saarisen mallin leimamateriaalia hieno erä säilytyskorteilla ym. Todella paljon
loistoleimoja, jonkin verran postipysäkkileimoja ym. ja joitakin numerokuusiloita ja -ryhmiä ................ 50

2875 1917 - 1949 erä postituoretta ** arkkeina ja arkinosina. ........................................................................ 20
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2876 1917 - 1962 käyttämätön **/* kokoelma laajennettuna sivuilla kansiossa mm. vesileimaeroja,
numerokuusiloita, kuvakevirheitä ym. Mukana Zeppelin ....................................................................... 150

2877 1917 - 1989 hieno leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa, johon pyritty keräämään hienoja
leimoja! Paljon loistoja! .......................................................................................................................... 300

2878 1917 - 1993 pääosin postituore ** kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa mm. Karjala sarja,
Kenttäpostimerkit 1963 ja -83, Pohjois-Inkeri II sarja ym ...................................................................... 100

2879 1917 alkaen postituore ** merkkierä laatikossa. Pääasiassa 1970 - 1990-lukua, mutta myös mm.
Pohjois-Inkerin kuvamerkkejä mukava erä ............................................................................................ 50

2880 m/17 - 1989 siisti peruskokoelma **/* taskullisessa kansiossa ............................................................. 20
2881 m/17 - m/18 erä numerokuusiloita ym. arkin osia säiliökirjassa, lisäksi 1990 - 1996 erä kokonaisia

arkkeja (noin 35 kappaletta) sekä arkin osia ......................................................................................... 40
2882 m/17 - m/75 hieno vanha kokoelma kahdessa kansiossa leimattuja nelilöitä pääasiassa

käyttösarjoja mutta myös mm. Itä-Karjalaa ym. .....................................................................................100
2883 m/17 alkaen erä tilauseräryhmiä pääosin kuusiloita kansiossa yli 140 kpl ............................................ 100
2884 Aunus ja Pohjois-Inkeri, pieni **/o erä 28 merkkiä. Mm. P-Inkeri II sarja **, Aunus 5 penniä - 40

penniä leimatut (5 penniä väärenne) ja postituoreet ym. ...................................................................... 50
2885 Aunusta, Itä-Karjalaa ja Kenttäpostia hyvä erä kokoelmasivuilla .......................................................... 80
2886 Hyvä erä reuna-alueita kuten Karjalaa, Aunusta, Itä-Karjalaa myös jokunen lähetys ........................... 50
2887 Pohjois-Inkeri ja Itä-Karjala erä sivuilla mm. Inkerin Hyväksi sarja ym ..................................................20
2888 Reuna-alueita hieno erä taskullisilla sivuilla mm. Kenttäpostimerkit 1963 ja -83, Pohjois-Inkeriä,

Autopakettia ym ..................................................................................................................................... 50
2889 1922 - 1949 Punaisen Ristin vanha aineisto säiliökirjassa merkkejä ja lähetyksiä ............................... 40
2890 1922 - 1989 hieno kokoelma juhlaa, Punaista Ristiä ja Tubia leimattuja nelilöitä kahdessa kansiossa

mm. 1927 Itsenäisyys ensipäiväleimoin, 1928 näyttelymerkit, Pro Filatelia, FIS -38, Punaista Ristiä
paljon ym ............................................................................................................................................... 100

2891 1922 - 1989 pääosin postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa mm. Zeppelin,
Kenttäpostimerkki 1963 leimattuna ym ..................................................................................................50

2892 1922 - 2000 Punaisen Ristin kokoelma -aineisto kolmessa säiliökirjassa mm. loistoja, lähetyksiä
jne. Esimerkiksi 1940 kirjattu kortti Italiaa ym ........................................................................................ 100

2893 1922 - 92 Punainen Risti kauniisti montteerattu kokoelma sivuilla kansiossa mm. loistoja, fdc:tä ym .. 20
2894 Kiintoisa erä kohteita mm. lehdistömitätöityjä merkkejä, Autopakettia, Tuberkuloosia, kansainvälisiä

vastauskuponkeja ym ............................................................................................................................ 40
2895 Reuna-alueita hieno erä sivuilla mm. Karjala sarja ja Pohjois-Inkeriä ................................................... 120
2896 Reuna-alueita hieno kokoelma taskullisessa kansiossa mm. Karjala sarja, Pohjois-Inkeri

täydellisenä, Joulumerkit 1908 alkaen täydellisenä, Ahvenanmaa 1984 - 2017 ilmeisen täydellisenä
ym .......................................................................................................................................................... 300

2897 Reuna-alueita ym sekalainen erä sivuilla ja alustoilla ........................................................................... 50
2898 1929 - 1958 monipuolinen postituore ** erä PR-TUB-juhlamerkkejä yli 550 kappaletta lähinnä

ryhminä. Paljon 1930-luvun punaristiä, mm. 1939 11 sarjaa ym. .......................................................... 50
2899 1929 - 2003 postituore ** vaihtovarasto neljässä säiliökirjassa, pääpaino 1960-luvulta alkaen

olevassa materiaalissa, mm. kolmiomerkkejä sekä hiukan nimellisarvomateriaalia ............................. 50
2900 1930 - 1999 **/*/o peruskokoelma Davo-kansiossa kotelolla. Vain vähän puutteit ............................... 30
2901 1930 - 2000 postituore ** varastoerä pergamiinipusseissa, runsaasti materiaalia sisältäen useita

kukkatarramerkkiarkkeja, kolmiomerkkejä, pienoisarkkeja, vihkoja jne. Valtaosa merkeistä ryhminä,
pääosa materiaalista 1970-lukua ja uudempaa ..................................................................................... 100

2902 1930 - 2015 kokoelma kansiossa ja kolmessa säiliökirjassa pääosin leimattua mm. loistoja,
Zeppelin ** ym ....................................................................................................................................... 80

2903 1930-luvulta 1950-luvulle hyvä varastoerä leimattua kahdessa säiliökirjassa mm. hienoja leimoja
ym .......................................................................................................................................................... 40

2904 1930-luvulta 2000-luvulle sekalainen ja kiintoisa varastoerä kahdessa säiliökirjassa lähinnä
leimattua mm. loistoja ym ...................................................................................................................... 50

2905 m/30 leijonista alettu rakentamaan erikoiskokoelmaa myös lähetyksiä ................................................ 30
2906 m/30 levytynnuskokoelma kahdessa kansiossa ex Jan Simberg .......................................................... 50
2907 Vihkoja ja pienoisarkkeja sekä vähän muuta materiaalia kahdessa säiliökirjassa erä leimattua ja

postituoretta ** myös niemellisarvomateriaalia! ..................................................................................... 50
2908 1940 alkaen erä postituoreita ** vihkoja ja pienoisarkkeja. 120 ikimerkkiä ym ..................................... 80
2909 1940-luvulta 2000-luvulle postituore ** erä säiliökirjassa. Markka-aikainen materiaali pääosin

nelilöinä ja kuusiloina, euroaikaista materiaalia pareina ym. Ikimerkkejä yli 180 kpl sekä runsaasti
muita arvoja. .......................................................................................................................................... 150

2910 1941 - 1990 erä postituoretta ** materiaalia kahdessa säiliökirjassa, pääosin nelilöitä mutta myös
muita ryhmiä sekä irtomerkkejä, myös hiukan uudempaakin materiaalia ............................................. 30

2911 1941 - 45 hieno leimattu kokoelma sivuilla. Paljon loistoja / lähes loistoja! ........................................... 40
2912 1941 - 83 Kenttäpostimerkit, postituoreet ** ja Autopaketti 1949 - 1963 postituoreina ** ...................... 30
2913 Reuna-alueita lähinnä leimattua hieno erä sivuilla mm. 1963 ja -83 kenttäpostimerkit ym ................... 50
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2914 1944 - 2015 postituore ** kokoelma kolmessa taskullisessa albumissa, joitain käyttämättömiä *
merkkejä alkupäässä sekä puutteita. Mukana myös hiukan reuna-alueita, euroaika vaikuttaa
täydelliseltä. Erittäin korkea nimellisarvo! .............................................................................................. 300

2915 1945 - 1949 leimattu kokoelma sivuilla mm. paljon loistoja / lähes loistoja! .......................................... 40
2916 1946 - 1986 **/*/ kokoelma taskutetussa Lape-kansiossa. Lähes täysi, vain muutama merkki

puuttuu. Lisäksi toinen taskutettu Lape-kansio (tyhjä), jossa paikat 1985 - 1992 merkeille .................. 20
2917 1946 - 81 leimattu kokoelma sivuilla, johon pyritty kerämään hienoja leimoja. Paljon loistoja! myös

reuna-alueita ja joitain lähetyksiä .......................................................................................................... 50
2918 1946 - 91 Tub ja muita lisämaksullisia merkkejä kaunis kokoelma sivuille montteerattuna mm. fdc:tä

ym. Lisäksi kansiossa erä Tub joulumerkkejä ....................................................................................... 220
2919 1946 – 1985 kahdessa kansiossa loisto leimattuja satoja + Ahvenanmaata, upeasti kerätty ............... 200
2920 1949 - 1955 hyvä pieni erä postituoreita ** ryhmiä pienessä kansiossa, mm. 1949 35 markkaa

Olavinlinna 10-ryhmä, 1949 Työväenliike 10-ryhmät, 1950 300 markan lentokone 10-ryhmä, m/30
leijonamerkkiyläarvojen vastaavia ryhmiä, PR/tub -ryhmiä jne. Korkea luetteloarvo! ........................... 30

2921 1949 - 1970 -luvun alkuun iso varastoerä lähinnä leimattua viidessä kansiossa käyttösarjoja, juhlaa,
Tubia ym. Myös loistoja! ........................................................................................................................ 100

2922 Erä materiaalia mm. autopaketti vihkoja, Ahvenanmaan Majakka vihkoa 40 kpl ym ............................ 50
2923 1950 - 1954 leimattu kokoelma sivuilla mm. paljon loistoja / lähes loistoja! Mukana myös

käyttösarjojen lentokone -aiheisia merkkejä m/30 - m/63 ......................................................................30
2924 1950 - 59 leimattu kokoelma sivuilla, johon pyritty kerämään hienoja leimoja! ..................................... 30
2925 1950-luvulta 1970-luvulle hieno varastoerä leimattua säiliökirjassa mm. hienoja leimoja ..................... 30
2926 1952 - 1994 erä vihkoja, pienoisarkkeja sekä hiukan merkkejä kolmessa pienessä mapissa,

postituoretta ** materiaalia sisältäen mm. 1952 Olympiavihko, hiukan 1. luokan merkkejä jne. ........... 50
2927 1954 - 1959 leimattu kokoelma sivuilla mm. paljon loistoja / lähes loistoja! .......................................... 50
2928 1958 - 1995 todella iso erä postituoretta säiliökirjassa. Paljon nelilöitä ja irtomerkkejä, hyviä

käyttösarjojen merkkejä ym. Luetteloarvo jättäjän mukaan noin 9000 euroa. ....................................... 100
2929 1960 - 2001 hieno leimattu kokoelma pääosin loistoleimattuja sekä ensipäivän leimalla leimattuja

merkkejä albumissa, mukana myös reuna-alueiden merkkejä sisältäen myös parempia merkkejä ..... 80
2930 1960 - 79 leimattu kokoelma, joka pääosin loisto / lähes loisto leimoin! ............................................... 30
2931 1963 - 1975 käyttösarjojen merkkejä säiliökirjassa. Lähinnä postituoreita ** numerokuusiloita ja

muita ryhmiä .......................................................................................................................................... 30
2932 1963 - 1979 laaja kokoelma juhla- ja käyttösarjan merkkejä sivuilla kansiossa lähinnä postituoretta

**. Todella paljon kerätty käyttösarjojen eri variantteja mm. tilauseränumeroita ym. Varsin laaja
aineisto! ................................................................................................................................................. 200

2933 m/63 hyvä pieni erä numeroryhmiä mm. 3 markkaa nro 1562, 5 markkaa nro 1560 ym ...................... 50
2934 1970 - 1983 uskomattoman hieno erä loistoja varastosäiliökirjassa. Paljon! ........................................ 40
2935 1970-luvulta 1980-luvulle todella hieno varastoerä leimattua mm. paljon loistoja! ................................ 50
2936 1970-luvun alusta 1980-luvun loppuun hyvä varastoerä lähinnä leimattua kuudessa mapissa juhlaa,

Punaista Ristiä, Tubia ym. Esimerkiksi leimattua Karhua merkkiä 25 kpl! Myös loistoja! ......................100
2937 Loistoja / lähes loistoja noin 160 kpl sivuilla 1970-luvulta 1990-luvulle mm. Autopakettia ym .............. 20
2938 1972 - 2016 erä vihkoja ja pienoisarkkeja kansiossa. Leimattua (ensipäivä) ja postituoretta. Yli 250

postituoretta ** ikimerkkiä! ..................................................................................................................... 150
2939 1973 - 2020 joulupostimerkkien kokoelma kansiossa, **/o materiaalia. Myös FDC- ja muita kuoria ja

kortteja mukana. Ikimerkkien ja muun euroajan materiaalin käyttöarvo yli 170€. Lisäksi säiliökirja
leimattua materiaalia ............................................................................................................................. 50

2940 1975 - 2001 iso erä postituoretta **. Paljon nelilöitä, vihkoja, blokkeja ym. Noin 500 ikimerkkiä ym .... 400
2941 1975 - 2002 postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa. Paljon materiaalia! ................................ 20
2942 m/1975 näytttelykokoelman tapaan montteerattu kokoelma lehdillä postituoretta ** materiaalia.

Lisäksi runsaasti loistoleimattua materiaalia, myös m/63 ja m/54 merkkejä ......................................... 50
2943 m/75 erä numerokuusiloita ja 10-ryhmiä lähes 70 kpl ........................................................................... 40
2944 m/75 hieno erä numerokuusiloita kansiossa yli 140 numerokuusiloa eli kaikki tilauserät! Lisäksi 30

automaattivihkoa ................................................................................................................................... 100
2945 1980 - 1993 hieno leimattu kokoelma runsaalla materiaalilla sivuilla kansiossa mm. paljon loistoja! ... 50
2946 1980 - 1999 laaja postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa mm. käyttösarjan merkeistä

tilauseränumeroita ym kiintoisaa aineistoa tukittavaksi ......................................................................... 100
2947 1980 - 89 pääosin loistoleimainen kokoelma sivuilla melko täydellisenä! ............................................. 30
2948 1980-1990-lukujen postituoretta ** materiaalia runsas erä. Mm. 100 kappaleen nippu 1999 Mika

Häkkinen blokkeja ym. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! .................................................................. 30
2949 1980-luvulta 2000-luvulle varastoerä lähinnä ensipäiväleimattua kahdessa säiliökirjassa myös

vihkoja ja pienoisarkkeja ........................................................................................................................30
2950 1980-luvulta 2000-luvulle varastoerä postituoretta ** säiliökirjassa. Paljon 1. luokan ** merkkejä! ...... 200
2951 1980-luvulta alkaen postituore ** materiaali säiliökirjassa, reilusti yli 100 pienoisarkkia (joku

leimattu) sekä hiukan neliöitä, kuusiloita jne. Yli 120 postituoretta ** ikimerkkiä sekä runsaasti muita
arvoja ..................................................................................................................................................... 100
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2952 1980-luvun lopulta 2000-luvun alkuun poikkeuksellisen upea varastoerä paksussa säiliökirjassa
leimattuja sekä runsaasti loistoja! .......................................................................................................... 100

2953 Varastoerä postituoretta ** ryhmiä, pienoisarkkeja ja vihkoja kolmessa säiliökirjassa .......................... 30
2954 1982 - 1999 varastoerä erittäin kaunisleimaista / loistoleimaista materiaalia säiliökirjassa, yli 900

merkkiä .................................................................................................................................................. 30
2955 1982 - 2004 hyvä erä postituoretta ** materiaalia albumissa, pääosin pienoisarkkeja ja vihkoja,

myös kokonaisia arkkeja sekä irtomerkkejä, myös hiukan FDC-kuoria. Ikimerkkejä yli 350 kpl ........... 250
2956 1983 - 2003 kokoelma albumissa, etupäässä postituoretta ** materiaalia sisältäen yli 100 1. luokan

ja 2. luokan merkkiä, Itä-Karjalaa, vähän Pohjois-Inkeriä jne. ............................................................... 80
2957 N. 1984 - 2009 Suomen ja Ahvenanmaan maksikortteja erä kolmessa kansiossa. Vähän muitakin

kortteja ................................................................................................................................................... 30
2958 1985 - 2008 huikean hieno pienoisarkkikokoelma, johon pyritty kerämään myös irtomerkkejä

loistoleimoin + FDC:tä ym. Mukana myös numeroitu pienoisarkki jne. ................................................. 80
2959 1985 - 2014 postituore ** kokoelma pienoisarkkeja albumissa, yli 100 pienoisarkkia sis.

nimellisarvomateriaalia .......................................................................................................................... 50
2960 1986 - 2015 kokoelma kahdessa kansiossa, kerätty paljon sekä leimattuna että postituoreena **.

Runsaasti loistoja sekä yli 350 postituoretta ** ikimerkkiä! .................................................................... 300
2961 1987 - 2004 leimattu kokoelma kansiossa 37 Visir-lehdellä. Paljon loistoja, blokkeja, vihkoja ym ....... 40
2962 1988 - 2009 kokoelma sivuilla albumissa lähinnä hienoleimaista ja loistoja! Monet vihko- ja

pienoisarkki merkit irtomerkkeinä .......................................................................................................... 100
2963 1989 - 1998 hieno varastoerä postituoretta ** ja leimattua myös loistoja, vihkoja ja pienoisarkkeja! .... 50
2964 1989 - 2013 leimattua paksussa varastokansiossa ............................................................................... 20
2965 1990 - 2006 siisti lähinnä ensipäiväleimainen kokoelma kahdessa taskullisessa kansiossa ................ 30
2966 1990 - 2009 kokoelma taskullisilla sivuillla postituoretta ** ilmeisen täydellinen! Korkea nimellisarvo! .200
2967 1990 - 2009 melko täydellinen hieno leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa. Paljon loistoja! ....... 100
2968 1990 - 2009 postituore ** kokoelma taskullisessa albumissa, nimellisarvo yli 700€ ............................. 200
2969 1990 - 99 hieno postituore ** kokoelma taskullisessa kansiossa mm. 1999 Tievihko A -hampainen .... 50
2970 1990 - 99 upea leimattu kokoelma, johoon pyritty kerämään loistoina merkit ja vihot sekä

pienoisarkit! ........................................................................................................................................... 50
2971 1990-luvun alusta noin vuoteen 1997 iso leimattu varasto erä neljässä kansiossa myös loistoja!

Poikkeuksellisen hieno erä! ................................................................................................................... 100
2972 1994 - 2003 siisti leimattu kokoelma lehdillä myös joitain loistoja! Lisäksi hyvä erä 1990 - 2004

säiliökirjassa leimattua, jossa runsaasti loistoja! ................................................................................... 40
2973 1991 - 2021 hieno **/o kokoelma kahdessa paksussa Leuchtturm-taskukansiossa koteloilla.

Postituoretta ja loistoleimaisia, ilmeisen täydellinen. Myös lisämateriaalia, kuten 1999 tievihko (L
V44A) ** ja loisto ja ep-leimattu sekä loistoleimaiset irtomerkit. 2005 Fabergé, 2006 Postimerkki ja
2009 Kansakunta numeroidut blokit, yli 370 postituoretta ** ikimerkkiä ym .......................................... 300

2974 1993 - 2002 postituore ** kokoelma albumissa, hyvin kattava, mm. ikimerkkejä yli 150 kpl ................. 100
2975 1994 - 2006 uskomattoman hieno leimattu kokoelma runsaan materiaalin kera sivuilla kansiossa.

Erityisen paljon loistoja! ......................................................................................................................... 100
2976 1999 - 2001 erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta .......................................... 20
2977 1. ja 2. luokan postituoreita ** merkkejä yli 550 kpl + muita arvojakin ................................................... 500
2978 2000 - 07 upea leimattu kokoelma, johon pyritty kerämään loistoja myös vihkoja ja pienoisarkkeja! ... 50
2979 2000 - 2006 postituore ** kokoelma albumissa, vaikuttaa täydelliseltä sisältäen n. 150 ikimerkkiä

sekä runsaasti muita euroarvoja ............................................................................................................150
2980 2000 - 2015 ilmeisen täydellinen leimattu kokoelma taskullisessa kansiossa. Osa

ensipäiväleimattua mutta myös loistoja ................................................................................................. 100
2981 2000 - 2015 laaja ja upea postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa. Poikkeuksellisen monipuolinen

materiaali! .............................................................................................................................................. 200
2982 2000-lukua ja vähän muutakin varastoerä ensipäiväleimattua materiaalia mm. vihkoja,

pienoisarkkeja jne. Lisäksi hieman postituoretta ** nimellisarvomerkkejä ............................................. 40
2983 Kahdessa säiliökirjassa erä lähinnä postituoretta ** mm. 2000-luvun nimiellisarvomerkkejä runsaasti

sekä hyviä Punaisen Ristin sarjoja, käyttösarjojen ryhmiä ym tutkittavaa ............................................. 50
2984 2002 - 2003 hyvä erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, n. 30 kappaletta .................................. 20
2985 2002 - 2009 iso erä postituoretta **. Yli 400 ikimerkkiä ja lisäksi noin 330 euron edestä muita ............ 400
2986 2002 - 2019 leimattu ja postituore ** kokoelma kansiossa, pyöröleimattua sekä erikoisleimattua

materiaalia, postituoreita ** ikimerkkejä yli 150 kappaletta sekä muuta nimellisarvomateriaalia, mm.
2017 10€ merkki ym. ............................................................................................................................. 100

2987 Vanhasta uuteen varastoerä materiaalia säilliökirjassa mm. 1. luokan postituoreita ** merkkejä,
Ahvenanmaata, loistoja ym ................................................................................................................... 50

2988 2003 - 2004 hyvä erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta ................................. 20
2989 2003 - 2010 kattava postituore ** kokoelma Lindnerin albumissa, yli 300 ikimerkkiä sekä runsaasti

myös muita arvoja ................................................................................................................................. 250
2990 2003 upea erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta sisältäen paljon vihko ja

blokkimerkkejä, joku merkki pieneillä leikkeellä .....................................................................................30
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Tarvikkeita

2991 2004 - 2005 hyvä erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta, muutama merkki
pienellä leikkeellä .................................................................................................................................. 30

2992 2004 - 2020 hieno erä loistoleimattua modernia materiaalia säiliökirjassa, yli 200 merkkiä, osin
myös siisteillä pienillä leikkeillä ..............................................................................................................50

2993 Kiintoisa erä levyillä mm. Riihimäen-Lopen rautatie nelilöiä, leimoja ukkoskorteilla, 2004 Muumi
arkkii ym ................................................................................................................................................ 30

2994 2005 - 09 hyvä varastoerä säiliökirjassa leimattua myös pienoisarkkeja ym. Paljon loistoja! ............... 40
2995 2005 - 2006 hyvä erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 merkkiä, muutama merkki

pienellä leikkeellä .................................................................................................................................. 20
2996 2006 - 2007 hieno erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta ................................ 30
2997 2007 - 2008 hieno erä loistoleimattuja merkkejä varastokortilla, yli 30 kappaletta, osa merkeistä

pienillä leikkeillä ..................................................................................................................................... 20
2998 2007 - 2012 mahtava leimattu kokoelma sivuilla kansiossa. Todella paljon upeita loistoja! .................. 100
2999 2008 - 2009 hyvä erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, yli 30 kappaletta, monia vihko- ja

blokkimerkkejä mukana, osa merkeistä pienillä leikkeillä ...................................................................... 30
3000 2009 - 2010 hyvä erä pääosin vihko- ja blokkimerkkejä loistoleimattuina varastosivulla, yli 30

kappaletta. Osa merkeistä pienillä leikkeillä .......................................................................................... 20
3001 2009 - 2012 postituore ** erä säiliökirjassa, yli 140 ikimerkkiä sekä lisäksi muita arvoja, mm. 2017

10€ pienoisarkkia L. BL95 kolme kappaletta ......................................................................................... 100
3002 2009 - 2022 merkkierä säiliökirjassa, pääosin postituoretta ** materiaalia, myös loistoleimattuja.

Hyvin korkea nimellisarvo! ..................................................................................................................... 150
3003 2010 - 16 hyvä varastoerä leimattua säiliökirjassa myös pienoisarkkeja. Paljon loistoja! ..................... 30
3004 2010 - 2017 melko täydellinen postituore ** kokoema taskullisilla sivuilla. Joukossa joku yksittäinen

leimattu. Myös Finlandia 2017 vihko! .................................................................................................... 300
3005 2010 – 2014 kansiossa uudempaa loistoja satoja! Myös Ahvenanmaata ............................................. 50
3006 2010 hyvä erä pääosin vihko- ja blokkimerkkejä loistoleimattuina varastosivulla, yli 30 kappaletta,

osa merkeistä pienille leikkeillä ............................................................................................................. 30
3007 2011 - 2016 kaunis ja laaja postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa mukana myös Postin

omakuvamerkit. Poikkeuksellisen hieno aineisto! ................................................................................. 200
3008 2011 - 2016 postituore ** kokoelma Lindnerin albumissa, ikimerkkejä yli 400 kpl, lisäksi myös muita

arvoja ..................................................................................................................................................... 300
3009 2011 hyvä erä pääosin vihko- ja blokkimerkkejä loistoleimattuina varastosivulla, n. 30 kappaletta,

osa merkeistä pienillä leikkeillä ............................................................................................................. 20
3010 2012 kaunis erä loistoleimattuja vihko- ja blokkimerkkejä, lähes 30 kappaletta, lisäksi Future City -

vihko loistoleimattuna. Osa merkeistä pienillä leikkeillä ........................................................................ 30
3011 2013 - 2015 todella hieno leimattu kokoelma runsaan materiaalin kera sivuilla kansiossa. Paljon

loistoja! .................................................................................................................................................. 50
3012 2013 hyvä erä loistoleimattua materiaalia varastosivulla, yli 30 kappaletta. Lähinnä vihkojen ja

pienoisarkkien merkkejä, osa merkeistä pienillä leikkeillä ..................................................................... 30
3013 2016 - 2023 huikean hieno leimattu kokoelma sivuilla kansiossa lähinnä vain loistoleimaista

materiaalia! Mukana mm. Finlandia 2017 päällepainama vihko loistona ja Postin omakuvamerkit ...... 100
3014 2017 - 2020 erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, n. 30 kappaletta, osin pienillä leikkeillä ....... 30
3015 2017 - 2023 hieno postituore ** kokoelma sivuilla kansiossa mm. Finlandia 2017 päällepainettu

vihko ym ................................................................................................................................................ 200
3016 2018 - 2019 erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, n. 30 kpl sisältäen myös yhden

pienoisarkin. Osa merkeistä pienillä leikkeillä ....................................................................................... 30
3017 2018 erä loistoleimaisia merkkejä varastokortilla, yli 30 kappaletta, osa pienillä leikkeillä ................... 30
3018 2019 erä loistoleimattuja merkkejä varastosivulla, n. 30 kpl, osin pienillä leikkeillä .............................. 20

3019 Erä keräilytarvikkeita noin 6½ KG laatikossa. Leuchtturmin arkistolaatikko (uusi), analyysilamppu,
muoviliuskoja ym. .................................................................................................................................. 20

3020 Erä tarvikkeita kahdessa laatikossa, pääosin albumeita, mutta myös paljon liuskoja, kansion sivuja,
pari UV-lamppua jne. Yhteensä n. 18 KG. Lisäksi yli 12 KG laatikossa vanhoja luetteloita eri maiden
merkeistä ............................................................................................................................................... 20

3021 Laatikko tarvikkeita, mm. kaksi Leuchtturmin käyttämätöntä (vielä muoveissa) korttikansiota, joihin
mahtuu yht. 800 korttia! Kolme uudenveroista säiliökirjaa, analyysilamppu, pari luetteloa ym. ............ 20

3022 Leuchtturm Grande, 20 x 5 mustaa sivua avaamattomissa pakkauksissa, eri kokoj ............................ 20
3023 Leuchtturm Suomi 1990 - 2019 taskulliset sivut, kansiot (2) ja kotelot (2) ............................................ 20
3024 Leuchtturm Suomi 2004 - 2012 sivut, kansio + kotelo ...........................................................................20
3025 Lindner Suomi-kansiot 2001 - 2014 kaksi kappaletta. Tyhjät, hyväkuntoiset. Lisäksi Lindner Suomi

kansio vuosien 1988 - 2011 blokeille, kansiossa noin 30 postituoretta ** markka-ajan blokkia ............ 20
3026 Pieni erä tarvikkeita, UV-lamppu verkkovirralla (toimiva), kaksi kansiota sekä vanha liuskaleikkuri ..... 20
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Suomi arkkeja

Joulumerkit

3027 Stereomikroskooppi Novex P10 - soveltuu hyvin mm. postimerkkien tutkimiseen. Aikanaan hankittu
ryhmäostona silloisille aitoutustoimikunnan jäsenille .............................................................................30

3028 Säiliökirjoja ja erilaisia kansioita kahdessa laatikossa yht. yli 15 kappaletta, kansioissa muovisivuja
kuorille jne. ............................................................................................................................................ 20

3029 Säiliökirjoja noin 20 kappaletta kahdessa laatikossa. Käytettyjä, mutta hyväkuntoisia. 5 paksua (64
sivua) ja muut lähinnä 32-sivuisia. Sekä mustilla että valkoisilla sivuilla. .............................................. 20

3030 Tarvikkeita kaksi laatikkoa, yhteensä yli 20 KG, mm. arkkikansioita, kuorikansioita ja kuorikansion
sivuja, paksu Visir-kansio, Schaubeck Victoria-kansio ym. ................................................................... 20

3031 m/17 hieno erä arkkeja ja joitain arkin osia kahdessa mapissa yli 100 arkkia! Eli yli 10 000 merkkiä!
Mukana joitain pikku hyviä arkkeja kuten 10 markkaa tilauseränumero 165 jne. .................................. 150

3032 Pieni erä arkkeja, mm. viisi erilaista kenttäpostimerkkiä ja punaristiä ja tubia 1940-luvulta. Myös
vähän arkiosia ....................................................................................................................................... 20

3033 1901 - 1929 Kotkamallin ja Saarisen mallin arkkeja upea erä 64 erilaista. Pääasiassa tavallisempia,
mutta myös mm. 1901 1 markka A, 1920 10 penniä vihreä, 1927 3 markkaa AW2 ym. ....................... 100

3034 1911 - 1980 (noin). Iso varastoerä arkkeja ja arkinosia. Pääasiassa 1940-lukua. Paljon PT/TUB ym.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 80

3035 1911 alkaen iso arkkierä yli 4 KG (brutto välipapereineen, netto noin 2 KG?) laatikossa. Osa
käpristynyt, mutta todella paljon hyväkuntoisia arkkeja. m17, m30, Punaista Ristiä ym. ...................... 100

3036 m/11 - 1990-luvun alkuun erä arkkeja lähes 80 kpl ............................................................................... 50
3037 1917 saarisen mallin arkkeja 28 kappaletta. Pääosin erilaisia, joitakin kaksoiskappaleitakin. Osassa

hammaste auki ja jostain puuttuu yksi merkki. Mm. 1925 hakaristi 25 penniä W2! 1920 10 penniä
vihreä 57 (hammaste auki), 1921 2 markkaa vihreä/musta 61 (hammaste auki) ym. ........................... 50

3038 m/17 alkaen lähes 20 arkkia mapissa myös joku muu ryhmä ............................................................... 20
3039 1921 60 penniä lila uskomaton erä 50 000 merkkiä arkkeina!!! Lähtöhinta vain puoli senttiä per

merkki! ................................................................................................................................................... 250
3040 1931 Punaristi sarja (3 x 100) ................................................................................................................250
3041 m/30 leijona lisäpainama 1,25 markkaa / 50 penniä tyyppi II KOKO arkki (100) .................................. 50
3042 1934 Kalevala sarja (3 x 100) ................................................................................................................ 100
3043 1938 FIS, kolme sarjaa (3 x 3 x 100) .....................................................................................................200
3044 1941 Punaristi sarja (4 x 100) ................................................................................................................80
3045 1944, 1945, 1946 (2) ja 1948 punaristi sarjat sekä 1946, 1946 lisäpainama ja 1947 (2) sarjat

kokonaisina arkkeina. Yhteensä 34 arkkia, Lape 2600€. Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ............. 40
3046 1951 - 1995 runsas erä postituoretta ** arkkeina ja arkinosina. Juhlaa, punaristiä ja tubi .................... 40
3047 1951 Tuberkuloosi, kolme sarjaa (3 x 3 x 100) ...................................................................................... 100
3048 Arkkimapissa erä arkkeja noin 30 kpl mm. 100 markkaa tilauserä numero 1961 ................................. 30
3049 1960 - 1990 -luvuilta sekalainen erä postituoreita ** arkkeja ja arkin osia, mukana myös

lisämaksullisia merkkejä jne. ................................................................................................................. 20
3050 1990 - 1999 28 arkkia, mm. kolmiomerkit 1994 - 199 ........................................................................... 30
3051 1994 - 1996 kaikki kolme kolmiomerkkiarkkia ....................................................................................... 20
3052 1994 16 markka kaksi arkkia, 1995 19 markkaa kaksi arkkia ja 1996 19 markkaa kaksi arkkia ........... 30
3053 2000 Joulumerkki kuvapari arkki (L. 1540 I) leimattuna Helsinki 2001 alkuperäispakkauksessa ......... 30
3054 2000 Joulumerkki kuvapari arkki (L. 1540 I) postituore ** alkuperäispakkauksessa. Yksi merkki

leikattu irti arkista ................................................................................................................................... 20
3055 2004 Karvamuumi, 10 postituoretta ** arkkia, nimellisarvo 210€ .......................................................... 80
3056 Modernin pään kiintoisia arkkeja pieni erä seitsemän erilaista, postituoreita ** ja leimattuja ................ 30

3057 1908 - 1947 hieno erä postituoreita ** nelilöitä. Monta hyvää, mm. 1908, 1912 ja 1915. L. yli 600€ .... 50
3058 1908 - 1999 **/*/o kokoelma kansiossa, kaikki merkit mukana. Myös vähän hammastamattomia

sekä muita erikoisuuksia ....................................................................................................................... 50
3059 1908 - 2000 hieno ilmeisesti täydellinen kokoelma taskullisilla sivuilla mm, 1955 10-rivilö ja 10-

ryhmä ym. .............................................................................................................................................. 50
3060 1908 - 2001 **/* kokoelma kansiossa, mm. 1955 10-rivilö. Lisäksi runsaasti lisämateriaalia. .............. 50
3061 1908 - 2007 hieno kokoelma sivuilla kansiossa mm. hammaste-eroja, loistoja ym .............................. 50
3062 1908 alkaen erä sivuilla myös jokunen lähetys ..................................................................................... 40
3063 1908 alkaen hieno kokoelma -ainesto lähtyksiä ja merkkejä kahdessa kansiossa. Pääosin merkit

leimojen alla ...........................................................................................................................................80
3064 1908 alkaen kokoelma sivuilla ja lisämateriaalia säiliökirjassa mm. skaalavedoksia ym ...................... 30
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Löytölaatikot ja realisointierät
Merkkierät

3065 1908 alkaen varastoerä säiliökirjassa mm. Keltainen risti leimattuna ym ..............................................20
3066 1908 erä kansiossa mm. Keltainen risti, 1955 hammastamaton 10-ryhmä ym. Myös muuta

materiaalia kuten Wendelinin surukukka jne. ........................................................................................ 40
3067 1908 Omenapuu leiman alla m/11 kuorella 1912. Takana saapumisleima, takaläppä puuttuu ............. 20
3068 1912 alkaen pieni kiintiosa erä kahdessa mapissa ym. Myös ulkomaisia ............................................. 20
3069 Joulumerkkejä lähetyksillä erä noin 1 KG alkaen 1913 ......................................................................... 30
3070 1915 merkki leiman alla ehiökortilla 1917 ..............................................................................................20
3071 1929 kaksi arkkia (2 x 50). Postituoreet. Toisen arkin yhdessä merkissä liimapintaan tarttunut vähän

paperia. . ................................................................................................................................................100
3072 1941 - 1954 hieno vanha näyttelykokoelma sivuille montteerattuna mm. lähetyksiä, sklaavedoksia,

loistoja ym ..............................................................................................................................................40

3073 Aasia, iso erä eri maiden kokoelmia 13 isossa ja 4 pienemmässä säiliökirjassa. Lähinnä leimattua,
paljon mielenkiintoista aineistoa, mm. Kiinaa, Intiaa jne. Tutkittavaa. ................................................... 100

3074 Afrikka, todella iso ja monipuolinen erä eri maiden merkkejä lähes 30 eri kokoisessa säiliökirjassa.
Vanhaa ja uutta, paljon hyviä aihemerkkejä, täysiä sarjoja ym. ............................................................ 100

3075 Ahvenanmaa ja Suomi FDC erä sekä Ahvenanmaan merkkejä, vihkoja sekä pienoisarkkeja
laatikossa ...............................................................................................................................................20

3076 Ahvenanmaata ym erä FDC:tä, maksikortteja, merkkejä kuorissa jne yli 6 KG .................................... 30
3077 Australia merkkierä kahdessa säiliökirjassa, lisäksi albumi jossa pääosin Iso-Britanniaa sekä

Saksaa ...................................................................................................................................................20
3078 Benelux-maiden (Belgia, Hollanti, Luxemburg) leimatut peruskokoelmat viidessä säiliökirjassa.

Paljon vanhaa. Tutkittavaa. ................................................................................................................... 80
3079 Erä uudempaa aineistoa yli 14 KG:n laatikossa, mm. Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria,

maksikortteja ym., Iso-Britannian ja Kanaalisaarten FDC-kuoria, Ahvenanmaan vuosilajitelmia jne.
Materiaalia monissa kansioissa sekä irrallaan ...................................................................................... 50

3080 Euroopan maiden kokoelmia / varastoja yhdeksässä säiliökirjassa / kansiossa. Mm. Englantia,
Espanjaa, Turkkia ym. Myös siirtomaiden merkkejä. Mielenkiintoinen erä! ...........................................150

3081 Euroopan maiden vuosilajitelmia ja vuosikirjoja iso erä laatikossa, pääosin 1980 -lukua. Yhteensän.
50 kappaletta sisältäen myös hiukan muita lajitelmia, mm. Portugal (+ Azorit ja Madeira), Gibraltar,
Itävalta, Iso-Britannia, Sveitsi, Hollanti ym. ........................................................................................... 50

3082 Eurooppa, 12 säiliökirjassa merkkejä maittain lajiteltuna, vanhempaa ja uudempaa ........................... 40
3083 Eurooppa, iso ja monipuolinen erä materiaalia eri maista 13 säiliökirjassa. Paljon Saksaa ja Itä-

Euroopan maita. Lähinnä uudempaa (WW2 jälkeistä) materiaalia. Myös postilähetyksiä. Tutkittavaa! 100
3084 Eurooppa, kuudessa albumissa erä eri maiden kokoelmia, Irlanti, Ranska, Puola, Saksa,

Tsekkoslovakia ja Unkari, merkkejä eri aikakausilta, ei kalliita merkkejä mukana .................................50
3085 Eurooppa, useiden maiden merkkejä 10 säiliökirjassa, lähinnä 1900-luvun materiaalia. Paljon

Ranskaa, Italiaa ja Belgiaa .................................................................................................................... 50
3086 Hyvä löytöerä noin 7 kg laatikossa. Suomea ja ulkomaita vanhoissa säiliökirjoissa, lehdillä,

rasioissa jne. Mm. runsaasti punaristi- ja juhlamerkkien **/* nelilöitä ja isompia ryhmiä.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 50

3087 Iso-Britannia, Irlanti, Malta ja Kypros, lähinnä leimatut peruskokoelmat neljässä säiliökirjassa. .......... 50
3088 Itä-Euroopan maita iso kokoelma 13 säiliökirjassa. Vanhaa Turkkia ja Bulgariaa ym. Tutkittavaa. .......100
3089 Jugoslavia, Puola, Belgia, Unkari, Romania, Neuvostoliitto, Tsekkoslovakia, Saksa ja Ruotsi,

kokoelmat seitsemässä albumissa, vanhaa ja uudempaa materiaalia, paljon merkkejä ...................... 80
3090 Kahdeksassa pienessä albumissa ja kahdessa isommassa albumissa suuri erä modernia (1980-

luku) pääosin postituoretta ** aihemateriaalia lähinnä Postien valmistamissa esittelypakkauksissa,
myös teemalajitelmia ym. Myös hiukan FDC-kuoria. Mm. Englanti, Uusi-Seelanti, Kanada, Hong
Kong jne. Pienissä kansioissa lähinnä Kanaalisaarten sarjoja .............................................................. 60

3091 Kanaalisaaret, suuri aineisto pääosin 1970 - 1980-lukujen materiaalia yhteensä yli 14 KG!.
Runsaasti FDC-kuoria (satoja), merkkejä säiliökirjassa sekä kokoelmasivuilla sekä Postien
esittelylehdillä. Todella suuri määrä värikästä aihemateriaalia! ............................................................. 80

3092 Kanada, Unkari ja Iso-Britannia, merkkierä kolmessa säiliökirjassa sekä yhdessä albumissa, runsas
määrä merkkejä ..................................................................................................................................... 30

3093 Kaukomaat (Afrikka, Aasia, Amerikka) hyvä erä kahdeksassa kansiossa ja säiliökirjassa. Paljon
mielenkiintoista. ..................................................................................................................................... 50

3094 Kaukomaat, iso erä Euroopan ulkopuolisten maiden merkkejä yhdeksässä säiliökirjassa ja
kahdessa Visir-kansiossa. Erittäin monien maiden materiaalia, pääasiassa 1900-luvulta, myös
postilähetyksiä. ...................................................................................................................................... 100

3095 Kaukomaiden vuosilajitelmia ja vuosikirjoja erä laatikossa, yhteensä n. 20 kappletta sisältäen myös
hiukan muita lajitelmia, mm. Hong Kong, Australia, Uusi-Seelanti, Aruba, Papua Uusi-Guinea
Pääosin 1980 -lukua .............................................................................................................................. 40
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3096 Keräilijän kaapeista erä monenalaista mm. Suomea säiliökirjoissa, vuosilajitelmia, FDC kuoria ym .... 50
3097 Koko maailma kokoelmia sekä maakokoelmia 15 albumissa/säiliökirjassa, mm. runsaasti

pohjoismaita sisältäen yhden albumin Tanskan ja Norjan vihkoja ja yhden albumin
hyvöntekeväisyysjoulumerkkiarkkeja. Pääosin Euroopan maita mutta myös kaukomaita .................... 80

3098 Koko maailma merkkierä seitsemässä säiliökirjassa, mm. Belgian, Espanjan ja Portugalin
siirtomaita, Fiume, Meksiko, Turkki, Itävallan miehitysalueita ym. Vanhaa ja uudempaa, leimattua ja
leimaamatonta ....................................................................................................................................... 40

3099 Koko maailma tutkimuserä vanhaa kolmessa vanhassa, osin huonokuntoisessa Schaubeck-
kansiossa. Arviolta 4000 - 5000 merkki ................................................................................................. 50

3100 Koko maailma varastoerä (vain kaukomaita, ei Eurooppaa) kahdeksassa säiliökirjassa. Etelä-
Afrikkaa, Filippiinejä, Chileä, Meksikoa ym. Paljon mielenkiintoista materiaalia! .................................. 100

3101 Koko maailma varastoerä 15 säiliökirjassa. Vanhaa ja uutta, tutkittavaa! ............................................. 100
3102 Koko maailma, 20 albumissa kokoelmia/merkkieriä monien maiden merkeistä vanhaa materiaalia

vain vähän, suuri määrä materiaalia ......................................................................................................50
3103 Koko maailma, ISO ERÄ merkkejä eri puolilta maailmaa yli 50 säiliökirjassa. Pääosin siistikuntoisia

isoja 64-sivuisia säiliökirjoja. Runsas määrä merkkejä, hyvin paljon massamerkkejä. Lisäksi
muutama tyhjä kansio sekä irtomerkkejä ja leikettä kirjekuorissa sekä irrallaan. Suuri rahallinen
arvo jo pelkästään säiliökirjoissa! .......................................................................................................... 300

3104 Koko maailma, iso varasto kaksoiskappaleita maittain järjestettynä kahdeksassa paksussa
säiliökirjassa. ......................................................................................................................................... 80

3105 Koko maailma, iso varasto kaksoiskappaleita säiliökirjoissa kahdessa laatikossa, yhteensä yli 25
KG! ........................................................................................................................................................ 50

3106 Koko maailma, kahdessa laatikossa yli 14 KG materiaalia, mm. merkkejä säiliökirjoissa eri maista,
eläinaiheisia postikortteja kolmessa albumissa, musta WWF aihekansio julkaisuineen, vanhempia
suomalaisia postilähetyksiä, suomalaisia vihkoja, 1950-luvun radioamatöörikortteja jne. jne.
Tutkimista pitkäksi aikaa! .......................................................................................................................50

3107 Koko maailma, kiintoisaa vanhaa sekalaista materiaalia säiliökirjoissa ja pergamiinipusseissa lähes
4 KG laatikossa. Mukana mm. Espanjaa, Etelä-Amerikkaa, pohjoismaita, siirtomaita, Saksaa,
postituoreita ** arkin osia jne. jne. Runsaasti myös parempia julkaisuja, ehdottomasti tutustumisen
arvoinen! ................................................................................................................................................ 150

3108 Koko maailma, kolmessa kansiossa USA:ta, Australiaa sekä Uutta-Seelantia, lisäksi yhdessä
vanhassa kokomaailma-albumissa kiintoisa erä vanhempaa materiaalia lähinnä Euroopan
ulkopuolelta ........................................................................................................................................... 80

3109 Koko maailma, kolmessa mapissa tuhansia ja tuhansia merkkejä eri ajoilta maittain kerättynä,
lisäksi yksi isompi mappi koko maailmaa jossa huomattavasti vähemmän merkkejä mutta vain
vanhempaa materiaalia. ........................................................................................................................ 80

3110 Koko maailma, merkkierä kahdeksassa säiliökirjassa sekä albumissa, merkkejä monista eri maista,
aiheita jne. Vanhaa ja uudempaa, pääosin Euroopan ulkopuolisia maita ............................................. 30

3111 Koko maailma, merkkierä kuudessa pienessä säiliökirjassa, mm. pikkuhyviä Kreikan merkkejä.
Lisäksi yhdessä vanhassa koulupoika-albumissa, vanhaa ja uudempaa materiaalia. Lisäksi Japanin
ja Belgian merkkejä varastoalbumissa, myös hiukan FDC-kuoria ym. .................................................. 40

3112 Koko maailma, merkkierä neljässä säiliökirjassa ja kolmessa albumissa, merkkejä monista eri
maista .................................................................................................................................................... 30

3113 Koko maailma, pieni erä yli 3½ KG laatikossa, mm. pestyä massaa Sveitsistä, Ruotsista sekä
muualta Euroopasta, hiukan vihkoja eri maista jne. .............................................................................. 20

3114 Koko maailma, sekalainen aineisto 10 säiliökirjassa ja kahdessa albumissa, lisäksi pari
pienikokoista säiliökirjaa ym. Sekalaista materiaalia monista eri maista, mutta myös parempia
merkkejä mukana. Tutkittavaa pitkäksi aikaa ........................................................................................ 100

3115 Koko maailma, sekalainen aineisto n. 6 KG laatikossa, vanhaa ja uudempaa, vanhoja varastolehtiä
merkkeineen 1950-luvulla toimineen psotimerkkiliikkeen jäämistöstä jne. ............................................ 30

3116 Koko maailma, sekalainen aineisto vanhaa ja uudempaa materiaalia n. 15 säiliökirjassa (osa
pienikokoisia), merkkejä monista eri maista, tutkittavaa ja järjesteltävää pitkäksi aikaa! ...................... 80

3117 Koko maailma, sekalainen aineisto yli 4½ KG laatikossa, paljon Postien erilaisia lajitelmia,
postituoretta ** Ahvenanmaata sekä suomalaisia frama/dassaultteja säiliökirjassa, Hong Kongin
pienoisarkkeja 1980-luvun lopulta, pienten saarivaltioiden postituoreita ** aihesarjoja varastosivuilla
sisältäen myös SPECIMEN -päällepainamia jne. Kiintoisaa uudempaa aineistoa, hyvää materiaalia
aihekeräilijälle! ....................................................................................................................................... 40

3118 Koko maailma, sekalainen materiaali kahdessa laatikossa, yhteensä n. 11 KG. Merkkejä
säiliökirjoissa ja kokoelmalehdillä, maksikortteja mapissa, suomalaisia ja ulkomaisia sokeripaloja,
WWF:n musta kansio aihejulkaisuineen jne. Lisäksi pestyä massaa maittain lajiteltuina kirjekuorissa
sisältäen paljon merkkejä vanhasta uuteen, joitain parempia julkaisuja joukossa sekä hiukan
suomalaisia ikimerkkejä. Tutustu! .......................................................................................................... 100

3119 Koko maailma, sekalainen merkkierä kahdeksassan kansiossa, mm. Islanti, Unkari, Puola, Balttian
maat, Ruotsi, kaukomaita, Italian 5 liiran leimattu Manzoni-sarjan merkki (aitous?) jne. Lisäksi kaksi
albumia joissa Tanskan FDC-kuoria sekä Balttiaa ym. ..........................................................................50

3120 Koko maailma, sekalainen merkkierä yli 15 säiliökirjassa (osa pienikokoisia), merkkejä eri ajoilta
monesta eri maasta, Eurooppaa ja kaukomaita. Lisäksi yksi pieni albumi jossa Saksan, Hollannin ja
Norjan vihkoja pieni erä ......................................................................................................................... 50

3121 Koko maailma, suuri kokoelma 12 mapissa, merkit järjestetty siististi maittain albumeihin ja
kiinnitetty liimakkein ja muovitaskuin. Ei kalliita merkkejä mukana mutta valtava määrä erilaisia
merkkejä ympäri maailmaa! ...................................................................................................................250
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3122 Koko maailma, suuri merkkierä 36 säiliökirjassa, ei kalliita merkkejä mukana mutta valtava määrä
materiaalia sisältäen myös aihemerkkejä .............................................................................................. 100

3123 Koko maailma, suuri merkkierä n. 25 säiliökirjassa/albumissa sekä n. 15 pienessä
säiliökirjassa/albumissa. Merkkejä eri puolilta maailmaa, vanhaa ja uudempaa, aihemerkkejä,
kokomaailma-albumeita jne. Tutkimista ja järjestämistä pitkäksi aikaa! ................................................ 100

3124 Koko maailma, viidessä säiliökirjassa sekä varastokorteilla erä materiaalia, mm. Belgia, Itävalta,
USA, Kanada, Norja, Tanska, Italia, Ranska ja Sveitsi. .........................................................................40

3125 Koko maailmaa erä noin 3 KG merkkejä ja lähetyksiä .......................................................................... 30
3126 Kokomaailmaa iso löytöerä 8,5 kg laatikossa. Säiliökirjoja, kansioita ym. Paljon Pohjoismaita ja

Saksaa ...................................................................................................................................................80
3127 Kokomaailmaa iso löytöerä kahdessa laatikossa, yli 17 kg. Säiliökirjoja, kansioita, massaa ym .......... 50
3128 Laatikossa noin 6 KG sekalaista materiaalia myös tarvikkeita .............................................................. 20
3129 Latinalainen Amerikka, mielenkiintoinen erä eri maiden materiaalia yhdeksässä isossa + yhdessä

pienessä säiliökirjassa. Vanhaa (mm. Argentiina, Brasilia, Chile ym.) ja uudempaa. Mm. kaksi
paksua säiliökirjaa Kuubaa, vanha Kolumbia-kokoelma lehdillä ym. Tutkittavaa! ................................. 80

3130 Löytöerä filateliaa ja muuta keräilymateriaalia kolmessa laatikossa, yhteensä 22 KG ......................... 50
3131 Löytöerä kahdessa laatikossa, yli 11 kg. Jäännöskokoelmia, postituoretta, massaa (paljon USA) ym . 50
3132 Löytöerä leimattua Suomea 1875 alkaen viidessä säiliökirjassa, kansiosivuilla ym. Paljon vanhaa ..... 50
3133 Löytöerä suomea ja ulkomaita kahdessa laatikossa, yhteensä yli 8 kg. Mm. vanha Suomi

jäännöskokoelma, paljon vanhaa massaa ja leikettä Suomesta ja ulkomailta, postilähetyksiä ym.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 50

3134 Löytöerä vanhaa Saksaa kolmessa säiliökirjassa ja muutamalla Visir-lehdellä. Paljon merkkejä .........50
3135 Löytöerä vanhaa Venäjää kokoelmasivuilla, varastolehdillä, valintavihkojen sivuilla jne. Leimattua ja

käyttämätöntä. Myös vanhaa Ukrainaa ja Georgiaa. Tutkittavaa, löytöjä? ............................................ 120
3136 Merkkejä ja sekalaisia lähetyksiä erä noin 5 KG ................................................................................... 20
3137 Merkkierä eri maiden merkkej 10 säiliökirjassa, mm. Tanska, Liechtenstein, Islanti, Färsaaret,

Sveitsi, Alankomaat, YK ym. Pääosin 1970-1980-lukujen materiaalia mutta myös vanhempaa ........... 50
3138 Merkkierä kolmessa säiliökirjassa: yhdessä ulkomaan merkkejä, yhdessä suomalaisia ja yhdessä

autoaiheisia merkkejä monista eri maista ..............................................................................................20
3139 Merkkierä kuudessa säiliökirjassa ja kahdessa albumissa sekalainen erä merkkejä eri maista,

mukana joitain kymmeniä suomalaisia postituoreita ** ikimerkkejä .......................................................50
3140 Merkkierä yli 7½ KG laatikossa, pääosin ulkomaita mutta myös hiukan Suomea. Materiaalia

säiliökirjoissa ja rasioissa, myös hiukan postilähetyksiä ym. ................................................................. 30
3141 Neljässä albumissa kiintoisa erä pääosin Euroopan maiden uudempaa materiaalia, lähinnä 1980-

lukua. Mukana mm. postimerkkejä, pienoisarkkeja, vihkoja, kokonaisia arkkeja, teemalajitelmia,
FDC-kuoria, vuosilajitelmia ym. ym. Materiaalia monista eri maista, mm. Iso-Britannia ja
kanaalisaaret, Itävalta, Unkari, Irlanti, Sveitsi, Tanska, Norja, Ruotsi, Kypros, Saksa, Neuvostoliitto
jne. jne. pääosin postituoretta **, valtavasti värikästä aihemateriaalia! ................................................. 60

3142 Pohjoismaat (ei Suomi), peruskokoelmat seitsemässä säiliökirjassa. Kohtalaisen hyvä Ruotsi,
muissa enemmän puutteita. Myös kaksi pientä säiliökirjaa Tanskan joulumerkkejä. ............................ 100

3143 Pohjoismaat, kokoelmia kahdessa albumissa sekä irtolehdillä, materiaalia vanhasta aina 1970-
luvulle. Lisäksi hiukan Färsaaria jne. sekä kaksi albumia joissa toisessa ruotsalaisia maksikortteja
ja toisessa Färsaarten FDC-kuoria. Joku parempikin merkki mukana .................................................. 80

3144 Pohjoismaat, monipuolinen materiaali lähinnä uudempaa materiaalia viidessä säiliökirjassa. Paljon
Ruotsin vihkoja ym. Myös paksu kuorikansio ruotsalaisia lähetyksiä. ................................................... 50

3145 Pohjoismaat, sekalainen merkkierä kansiossa, säilytyslehdillä jne. noin 6,5 kg laatikossa .................. 50
3146 Pohjoismaat, sekalainen merkkierä n. 8½ KG laatikossa sis. viisi säiliökirjaa ja kaksi kansiota, ei

Suomea ................................................................................................................................................. 40
3147 Ranska, Espanja, Monaco, San Marino ja Vatikaani peruskokoelmat seitsemässä säiliökirjassa. ....... 80
3148 Runsas ja monipuolinen erä kaukomaita (ei Eurooppaa) yhdeksässä säiliökirjassa ja yhdessä Visir-

kansiossa. Paljon vanhaakin, tutkittavaa! .............................................................................................. 50
3149 Sekalainen **/*/o erä Suomea kansiossa ja säiliökirjoissa, yhteensä noin 4,5 kg. ................................ 50
3150 Sekalainen aineisto Suomea ja ulkomaita kahdessa laatikossa, n. 15 KG! Materiaalia eri ajoilta,

merkkejä, postilähetyksiä, FDC.kuoria, ym. värikästä materiaalia. Tutkittavaa ja järjestettävää
pitkäksi aikaa ......................................................................................................................................... 50

3151 Sekalainen erä postimerkkejä (mm. Suomi-peruskokoelma), lähetyksiä ym. kahdessa laatikossa,
yhteensä 11 KG. Myös iso pussi, jossa noin 300 viinietikettiä. ..............................................................20

3152 Sekalainen erä Suomea ja ulkomaita vanhoissa kansiossa, myyntipakkauksissa ym .......................... 20
3153 Sekalainen erä yli 4 KG laatikossa, eri maiden massaa pusseissa (paljon Ruotsia), Ahvenanmaan

ja Ruotsin vuosilajitelmia, Saksaa varastosivuilla, ruotsalaisia merkkejä varastokorteilla iso nippu
ym. ......................................................................................................................................................... 30

3154 Sekalainen pieni erä Suomea ja ulkomaita, mm. Suomen kuvakevirheitä, viallinen Fabergé
numeroitu pienoisarkki, eri maiden joulumerkkejä ym. .......................................................................... 20

3155 Suomalaisia ja ulkomaisia joulumerkkejä, kirjeensulkijoita ym. "cinderellaa" seitsemässä
säiliökirjassa. Paljon Ruotsin ja Tanskan vanhoja joulumerkkejä. Hyvä erä - tutkittavaa! ..................... 80

3156 Suomalaisia merkkejä erä viidessä kansiossa / säiliökirjassa. Mm. kauniisti montteerattu
peruskokoelma Schaubeck-kansiossa, vihkoja, blokkeja, numeroryhmiä ym. Myös erä massaa ........ 40
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3157 Suomen ja Ahvenanmaan merkkejä 1980-1990-luvuilta (**/ ep-leimattua), FDC-kuoria ja
vuosilajitelmia valtava erä kahdessa isossa laatikossa, yhteensä 24 KG! ............................................ 150

3158 Suomen ja ulkomaiden merkkejä löytöerä kahdessa laatikossa, yhteensä yli 12kg. Kansioita,
säiliökirjoja, massaa, leikettä, postilähetyksiä, vuosilajitelmia ym. tutkittavaa ....................................... 50

3159 Suomen ja ulkomaiden merkkejä löytöerä yli 15 KG, pääosin kansioissa ja säiliökirjoissa (yli 15
kappaletta) sisältäen materiaalia monista eri maista, paljon aihejulkaisuja, myös hiukan
postilähetyksiä, teemalajitelmia jne. tutkimista ja järjestämistä pitkäksi aikaa ...................................... 80

3160 Suomen ja ulkomaiden merkkejä viidessä säiliökirjassa, merkkejä eri maista ja eri ajoilta. Lisäksi
kahdessa kansiossa hiukan postilähetyksiä ym. ................................................................................... 20

3161 Suomen postimerkkejä ja läheryksiä sekalainen erä lähes 8 KG laatikossa, mm. kaksi
jäännöskokoelmaa, FDC-kuoria ym. ..................................................................................................... 50

3162 Suomi 1917 alkaen runsas, lähinnä leimattu merkkivarasto viidessä säiliökirjassa .............................. 80
3163 Suomi eri tasoisia kokoelmia kahdeksan kpl ......................................................................................... 30
3164 Suomi erä leikettä, hienoja leimoja, lähetyksiä ym noin 2 KG ............................................................... 20
3165 Suomi erä sivuilla ja kansiossa mm. näyttelymerkkejä ym myös Itä-Karjalaa ....................................... 30
3166 Suomi FDC ym erä 1960-luvulta alkaen kolmessa mapissa ja varastosäiliökirja m/30 merkkejä ......... 30
3167 Suomi hyvä varastoerä lähinnä postituoretta ** seitsemässä mapissa 1920-luvulta lähtien. Paljon

ryhmiä ym! ............................................................................................................................................. 100
3168 Suomi ja Ahvenanmaan merkkejä sekalainen erä kahdessa mapissa ja sivuilla sekä levyillä .............. 40
3169 Suomi ja ulkomaat, sekalainen aineisto yli 6½ KG laatikossa, runsaasti Olympia-aiheeseen liittyvää

materiaalia (myös muuta kuin filateliaa), postituoretta ** Suomea arkin osina alkaen 1930-luvulta,
joitain kokonaisia arkkeja (mm. Aseveli, Isänmaan hyväksi, Kallion surumerkki), hiukan ulkomaiden
merkkejä jne. ......................................................................................................................................... 50

3170 Suomi ja ulkomaiden merkkejä erä kuudessa pienessä kansiossa ...................................................... 20
3171 Suomi ja ulkomaiden merkkejä erä laatikossa noin 5 KG mm. kolme kansiota, FDC:tä, joku

vuosilajitelma ym ................................................................................................................................... 50
3172 Suomi ja ulkomaiden merkkejä levuyillä, pusseissa, lähetyksiä ym vanhasta uuteen noin 1 KG

alkaen 1800-luvulta ............................................................................................................................... 20
3173 Suomi ja ulkomaita erä lähteyksiä ja merkkejä noin 5 KG .....................................................................30
3174 Suomi ja ulkomaita merkkejä alustoilla, pusseissa ja lähetyksiä jne yli 2 KG ....................................... 30
3175 Suomi ja ulkomaita merkkejä alustoilla, pusseissa ja lähetyksiä jne yli 4 KG ....................................... 40
3176 Suomi ja ulkomaita sekalainen erä levyillä, pusseissa, lähetyksiä ym yli 3 KG tutkittavaa ................... 50
3177 Suomi kolme jäännöskokoelmaa mm. joitain hienoja leimoja ym ..........................................................30
3178 Suomi neljässä kansiossa merkkejä eri vuosikymmeniltä ..................................................................... 30
3179 Suomi peruskokoelma kansiossa, muutama vanha kokomaailmakansio, vuosilajitelmia ym. yli 7 kg

laatikko . ................................................................................................................................................ 50
3180 Suomi postituoreita ** vihkoja, pienoisarkkeja ja nelilöitä hyvä erä ....................................................... 30
3181 Suomi siisti peruskokoelma kansiossa ja FDC ym lähetyksiä kansiossa sekä varastokansio, jossa

mm. joulumerkkejä. Lisäksi vähän muuta materiaalia ........................................................................... 30
3182 Suomi varastoerä 18 eri kokoista kansiota joku ulkomainenkin mukana .............................................. 40
3183 Suomi varastoerä merkkejä pussitettuina alkaen isohampaisista 2000 -luvulle - tukittavaa ................. 40
3184 Suomi, 1917 alkaen hyvä erä postituoretta ** materiaalia viidessä säiliökirjassa aina 2000-luvun

alkuun. Paljon hyvää materiaalia, nelilöitä ja muita ryhmiä, myös ikimerkkejä. Lisäksi pieni leimattu
kokoelma 1895 – 1949 kansiossa ......................................................................................................... 100

3185 Suomi, 1980 - 1990-luvun **/eo materiaalia iso erä. Paljon postituoretta **, mm. n. 190 kappaletta
1999 Verla-blokkia, yli 200 kappaletta 2000 Linnut-blokkia, 30 arkkia 2001 5,40 markan merkkiä,
M75 kuvamerkkien arkinosia ym. .......................................................................................................... 100

3186 Suomi, 2001 - 2004 runsas erä **/eo materiaalia yli 4 KG laatikossa. Myös FDC-kuoria, 2002 ja
2004 vuosilajitelmia á 2 kappaletta sekä muita postin lajitelmia. Paljon nimellisarvotavaraa jne. ......... 150

3187 Suomi, AV- ja muita vihkoja iso erä laatikossa alkaen V1. Mukana mm. Olympia, paljon markka-ajan
vihkoja, osin loistoleimaisena. Myös markka-ajan ym. ikimerkkejä yli 120 kappaletta .......................... 100

3188 Suomi, kaksi perusmerkkikokoelmaa kansioissa, ei kalliita merkkejä. Lisäksi
tuberkuloosijoulumerkkien kokoelma 1908 - 1991 taskukansiossa, kaikki merkit mukana (1955
hammastamattomat rivilöt). Lisäksi kaksi postimerkkiluetteloa ............................................................. 50

3189 Suomi, kaksi vaatimatonta kokoelmaa vuoteen 1990 omissa kansioissaan, lisäksi leimattua ja
postituoretta ** materiaalia neljässä säiliökirjassa sisältäen hiukan postituoreita ikimerkkejä, vihkoja
ja pienoisarkkeja, ryhmiä jne. ................................................................................................................ 50

3190 Suomi, kaksoiskappalevarasto 10 säiliökirjassa. Hyvin vaihtelevaa materiaalia, mutta myös
parempaa mukana. Mm. Zeppelin *, 1889 5 markkaa postituore ** pari, postituoretta, loistoja ym. ..... 100

3191 Suomi, kuudessa säiliökirjassa ja yhdessä kansiossa sekalainen kiintoisa erä merkkejä alkaen
1866. Mukana paljon loistoleimattua materiaalia, hiukan FDC- ym. kuoria, vähän myös ulkomaita.
Tutkittavaa ja järjestettävää pitkäksi aikaa! ........................................................................................... 80

3192 Suomi, leimattu merkkierä sisältäen kolme vaatimatonta kokoelmaa omissa kansioissa sekä
varastomateriaalia kolmessa säiliökirjassa, mm. loistoleimattuja, 1928 näyttelymerkkejä kolme
sarjaa jne. .............................................................................................................................................. 40

3193 Suomi, leimattu varastoerä 11 säiliökirjassa 1885 alkaen. .................................................................... 80
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Suomen postilähetyksiä

3194 Suomi, leimattua materiaalia viidessä säiliökirjassa sekä kolmessa albumissa, osassa vain vähän
materiaalia. Merkkejä alkaen 1800-luvulta, mukana erittäin paljon loistoleimaisia merkkejä,
vaihtomateriaalia jne. Lisäksi kenkälaatikossa massaa pergamiinipusseissa ....................................... 50

3195 Suomi, noin 3 KG laatikossa erä lähinnä uudempaa materiaalia, mm. vuosilajitelmia, vihkoja,
postimerkkejä, lähetyksiä jne. Postituoreita ikimerkkejä n. 150 kappaletta ........................................... 50

3196 Suomi, pieni sekalainen erä monenlaista yli 2 KG laatikossa, mm. hiukan arkkeja, numerokuusiloita
säiliökirjassa alkaen m/17, joulumerkkejä varastoerä vanhassa säiliökirjassa, muutama
teemalajitelma, Ahvenanmaan vihkoja, postipysäkkileimoja leikkeillä jne. ............................................ 30

3197 Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska ja USA, omat pienet kokoelmat kansioissaan, lisäksi kahdessa
albumissa sekalaista materiaalia ........................................................................................................... 30

3198 Suomi, sekalainen aineisto seitsemässä säiliökirjassa sekä neljässä pienemmässä säiliökirjassa,
leimattua ja leimaamatonta materiaalia, muutamassa säiliökirjassa leikettä, hiukan myös
postituoreita ** ikimerkkejä .................................................................................................................... 30

3199 Suomi, sekalainen aineisto säiliökirjassa ja viidessä kansiossa keräilijän jäämistöstä n. 8½ KG, mm.
FDC-kuoria alkaen 1930-luvulta sisältäen keskihintaisia kuoria, Itä-Karjalan kuoria,
postimerkkiryhmiä, vanhoja lähetyksiä alkaen 1854 jne. Kiintoisaa tutkittavaa .................................... 50

3200 Suomi, sekalainen aineisto yli 4 KG laatikossa, mm. merkkejä kahdessa säiliökirjassa,
automaattivihkoja, aerogrammeja, postikirjeitä, presidentteihimme liittyvää materiaalia,
maksikirjeitä, vuosilajitelmia, hiukan myös vanhoja postilähetyksiä mm. Itä-Karjalan merkein sekä
pieni erä seteleitä .................................................................................................................................. 40

3201 Suomi, sekalainen erä jäämistöstä 6 KG laatkossa, mm. loistoleimattua Suomea, hiukan kokonaisia
suomalaisia arkkeja, postituoretta, laivat ja linnut aihemerkkejä sisältäen myös ulkomaita, pieni
nippu Postin kiertokirjeitä 1950 - 1980-luvuilta jne. ............................................................................... 50

3202 Suomi, sekalainen erä n. 1 KG laatikossa vanhaa ja uudempaa materiaalia, mm. runsaasti vihkoja,
hiukan suomalaisia laivamerkkejä ym. materiaalia ................................................................................30

3203 Suomi, sekalainen erä n. 3 KG laatikossa, mm. 1. ja 2. luokan postituoreita ** merkkejä yli 170
kappaletta, merkkejä pergamiinipusseissa, uudempia lähetyksiä jne. .................................................. 150

3204 Suomi, sekalainen materiaali 2½ KG laatikossa säiliökirjoissa ja varastokorteilla, mm. leimattua
materiaalia, pienoisarkkeja ja vihkoja, vuosilajitelmia etupäässä 1980-luvulta jne. .............................. 30

3205 Suomi, sekalainen materiaali yli 5½ KG laatikossa, mm. FDC- ja erkoisleimakuoria alkaen 1940-
luvulta kahdessa kansiossa ja irrallaan (myös hiukan muuta, mm. Islannin FDC-kuoria), vihkoja ja
AV-vihkoja, vuoden 2008 vuosikirja jne. ................................................................................................ 40

3206 Suomi, varastoerä merkkejä yhdeksässä säiliökirjassa, lähinnä leimattuja käyttösarjojen merkkejä,
myös leimattu peruskokoelma kansiossa .............................................................................................. 40

3207 Suomi, viisi kokoelmaa/jäännöskokoelmaa omissa kansioissaan, leimattua ja leimaamatonta
materiaalia, lisäksi kansio jossa automaattivihkoja alkaen AV2 ............................................................ 50

3208 Suomi, yhdeksässä säiliökirjassa/albumissa sekä irtolehtinipussa sekalainen aineisto leimattua ja
leimaamatonta materiaalia alkaen 1800-luvulta. Merkkejä, vihkoja, pienoisarkkeja, loistoleimoja ym.
tutkittavaa. Lisäksi myös hiukan Ahvenanmaata sekä muiden maiden merkkejä sekä n. 2 KG
suomalaista leikettä ............................................................................................................................... 50

3209 Suomi, yli 4½ KG laatikossa keräilijän jäämistöä, merkkejä kansioissa, varastokorteilla,
pergamiinipusseissa, mukana runsaasti loistoleimaista materiaalia sekä myös postilähetyksiä .......... 20

3210 Säiliökirja sekalaisia suomalaisia merkkejä, leimattua ja postituoretta, ryhmiä ja arkinosia ym.
Lisäksi nippu yli 120 kappaletta maksikortteja ja myös vähän muita lähetyksiä ................................... 20

3211 UAR (United Arab Republics), iso merkkierä viidessä paksussa kansiossa. Paljon sarjoja,
pienoisarkkeja ja arkkeja. Lisäksi yksi kansio, jossa Adenia ja muita alueen maiden merkkejä ........... 50

3212 Ulkomaat, merkkierä kuudessa Visir-kansiossa, uutta ja vanhempaa, lisäksi kansio postilähetyksiä.
Yht. n. 10 KG laatikossa ........................................................................................................................ 50

3213 Ulkomaita pusseissa ym sekä lähetyksiä ym noin 6 KG ....................................................................... 30
3214 Varastoerä postituoretta ** Suomea Visir-lehdillä ym. Pääasiassa 1960-1990-lukujen nelilöitä

(paljon!), mutta myös jonkin verran vanhempaa ....................................................................................80
3215 Värikkäitä aihejulkaisuja eri puolilta maailmaa neljässä albumissa, mukana merkkejä,

pienoisarkkeja, vihkoja, sarjojen esittelypakkauksia (presentation packs), hiukan ensipäivänkuoria
jne. monista eri maista, pääosin 1980 -luvun materiaalia Euroopan ulkopuolelta ................................. 60

3216 Värikästä pääosin 1980-luvun materiaalia monista eri maista kolmessa kansiossa, runsas aineisto
sisältäen mm. postituoreita ** merkkejä, sarjoja, pienoisarkkeja ja vihkoja, vuosilajitelmia ym.
lajitelmia, kokonaisia arkkeja, hiukan FDC-kuoria jne. Mukana mm. Belgia, YK, Liechtenstein, San
Marino, Espanja, yhdessä kansiossa pelkästään pienten saarivaltoiden aineistoa. Värikästä
materiaalia sisältäen paljon kauniita aihejulkaisuja! .............................................................................. 50

3217 Yli 20 säiliökirjassa iso merkkierä eri maista maittain järjestettynä, lähinnä Eurooppaa. leimattua ja
leimaamatonta materiaalia eri ajoilta, aihemerkkejä jne. Ei arvokkaita merkkejä ................................. 50

3218 1940 - 1950 -lukujen FDC-erä, n. ½ KG kuoria sisältäen myös hiukan ensilentoja sekä joku muu
erikoisleima, mukana varmasti myös kuoria jotka eivät ole ensipäivänä leimattuja. Runsaasti
samoja kuoria, paljon Punaista Ristiä ja tuberkuloosia ......................................................................... 40

3219 1940 - 1950 -lukujen FDC-kuoria lähes 50 kpl (myös hiukan muita kuoria), mukana mm. muutama
parempi m/30 kuori, runsaasti Punaisen Ristin ja tuberkuloosin sarojen kuoria. Lisäksi yli 20 FDC-
kuorta 1955 postimerkkinäyttelymerkein ............................................................................................... 40
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3220 Erikoisleima- ja FDC-kuoria ym. lähetysmateriaalia pieni erä. Lähinnä uudempaa .............................. 20
3221 Erä pääosin uudempia postikortteja ja postilähetyksiä n. 20 KG. Mukana paljon joulukortteja, myös

ulkomaita, hiukan vanhoja lähetyksiä ym. tutkittavaa ............................................................................ 30
3222 FDC -erä kahdessa mapissa sekä irrallaan, muutamia satoja kuoria lähinnä 1980 - 2000 -luvuilta,

myös muutama vanhempi. Lisäksi mappi jossa yli 150 maksikorttia (Postin virallisia sekä
itsetehtyjä) ............................................................................................................................................. 30

3223 FDC 1947 - 2002 kokoelma viidessä kuorikansiossa, etupäässä uudempaa materiaalia .................... 20
3224 FDC 1948 - 1998 erä ensipäivänkuoria neljässä albumissa, yhdessä Ahvenanmaata ......................... 50
3225 FDC 1954 - 1984 -kokoelma neljässä albumissa, hyvälaatuista materiaalia sisältäen monia kuoria

kaksi kappaletta, myös hiukan vanhempiakin FDC-kuoria. Mukana myös ajanjakson parempia
kuoria, kuten käyttösarjoja ..................................................................................................................... 50

3226 FDC 1968 - 2008 erä n. 2 KG laatikossa, mukana myös nippu ehiöitä ................................................. 20
3227 FDC 1983 - 1990 kokoelma kahdessa albumissa, myös ensipäivänä leimautettuja kuoria. Mukana

mm. 50 markan karhu ............................................................................................................................20
3228 FDC 1986 - 1988 kokoelma kahdessa albumissa, myös ehiöitä ja framoja mukana. Lisäksi kolmas

kansio jossa leirintäleimakuoria sekä hiukan FDC-kuoria ..................................................................... 20
3229 FDC-erä 1938 - 2006 11 albumissa, valtava määrä materiaalia sisältäen myös parempia

käyttösarjojen kuoria, Punaista Ristiä ja tuberkuloosia jne. .................................................................. 200
3230 FDC-erä 1950 - 1987 n. 2 KG laatikossa, hyvä erä erilaisia,mm. paljon Punaisen Ristin ja

tuberkuloosin kuoria, hyviä M/63 kuoria jne. ......................................................................................... 40
3231 FDC-erä 1950 – 1980 kansiossa, lehdillä ym. Muutama sata kuorta, joitakin parempia mm. m/30 –

m/63, PR/TUB ym. .................................................................................................................................50
3232 FDC-erä 1954 - 2017 n. 2½ KG laatikossa, mm. näyttelymerkkien kuoria sekä ensipäivänä

leimautettuja kuoria ............................................................................................................................... 40
3233 FDC-erä 1968 – 2009 kymmenessä kansiossa .....................................................................................80
3234 FDC-erä n. 9½ KG laatikossa, lähinnä 1990-2000-luvuilta kuudessa kansiossa .................................. 50
3235 FDC-erä uudempaa materiaalia lähes 2 KG laatikossa, myös jonkun verran blanko-kuoria mukana .. 120
3236 FDC-ja muita lähetyksiä yli 2½ KG laatikossa. Lisäksi kuorikansio, jossa lähinnä postipysäkki- ja

numeroleimakuoria 1950-luvulta alkaen. ............................................................................................... 20
3237 FDC-kokoelma 1938 - 2007 yhdeksässä kuorikansiossa, satoja ja satoja kuoria, mm. Punaista

Ristiä ja tuberkuloosia, käyttösarjoja jne. .............................................................................................. 150
3238 FDC-kokoelma 1940-luvulta 1980-luvulle seitsemässä albumissa, myös hiukan erikoisleimoja ym.

sisältäen myös vanhempia .................................................................................................................... 120
3239 FDC-kokoelma 1973 - 2011 yhdeksässä albumissa, satoja kuoria sekä hiukan myös postituoretta **

materiaalia ............................................................................................................................................. 150
3240 FDC-kuoria ja erikoisleimoja 1946 - 2012 suuri varasto neljässä laatikossa, yhteensä yli 14 KG.

Mukana myös maksikortteja ym. materiaalia. Satoja ja satoja kuoria ................................................... 100
3241 FDC-varastoerä kahdessa laatikossa, yli 15 KG! Materiaali pääosin vuosilta 1966 - 1990, mutta

hiukan myös vanhempaa sekä uudempaa. 1970 - 1980-lukujen kuoria useita samanlaisia! ................ 100
3242 ISO erä postia yli 20 KG pääosin 1970-80-luvuilta mm. kirjattuja ym ....................................................50
3243 Kahdessa kuorikansiossa sekä irrallaan erä FDC-kuoria, pääosin 1970 - 1990-lukuja, myös hiukan

vanhempaa, erikoisleimoja jne. Lisäksi yksi kansio vanhempia postilähetyksiä kotkamerkeistä 1930-
luvulle .................................................................................................................................................... 30

3244 Kiintoisa erä noin 1½ KG postia 1880-luvulta alkaen mm. ulkomaille, leimoja ym. Runsaasti
lentopostia m/30 aikakaudelta ym ......................................................................................................... 80

3245 Monipuolinen postilähetyserä yli 8½ KG laatikossa. FDC-kuoria 1949 alkaen, pari kansiota
vanhempia lähetyksiä, ehiöitä ym. Tutkittavaa ...................................................................................... 50

3246 Noin 10 KG laatikossa tarvelähetyksiä ja erikoisleimalähetyksiä. Etupäässä 1970 - 1980-luvuilta,
myös hiukan vanhempaa sekä pieni määrä Ahvenanmaan sekä Färsaarten materiaalia .................... 20

3247 Postilähetyserä 7½ KG laatikossa kahdessa albumissa sekä irrallaan, pääosin uudempaa
aineistoa. Mukana mm. FDC-kuoria, loistoleimattuja kuoria, runsaasti erikoisleimoja, maksikortteja
jne. ......................................................................................................................................................... 40

3248 Postilähetyserä seitsemässä mapissa/kansiossa, pääosin uudempia suomalaisia ja ulkomaisia
lähetyksiä, paljon Suomeen tulleita, pika, erikoisleimoja, myös hiukan leikkeitä jne. ............................ 20

3249 Sekalainen erä lähetyksiä n. 5 KG laatikossa, FDC-kuoria ja loistoleimautettuja merkkejä kuorilla
1980 - 1990 -luvuilta, vanhempia lähetyksiä, kenttäpostia ym. Myös kuulutus Turusta 1818
Naantaliin. ..............................................................................................................................................50

3250 Suomi ja ulkomaiden lähetyksiä ja kuvakortteja vanhasta moderniin noin 4 KG myös hiukan
merkkejä ................................................................................................................................................ 40

3251 Vanhasta uudempaan iso erä jäämistöstä postia, FDC;tä, erikoisleimoja ym ym ................................. 40
3252 Vastaus- ja muitakin lähetyksiä kahdessa laatikossa, yhteensä lähes 19 kg. Paljon firmakuoria,

pienten paikkakuntien leimoja, pakettikortteja ym. Hyvä erä tutkittavaksi!. ........................................... 20
3253 Yli 2 KG laatikossa pieni erä FDC-kuoria ja erikoisleimoja, myös n. 100 maksikorttia jne. ................... 20
3254 Esifilateliasta alkaen kiintoisa erä postia laatikossa noin 1½ KG osa mapissa, jossa myös

kuvakortteja ........................................................................................................................................... 50
3255 Neljässä mapissa sekalaista postia 1800-luvulta alkaen ...................................................................... 20
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3256 Kiintoisa sekalainen erä laatikossa postia, kortteja ja joitain merkkejä alkaen isohampaisten
aikakaudesta noin 1½ KG myös ulkomaita ........................................................................................... 30

3257 1880-luvulta lähtien erä lähteyksiä yli 1 KG mm. Itä-Karjalaa ym kiintoisaa ......................................... 30
3258 Sekalainen erä postia yli 1 KG mm 1882 25 penniä Tammerfors 1882 repaleisella kirjeellä,

postipysäkkileimoja, erikoisleimoja, Itä-Karjalaa ym ..............................................................................40
3259 1885 alkaen hyvä erä postilähetyksiä kolmessa hienossa kansiossa. Paljon FDC-kuoria 1940 -

1970-luvuilta, mutta myös tarvelähetyksiä, ehiökortteja ym. Myös jonkin verran Ruotsia ja USA:ta .... 100
3260 Erä lähetyksä noin 1½ KG alkaen m/89 mm. Prof utan värde etusivuja myös kenttäpostia mm. 1918

Vapaussodasta ym ................................................................................................................................ 50
3261 Lunastuslähetyksiä erittäin monipuolinen erä noin 1,5 kg laatikossa. Suomessa kulkeneita ja

ulkomailta Suomeen tulleita. Vanhasta (1895 alkaen) aina 2000-luvulle. Postipysäkki-, postivaunu-
ja numeroleimoja ym. Vaihteleva laatu .................................................................................................. 50

3262 1900-luvun alusta lähtien kiintoisa erä postia yli 5 KG mm. posipysäkki- ja numeroleimoja ym ........... 50
3263 Sekalainen erä vanhaa ja uudempaa noin 5 KG laatikossa .................................................................. 30
3264 Sekalaista postia erä alkaen m/01:stä pääosin kenttäpostia, joissa ilmeisesti suurimmassa osassa

sisällöt mukana yli 3 KG. Osasta merkillisiä kirjeitä leikattu merkit pois. Mukana myös pieni erä
valokuvia 1800-luvulta alkaen ............................................................................................................... 20

3265 1915 - 1915 noin 100 kappaletta Sidorowin kuoria. Paljon pikkupaikkakuntien leimoja, myös joitakin
postivaunu- ja luovutetun alueen leimaa ............................................................................................... 20

3266 1915 alkaen monipuolinen postilähetyserä yli 150 lähetystä. Mm. 1930 Zeppelin pari kuorella
(toisessa merkissä vähän hammasvikaa), 1931 Pro Filatelia ym. hienolla firmakuorella Mariehamn,
muutama laivaleimakuori, ehiökortteja, FDC-kuoria, Itä-Karjalaa, ulkomailta Suomeen tullutta postia
ym. tutkittavaa ... ................................................................................................................................... 100

3267 Postin dokumentteja leimoin noin 2½ KG ..............................................................................................20
3268 1929 - 1930 vanha tutkimaton kirjeenvaihto noin 150 lähetystä. Paljon kuoria Turku-merkein,

vesileimoja? . ......................................................................................................................................... 50
3269 1940-luvulta 1990-luvulle erä kahdessa kansiossa erikoisleimoja, FDC:tä ym ..................................... 20
3270 Erä kenttäpostilähetyksiä noin 450 kappaletta, osin Ruotsista Suomeen tulleita. Monissa sisältö

mukana. Lisäksi mm. m/01-m/30 pakettikortteja, FDC-kuoria ja käyttämättömiä venäläisiä ehiöitä ..... 40
3271 Kenttäpostia ja muuta postia sekalainen erä noin 4 KG ........................................................................ 30
3272 Postia yli 10 KG eri aikakausilta mm. loistoja lähetyksillä, kenttäpostia ym .......................................... 30
3273 1946 - 1961 35 lähetystä, lähinnä lentopostia USA:an. m/30, juhlamerkkiä ja punaristiä ..................... 20
3274 Laatikossa noin 15 KG postia alkaen m/63 mm. kirjattuja ym ............................................................... 30
3275 Uudempia suomalaisia lähetyksiä isossa laatikossa lähes 8 kg. Lähinnä M1975, mutta myös M/63

ja juhlamerkkejä. Yli puolet kilpailuvastauksia, mutta myös firmakuoria, runsaasti kirjattua, pikaa,
ulkomaille mennyttä (paljon Thaimaahan), vihkomerkkejä, hyviä taksoja ym. Tutkittavaa! ................... 20

3276 1980 - 1990 -luvun postilähetyksiä n. 5 KG laatikossa. Paljon Frama- ja vaakaleimakuoria,
pikalähetyksiä sekä lunastuslähetyksiä ................................................................................................. 20

3277 Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuoria arkistolaatikossa ja kansiossa yli 3 kg. Lähinnä 1980-1990-
lukujen materiaalia, myös vähän vanhempaa ja muitakin kuoria. Mm. 1889 2 penniä 10 kpl kuorella.
Huutokaupataan Ukrainan hyväksi! ....................................................................................................... 40

3278 Uudempaa lähetystä erä noin 6 KG mm. kirjattuja, numero- ja postipysäkkileimoja ym ....................... 20
3279 Runsas ja monipuolinen erä FDC- ja erikoisleimakuoria yli 5 kg 1988 alkaen. Myös muutama Itä-

Karjalan kuoria ja vähän Ahvenanmaata. Paljon materiaalia ................................................................ 100
3280 1947 - 1994 erä FDC:tä ja erkoisleimoja noin 1½ KG ........................................................................... 20
3281 1930-luvulta alkaen kokoelma kuudessa mapissa FDC:tä, loistoleimautuksia kuorilla, erikoisleimoja

ja muuta materiaalia mm. 1983 Kenttäpostimerkki kuorella myös Ahvenanmaata ............................... 100
3282 1938 - 1984 FDC ym erä ykli 1200 kpl .................................................................................................. 100
3283 1951 - 2019 hieno kokoelma FDC-kuoria 12 kansiossa. Vanhassa päässä vain vähän kuoria, 1980-

luvulta lähtien varsin täydellinen. Paljon materiaalia! . .......................................................................... 150
3284 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. ....................................................................................................... 100

3285 1980 - 2008 iso laatikko FDC-kuoria, noin 3 KG ................................................................................... 40
3286 1980 - 2010 lähes kaikki FDC-kuoret laatikossa, puuttuu vain 4 kuorta vuodelta 2008. Lisäksi pieni

nippu vanhempia ja kaksoiskappaleita. Paljon! ..................................................................................... 50
3287 Suomen ja Ahvenanmaan fdc:tä ym materiaalia neljässä mapissa 1980-luvulta 2000-luvulle mm.

runsaasti ensipäiväkuoria nelilöin! ......................................................................................................... 50
3288 Suomi ja Ahvenanmaa hyvä erä FDC:tä ym painottuen 1980-luvulta 2000-luvulle noin 4½ KG ........... 40
3289 1988 - 2015 FDC kokoelma kuudessa kansiossa ................................................................................. 40
3290 1990 - 1999 Suomen ja Ahvenanmaan FDC-kuorierä laatikossa. Ilmeisesti täydellinen tai ainakin

lähe ........................................................................................................................................................ 20
3291 FDC erä laatikossa ja kansiossa yli 2 KG lähinnä uudempaa materialia myös vähän muutakin .......... 50
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Massaa

Löytölaatikot

3292 1875 - 2009 suuri vaihtovarasto pergamiinipusseissa neljässä pienemmässä laatikossa, tuhansia ja
tuhansia merkkejä, pääosin leimattua materiaalia .................................................................................50

3293 1889 - 1950-luvulle massaa pergamiinipusseihin lajiteltuna, n. 1 KG, vanhaa materiaalia ................... 20
3294 Koko maailma massaa n. 9 KG, leikettä sekä pestyjä merkkejä pusseissa ja rasioissa, myös hiukan

postilähetyksiä jne. Järjestämistä pitkäksi aikaa ................................................................................... 30
3295 Koko maailma, sekalainen merkkierä 10 säiliökirjassa sekä 20 pienikokoisessa säiliökirjassa,

merkkejä monista eri maista, aiheita jne. .............................................................................................. 30
3296 Sekalaista massaa eri maista kahdessa laatikossa, yht. yli 6 KG. Merkkejä pusseissa ja rasioissa,

leikettä, lähetyksiä jne. .......................................................................................................................... 20
3297 Sekalaista massaa kahdessa laatikossa, yhteensä yli 11 KG. Pestyjä merkkejä ja leikettä,

postikortteja, lähetyksiä ym. ym. Tutkittavaa ja lajiteltavaa pitkäksi aikaa! ............................................ 40
3298 Suomalaista leikettä sekä pestyä massaa pienissä laatikossa ym. Bruttopaino laatikkoineen n. 10

KG ......................................................................................................................................................... 30
3299 Suomalaista massaa ja postilähetyksiä n. 8 KG laatikossa ...................................................................20
3300 Suomalaista massaa n. 5 KG laatikossa, leikettä ja pestyjä merkkejä kirjekuorissa ja pusseissa,

hiukan arkkeja eri ajoilta ym. ................................................................................................................. 30
3301 Suomalaista massaa pergamiinipusseissa yli 2 KG laatikossa, etupäässä uudempaa, mm. m/1975

paperit määritelty omiin pusseihin, myös ulkomaita .............................................................................. 20
3302 Suomen 1980-luvun juhlamerkkileikettä n. 4½ KG sekä Saksan 2000-luvun juhlamerkkileikettä n. 4

KG ......................................................................................................................................................... 20
3303 Suomen ja ulkomaiden osittain lajiteltua leikettä ja pestyä massaa laatikko x kg. Myös iso nippu

ulkomailta Suomeen tulleita lähetyksiä. .................................................................................................20
3304 Suomen massaa laatikko yli 1,5 kg 1917 alkaen. Pääosin lajiteltua, paljon juhla-PR-TUB merkkejä,

kauniita leimoja ym. ............................................................................................................................... 30
3305 Suomen massaa vajaan 1 KG laatikossa pergamiinipusseissa ym. Mukana myös hoiukan

euroaikaisia leimattuja pienoisarkkeja ja vihkojaa ................................................................................. 20
3306 Suomi massaa 1885 alkaen .................................................................................................................. 30
3307 Suomi 1866 alkaen suuri leimattu merkkivarasto pergamiinipusseissa, materiaalia aina 1990-luvun

loppupuolelle. Satoja ja satoja pergamiinipusseja ................................................................................. 50
3308 Suomi 1978 postin sientöimiä kiloja kaksi kpl ........................................................................................20
3309 Suomi m/01 - m/11 massaa laatikossa noin 300g ................................................................................. 20
3310 Suomi m/63 - m/75 sokeripaloja ym erä laatikossa ............................................................................... 20
3311 Suomi massaa pergamiinipusseissa alkaen m/11 noin 2 KG ................................................................ 30
3312 Suomi massaa pusseissa noin 3 KG 1950-luvulta alkaen .................................................................... 20
3313 Suomi, pieni kiintoisa koskematon vanha erä vanhassa suklaarasiassa alkaen 1889, mm.

sokeripaloja, leikkeitä, irtomerkkejä, muutama postilähetys jne. Vaihteleva laatu .................................20
3314 Suomi, Postin sinetöimä kilo 1948 .........................................................................................................20
3315 Suomi, Postin sinetöimä kilo 1950 .........................................................................................................20
3316 Suomi, vanhaa massaa 1800-luvulta alkaen pusseissa yli ½ KG laatikossa, tutkittavaa ...................... 30
3317 Ulkomaista leikettä sekä pestyä massaa pienissä laatikoissa ym. Bruttopaino laatikkoineen yli 12

KG ......................................................................................................................................................... 30
3318 Ulkomaista massaa ja leikettä n. 13 KG laatikossa. Noin puolet Englannin Machin-merkkejä (QEII).

Myös runsaasti eri maiden merkkejä säilytyskorteilla. Tutkittavaa pitkäksi aikaa. ................................. 20
3319 Ulkomaita leikettä ja pestyä ym isohko erä ........................................................................................... 30
3320 Ulkomaita pestyä ja leikettä noin 5 KG. Paljon merkkejä tukittavaksi ................................................... 30
3321 Uudempaa suomalaista massaa ja leikettä yli 5 KG laatikko. Osin lajiteltu. Paljon pyöröleimattua,

erikoisleimoja ym. .................................................................................................................................. 20

3322 Löytölaatikko 10 KG .............................................................................................................................. 20
3323 Löytölaatikko 11 kg ................................................................................................................................ 50
3324 Löytölaatikko 13 KG luetteloita, massaa ym. .........................................................................................20
3325 Löytölaatikko 15 KG, Suomea ja ulkomaita ........................................................................................... 80
3326 Löytölaatikko 3 KG Suomea ja ulkomaita, myös hiukan numismatiikkaa ym. ....................................... 40
3327 Löytölaatikko 3½ KG, Suomea ja ulkomaita .......................................................................................... 50
3328 Löytölaatikko 4 kg .................................................................................................................................. 50
3329 Löytölaatikko 4 KG ................................................................................................................................ 40
3330 Löytölaatikko 4½ KG Suomea ja ulkomaita ........................................................................................... 50
3331 Löytölaatikko 5 KG pääosin filateliaa, mutta myös mm. hiukan jääkiekkokortteja ................................ 40
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Hyväntekeväisyyserät

3332 Löytölaatikko 5 KG ulkomaita ................................................................................................................ 40
3333 Löytölaatikko 5 KG ................................................................................................................................ 50
3334 Löytölaatikko 5,5 kg ............................................................................................................................... 100
3335 Löytölaatikko 5½ KG Suomea ja ulkomaita ........................................................................................... 40
3336 Löytölaatikko 5½ KG, Suomea ja ulkomaita .......................................................................................... 80
3337 Löytölaatikko 6 KG Suomea ja ulkomaita .............................................................................................. 40
3338 Löytölaatikko 6 KG, Suomea ja ulkomaita ............................................................................................. 30
3339 Löytölaatikko 6½ KG Suomea ja ulkomaita ........................................................................................... 40
3340 Löytölaatikko 8 KG, Suomea ja ulkomaita ............................................................................................. 30
3341 Löytölaatikko 9 KG jäämistöstä. Postimerkkejä, tulitikkuetikettejä, postikortteja ym. Tutkittavaa ......... 20
3342 Löytölaatikko 9 KG, Suomea ja ulkomaita ............................................................................................. 100
3343 Löytölaatikko Suomea ja ulkomaita, lähes 9 KG ................................................................................... 50
3344 Löytölaatikko yli 4½ KG, pääosin filateliaa ............................................................................................ 30
3345 Löytölaatikko yli 5 KG, Suomea ja ulkomaita ........................................................................................ 20
3346 Löytölaatikko yli 6 KG, Suomea ja ulkomaita ........................................................................................ 30
3347 Löytölaatikot 6½ ja n. 8 KG, Suomea ja ulkomaita, myös vähän muutakin kuin filateliaa. Yhteensä

n. 14½ KG ............................................................................................................................................. 50

3348 Myymättä jäänyttä ja lahjoitettua materiaalia. Erässä mm. filateliaa, matkailukirjoja, LP -levyjä,
koruja ja postikortteja ym. Tämän erän koko tuotto lahjoitetaan lyhentämättömänä Ukrainan
hyväksi. Lahjoitamme myös ns. huutorahan hyväntekeväisyyteen. Huuda ja tee samalla hyvää! ....... 20


