Anbudsauktion litteratur AFK/VFK Hösten 2020
Som ett "tröst-projekt" under pandemin gallrar vi ur klubbens bibliotek för att kunna använda tiden
utan möten till att förkovra oss i filatelins värld. Vi erbjuder dessutom FRI HEMKÖRNING av vunna
litteraturobjekt till din bostadsadress (inom tätorten Västerås). Betalning sker lämpligen kontant vid
leverans. Både medlemmar av AFK och VFK är välkomna att lämna bud.
Utropspriserna är uppenbarligen mycket lågt satta. Underbud godtages icke. Bud mottages på epost till
info@arosfrimarken.se med sluttid 15 september 20.00. Vid lika bud vinner först inkomna. Det går
också att skicka skriftligt bud till Martin Blom, Skultunavägen 18 C, 72217 Västerås eller ringa mig på
0733-763536.
1. Gamla Västeråsbilder, utgiven av Västerås Frimärksklubb (när?). Fint "album" med fotostatkopior i fullformat
av ett 70-tal gamla vykort, mestadels från förra seklets början. För vykortsamlare eller lokalpatrioter! utrop 30
kr
2. Albatrossposten 1915-1918, B Wallberg. Fascinerande läsning om det tyska minfartyget "Albatross" som
besköts av ryssarna och gick på grund vid Gotland. Tyskarnas internering i Sverige gav upphov till titelns
begrepp. utrop 10 kr
3. FACIT Postal VII. Den förrförra postalkatalogen, fortfarande mycket användbar och ett billigt alternativ till en
ny (nya kostar 500 kr). Väl använd, lågt utrop. utrop 10 kr
4. Svenska skyddsperforeringar, SFF 1981. Skrift i fickformat om ett intressant område inom filatelin. Kanske ett
nytt samlingsområde för dig? utrop 5 kr
5. Michel: Zeppelin specialkatalog 2003. Engelsk text. Om tysk zeppelinpost, märken och försändelser, även om
de olika luftskeppen. OBS enbart om TYSK zeppelinpost. utrop 30 kr
6. Oscarskatalogen, 1983. Förteckning över ortstämplar 1885-1911. Fickformat och i nyskick, perfekt för dig
som vill vara mobil med vilka stämplar du fortfarande saknar. utrop 20 kr
7. SFF:s Sverigekatalogen 1988-89. Filatelistförbundet sista egenhändigt utgivna katalog som konkurrerade med
Facit. Denna innehåller en bitvis mer informativ text än Facit! Detta var alltså sista året den gavs ut och den är
särskilt bra för intresserade av bandmärken. utrop 10 kr
8. Färgkartan Prisma, S Tullberg. 120 färger. utrop 5 kr
9. Avarter hos de äldre bandmärkena, L Agerberg 1966. Liten "fickskrift" om avarter. utrop 10 kr
10. De svenska bandfrimärkena 1920-1926, utg 1926. Fascinerande miniskrift från en tid då man fortfarande inte
fått grepp om bandmärkena eller ens visste helt vad som fanns! utrop 3 kr
11. Oscarperiodens frimärken 1885-1911, SFF 1985. Referensverk om allt som rör Oscar II:s frimärken! utrop
10 kr
12. Cirkelstämplar, normalstämpel 10 (A-J), SFF 1983. Informativ skrift om stämplarna som mestadels användes
under vapenperioden 1855-1872, med avbildningar av undertyper. utrop 5 kr
13. Falskt, N Färnström 1975. Inbunden bok på 108 sidor om historiens stora frimärksförfalskare som Jean de
Sperati m.fl. utrop 5 kr
14. Danmark - Skilling 1851-71, SFF 1972. Mindre skrift om Danmarks skillingutgåvor (45 sidor). utrop 3 kr
15. Svenska automathäften 1954-77, L Lagerström 1978. Bra skrift om automathäftenas tillkomst. utrop 10 kr
16. Svensk postcensur under andra världskriget, I Wågerman 1995, 118 sidor. Intressant läsning om en epok.
utrop 10 kr

17. SFF:s handbok i tre delar 1961-64, som är den senaste (!) handboken över Sveriges frimärken 1855-1964 och
är det mest grundläggande i varje filatelistiskt bibliotek. Ett måste för att lära sig om Sveriges äldre frimärken!
utrop 30 kr.
18. Förteckning över svenska FDC 1928-2001, M Gyllenspetz 2004. OBS ingår gör enbart del 1 som omfattar år
1928-1975. Referensverk! utrop 30 kr
19. Lot två titlar: Svensk lösen, C Haij 1973, samt En studie av de svenska lösenstämplarna 1843-74, U Ivarsson
1974. Två referensverk om lösenbelagda försändelser! utrop 10 kr
20. Lot två titlar: Ångbåtspost, D McFie 1977, samt Ångfartygspost i Östersjöområdet 1839-1875, D.A.
Dromberg 1981. Två mycket intressanta böcker med massor av bilder och information om stämplar och rutter.
utrop 10 kr
21. Svensk Avarter 1920-36, R Frahm m fl. Referensverk om avarter på bandmärken i två delar. utrop 30 kr
22. Luftpostens historia i Norden, Ö Lüning, 1978. Referensverk om luftpost, 351 sidor. utrop: 20 kr
23. Järnvägsposten, L Jarnhammar (Posten) 1997. Vacker inbunden bok 104 sidor med många bilder på
postvagnar m.m. utrop 5 kr
24. ATLAS handbok över maskintillverkade frimärkshäften. Två delar H53-516 + separat del automathäften.
Eftersökt referenslitteratur! utrop 50 kr
25. Diverse läsning: Kohls Briefmarkenhandbuch 1912, prislistor från början på 1900-talet, Hälsingborgs
lokalpost (A Hoverby), en pärm "Svenska avarter 1920-36" (F139-155), samt en pärm av ATLAS häfteshandbok
(H219-465 enbart). utrop 10 kr

