
Nr Land / Område Art Beskrivelse

1 Holland o En 16 siders indstiksbog med lille samling

2 Bulgarien o En 16 siders indstiksbog med lille samling

3 Danmark o/** Rodekasse med både stemplede og postfriske mærker. Muligheder for fund.

4 Frankrig o En 16 siders indstiksbog med lille samling samt kasse med dubletter i pergamynkuverter

5 Island */** En 16 siders indstiksbog. 3 sider med mærker. Pæn indstiksbog

6 Danmark o Jernbanemærker. DSB 20 øre blå (50 stk.) og 60 øre rød (25 stk.) plus ubrugte kuverter 

frankeret med 100 øre (14 stk.). 

7 Italien o En 16 siders indstiksbog i god stand med lille samling (1944-1999) AFAnr angivet.

8 USA o/B Lille posekartotek og bundt med breve, heriblandt en del ubrugte helsager

9 Jugoslavien o En 16 siders indstiksbog i god stand med lille samling (1921-1983) AFAnr angivet.

10 Polen o En 32 siders indstiksbog i god stand med lille samling (1935-1984) AFAnr angivet.

11 Rumænien o Lille samling i to 16-siders indstiksbøger og på 7 dobbeltsidede plancher

12 Sverige og Finland o/** En 32 siders indstiksbog (bogen i dårlig stand) med lille samling.

13 Motiv - blomster o En 16 siders indstiksbog. 9 sider med mærker. To gamle hæfter fra Otto Mønsted om 

Danmarks Flora og Fauna medfølger (hæfterne er i dårlig stand).

14 Finland Klip Lille kasse med (postvæsenets) klip - øjensynligt fra 1972 

15 Tjekkoslovakiet o En 16 siders indstiksbog med lille, men tæt besat samling

16 Uganda ** Mappe med 14 A5-lommer. 1988-1990 med en del miniark

17 Norge o Kasse med ca. 400 bundter 

18 Indien o Kartotekskasse med 1000-vis af mærker. Mærker fra Victoria-tiden og frem. 

Pergamynkuverter med katalognumre.

19 Ungarn o En 32 siders indstiksbog med pænt besat samling (1900-1982) samt ca. 40 FDC og et 

restudvalgshæfte

20 Ungarn o En 32 siders indstiksbog med pænt besat samling samt pose med løse mærker

21 Vietnam o Lille samling nyere mærker i 10 siders indstiksbog A5

22 Ungarn o To små samlinger i 16 siders indstiksbøger. En lille, beskeden samling (hjemmeopsat). En 

mindre samling på 18 A4-plancher

23 Østrig o To 16 siders indstiksbøger med en lille samling (1867-1994) samt (1997-2008)

24 Danmark o 13 restudvalgshæfter - anført salgsværdi ca. 1000 kr

25 Sverige, Norge, Island, Finland o 15 (rest-) udvalgshæfter - anført salgsværdi ca. 600 kr

26 Diverse lande o 17 (rest-) udvalgshæfter: Belgien, England, Frankrig, Luxemburg, Cypern, Malta, Grækenland, 

Tyskland, Schweiz, Portugal mm. De fleste uden værdiangivelser.
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27 Færøerne o/FDC Lille samling på 12 løse sider. Samling FDC: 80 løse og 40 i mappe. Samling fireblokke i 16 

siders indstiksbog.

28 Danmark o Cigarkasse med ca. 70 bundter (primært 1000-årsserien AFA 346-355)

29 Hele verden o Cigarkasse med løse frimærker

30 Grønland FDC To store mapper med FDC

31 Grønland ** En 16 siders indstiksbog med en samling ældre mærker, mest postfriske. Desuden 6 helark 

plus diverse

32 Hele verden o Kartotekskasse med 1000-vis af mærker 

33 Sverige o To 32 siders indstiksbøger med to mindre samlinger fra de første til AFA 700. Plus 6 A5-

plancher med diverse mærker

34 Sverige o Kartotekskasse med dubletter i pergamynposer

35 Sverige o Lille ringbind med 4-5 sæt af de første mærker fra år 2016

36 Norge o To flotte indstiksbøger på 48 og 64 sider med lidt tyndt besatte samlinger frem til AFA 1100 

37 Norge o To indstiksbøger på henholdsvis 16 og 32 sider. Den første pænt besat med dubletter; den 

anden kun mærker på ni sider. Lidt breve medfølger.

38 Norge o Arkivkasse med dubletter. AFA 78-953. Ca. 180 pergamynkuverter i kartotekskasse.

39 Norge o Dubletsamling. Ca. 175 C5-kuverter i lille kartotekskasse uden låg. AFA 493-1280

40 Østeuropa o Pæn 64-siders indstiksbog med velordnede samlinger fra diverse østeuropæiske lande 

41 Diverse lande o Tre 16 siders og en 32 siders A4 indstiksbøger med juniorsamlinger

42 Diverse lande o Tre indstiksbøger med juniorsamlinger (To A4 og et springbind)

43 Europa o Pæn 64-siders indstiksbog med velordnede samlinger fra Spanien, Italien, Schweiz og Østrig 

44 Diverse lande o Pæn 64-siders indstiksbog med velordnede samlinger fra Belgien, England og tidligere 

engelske kolonier

45 Diverse lande o To pæne indstiksbøger A4. Den ene på 32 sider med en juniorsamling og den anden på 64 

sider med mærker fra Ungarn, England m.m.

46 Diverse lande o Pæn 64-siders indstiksbog A4. Mærker fra alle mulige steder.

47 Diverse lande o Indstiksbog på 48 sider, næsten fyldt med mærker fra alverdens lande. Indstiksbog på 16 sider 

med lille samling, mest Sovjetunionen - med flere miniark.

48 Hele verden o Ringbind med frimærker opsat landevis på A4-sider (ternet papir)  

49 Diverse lande o Fire 16 siders A4 indstiksbøger med juniorsamlinger
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50 Diverse lande o Tre pæne 16 siders A4 indstiksbøger med små samlinger samt et indstikskort med mærker fra 

New Zealand og diverse andre lande

51 Diverse lande o Rodelot med bl.a.: Fire mindre indstiksbøger, sider fra udvalgssending, breve og løse 

frimærker fra Spanien

52 Diverse lande o Rodelot med bl.a.: Fem mindre indstiksbøger, to 16-siders indstiksbøger samt A4-indstikskort 

fra udvalgssending, breve og løse frimærker fra Spanien

53 Vesttyskland o Otte indstiksbøger (1 x 64 sider, 7 x 16 sider) med dubletter opsat i AFA nummerorden (1170 - 

3060). Lille æske med løse mærker medfølger.

54 Tyskland o To 16 siders indstiksbøger med dubletter fra Berlin samt indstiksbog 32 sider med mærker fra 

diverse tyske områder og stater.

55 Tyskland o Stor kartoteksskuffe med pergamynkuverter med masser af mærker

56 Tyskland o To luksus fortryksalbum i kassetter med klemlommer. Kun ganske få frimærker. Deutsches 

Reich 1871-1918 og Alt-Deutschland (1933-1945) 

57 Diverse lande o Tre blandede samlinger i indstiksbøger samt nogle indstikskort, alle med beskedent indhold.  

58 Danmark o To indstiksbøger. En 48-siders bog med en dubletsamling AFA 35 - 886 med mange mærker 

samt en 16-siders dubletsamling med nyere mærker, der er lidt spredt besat. 

59 Danmark o/(**) Dubletsamling stemplede fireblokke i fire A4-indstiksbøger, tre på 16 sider og en på 32 sider. 

En planche med postfriske fireblokke medfølger. 

60 Danmark ** Specialsamling af AFA 77, 1 øre orange bølgelinje opsat i to 16-siders indstiksbøger og en 32-

siders indstiksbog. 

Mange større og mindre blokke, en del af dem med marginalnummer. Mange varianter!

61 Danmark o Dubletsamling opsat i to 64-siders indstiksbøger. Spredt besat.

62 Danmark o To juniorsamlinger - meget tyndt besatte. Den ene opsat på plancher i skruebind, den anden 

på løse Leuchtturmsider.

63 Danmark o To indstiksbøger - 64 sider og 16 sider med Dr. Margrethe mærker AFA 559 - 1489. Tæt besat.

64 Danmark o Indstiksbog på 64 sider med bølgelinjemærker. AFA 48-1373. Tæt besat. Desuden medfølger 

en 16-siders indstiksbog med en del bølgelinjemærker i ny type.

65 Danmark o Indstiksbog på 48 sider med Frederik IX mærker, bl.a. ca. 100 30-øres provisorier. AFA 306-

464. Tæt besat.

https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=50
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=51
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=52
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=53
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=54
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=55
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=56
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=57
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=58
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=59
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=60
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=61
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=62
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=63
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=64
https://danfil.dk/indsend-bud/?LotNr=65


66 Danmark o To indstiksbøger - 64 sider og 16 sider med mange mærker. Bøgerne er meget slidte og 

opsætningen er lidt rodet.

67 Danmark o/** Dubletsamling 1960-2005 i fem indstiksbøger (4 x 16 sider, 1 x 32 sider) pænt besat.

68 Danmark o/*/** Samling 1851 opsat i to Lindner fortryksalbum. Godt besat i den nyere del.

69 Danmark, Grønland, Norge o Samling i Stenderalbum med Danmark til 1967, Grønland til 1963, Norge 1943-1968. Selvopsat 

juniorsamling, Danmark; 

Danmark samling med nyere mærker opsat i 16 siders indstiksbog.  

70 USA o Dubletter i bundter samt tre indstiksbøger: to 16-sider og en 32 sider - spredt besat.

71 USA o Dubletsamling i to indstiksbøger: 64-sider(sorte) og 32 sider. En del ens mærker. Andre lande 

er også repræsenteret.

72 Diverse lande o Tre rodede verdenssamlinger. En i 28-siders indstiksbog, en i 16-siders indstiksbog, en på 

hjemmelavede plancher samt en lagermappe med diverse løse mærker. 

73 Danmark o/FDC Juniorflyttekasse med en dubletsamling opsat på indstikskort i fire store ringbind. AFA 236-

1026, godt besat. Nogle få mærker fra Grønland. Et ringbind med FDC medfølger. 

74 Danmark o Seks A4-plancher med fireblokke samt tre A5-plancher med miniark

75 Danmark o Lille indstiksbog med ca. 100 stk. 4 øre blå bølgelinje bogtryk

76 Danmark o Lille indstiksbog med Frederik VIII. Ca. 200 stk. 5 øre grøn og ca. 80 stk. 10 øre rød.

77 Danmark FDC To ringbind og et fotoalbum med danske førstedagskuverter fra 1960'erne og 1970'erne

78 Danmark o Indstiksbog på 32 sider med Lille Rigsvåben mærker. Tæt besat.

79 Danmark o/** Danske dubletter AFA 365 - 500 opsat på A4-udvalgssider samt en 36 siders A5-indstiksbog 

med fireblokke, bl.a. nogle (postfriske)marginalblokke.

80 Danmark o Samling opsat i fortryksalbum. Pænt besat fra 1875 til 1985. Ingen skillingsmærker.

81 Danmark o/FDC To 16-siders indstiksbøger med mindre samlinger og en udklipsbog med FDC fra 1960'erne og 

1970'erne.

82 Danmark o Kartotek propfyldt med pergamynkuverter med mange tusinde mærker. De fleste med 

marginalnummer (482 (1941) -  L149 (1970)) 

83 Danmark o Samling Roskilde-stempler på danske frimærker (1940-1967) opsat på plancher. Nogle løse 

sider med pænt stemplede mærker fra andre steder medfølger. 
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84 Danmark o/** Fire små juniorsamlinger i indstiksbøger og på albumblade samt lidt 'bonusmateriale' - både 

stemplede og postfriske mærker set.

85 Danmark o En 16 siders indstiksbog indeholdende ca. 170 tofarvede 4- og 8-øres mærker. Varianter anført 

på 14 4-øres mærker.

86 England o Fem indstiksbøger (4 x 16 sider og 1 x 8 sider) med: Nyere billedmærker, samling med lidt 

ældre mærker, Dr. Elisabeth

87 Schweiz o En 32 siders indstiksbog med tætpakket dubletsamling AFA 865 - 1503

88 England o Fem 16-siders indstiksbøger med sorte sider - som nye - fyldt med Dr. Elisabeth mærker.

89 Diverse lande o Kasse med tre kartoteker med pergamynkuverter med frimærker fra hele verden. En plastpose 

med løse frimærker medfølger

90 England o Flyttekasse med 5 kartotekskasser, diverse småsamlinger samt afvaskede mærker i æsker

91 Diverse lande o Kasse med bundter. Godt 1 kg. Mest Danmark - samt fra Ungarn, Malaysia og Norge

92 England o Kasse med bundter - Dr. Elisabeth, ca. 1,5 kg.

93 Frankrig FDC Ca. 50 FDC 1959-1965

94 Diverse lande B/FDC/Kort Kartotekskasse fyldt med breve, postkort, FDC m.m. En del fra Danmark og Færøerne samt fra 

andre lande. Flere pæne stempler set.

95 Diverse lande B/FDC/Kort Oprydningslot: Kartotekskasse med breve. Miniark mm. fra diverse arabiske stater. Nogle løse 

breve.

96 Diverse lande o/** Oprydningslot: Juniorsamling i indstiksalbum med bl.a.  90 Disney-mærker, To små 

frimærkealbum. Helark Danmark AFA 624, diverse udstillings- og mindeark.

97 Diverse lande Klip/o Oprydningslot: Ca. 1,5 kg brevklip - en del Danmark

98 Diverse lande o Kartoteksæske med pergamynkuverter med frimærker fra hele verden

99 Diverse lande o Lille plastæske med pergamynkuverter med frimærker fra hele verden

100 Diverse lande o Plastboks med løse frimærker fra hele verden

101 Diverse lande o Papæske med posekartotek i papirkuverter

102 Diverse lande o Papkasse med løse frimærker fra hele verden i forskellige poser og pakker ca 3 kg

103 Diverse lande o Skotøjsæske med løse frimærker fra hele verden i forskellige poser og pakker ca 1,5 kg

104 Diverse lande o Skotøjsæske med løse frimærker fra hele verden i forskellige poser og pakker ca 1,75 kg

105 Diverse lande o Plastboks med løse frimærker fra hele verden

106 Island o Kartoteksæske med pergamynkuverter og diverse andre poser med frimærker
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107 USA o Plastæske med løse mærker i pergamynkuverter og poser - ca 900 gram

108 Indien o Papkasse med løse frimærker i forskellige poser og pakker ca 2 kg

109 Norge o To kartoteksæsker med mærker i pergamynposer

110 Danmark o Kartoteksæske med mærker i pergamynposer

111 Danmark o Kartoteksæske (uden låg) med mærker i pergamynposer

112 Grønland o/*/** Stor cigaræske med pergamynposer m.m. 

113 Italien o Lille posekartotek og lidt løse mærker - ca 600 gram 

114 Tyskland o Stor cigaræske med pergamynposer m.m. 

115 Tyskland o 1947-1967. Dagligseriemærker sorteret i papirkuverter

116 England o Kartotekskasse med billedmærker

117 England o Skotøjsæske med afvaskede mærker ca. 1 kg

118 England o Æske med bundtede billedmærker ca. 1 kg

119 Sverige o Æske med pergamynkuverter - ca 1,4 kg

120 Norge o Papæske med posekartotek i pergamynkuverter - 1000-vis af mærker

121 Norge o Lille æske med posekartotek i pergamynkuverter

122 England o Skotøjsæske med Dr. Elisabeth mærker i pergamynposer

123 England o Stor papæske med Dr. Elisabeth mærker i plastposer  m.m. - ca 2 kg

124 England o Stor papæske med Dr. Elisabeth mærker i pergamynposer - ca 2 kg

125 Diverse lande Klip Kasse med brevklip primært fra Danmark og England

126 Danmark o Kasse med løse frimærker i poser - ca 2 kg

127 Danmark Klip Kasse med brevklip i poser - Ca 1 kg

128 Danmark o Skotøjsæske med mærker i pergamynkuverter - ca 750 gram

129 Danmark o Skotøjsæske med mærker i pergamynkuverter - ca 500 gram

130 Danmark o Skotøjsæske med mærker i pergamynkuverter - ca 750 gram

131 Danmark o Skotøjsæske med mærker i pergamynkuverter - ca 650 gram

132 Danmark o Lille skotøjsæske med mærker i pergamynkuverter - ca 300 gram

133 Danmark o Cigaræske med mærker i pergamynkuverter - ca 500 gram

134 Danmark o Cigaræske med blandet materiale fra Danmark - også lidt ældre mærker 

135 Danmark o Æske med bundter - nyere billedmærker - 900 gram

136 Danmark o Æske med bundter - nyere billedmærker - 1750 gram

137 Danmark o Æske med bundter - nyere billedmærker - 1000 gram

138 Danmark o Æske med bundter - nyere billedmærker - 500 gram

139 Danmark o Cigaræske med ca. 100 bundter - alle tidlig stålstik

140 Danmark o Cigaræske med ca. 180 bundter - Dr. Margrethe mærker (rød)
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141 Danmark o Cigaræske med ca. 150 bundter - Mest Fr IX

142 Danmark o Lille æske med 34 bogtryksbundter - mest Fr.VIII 5 øre grøn

143 Danmark ** Lille lot postfriske fireblokke - incl. lidt porto-, postfærge- og gebyrmærker

144 Danmark o Kasse med løse frimærker i poser - ca 2 kg

145 Danmark o Stor skotøjsæske med pergamynkuverter i fire rækker - 2,5 kg

146 USA o Bundter og afvaskede mærker i pergamynposer (lidt Canada medfølger) - 650 gram

147 Holland og Belgien o Cigarkasse med bundter - ca 400 gram

148 Diverse lande o Plastkasse med pergamynposer og bundter fra en masse forskellige lande

149 Ungarn o Cigarkasse bed bundter og to udvalgshæfter

150 Danmark o Kartotekskasse med løse mærker (små) - ca 1,5 kg

151 England o Skotøjsæske med afvaskede mærker i pergamynkuverter - 1,6 kg

152 England o Kasse med bundter - Billedmærker - ca 2 kg

153 England o Kasse med bundter - Dr. Elisabeth - ca 3 kg

154 England o Kasse med bundter - Dr. Elisabeth - ca 4 kg

155 Motivmærker o Kasse med mærker i pergamynposer - sorteret efter motiv - ca. 2,5 kg

156 Danmark o/** Hafnia-blokke, Kongeligt bryllup 2004, signeret mindeark 1.4.1978 fra Domus Philateliae. 

Postfrisk frankeringsværdi ca 200 kr

157 Danmark o Kæmpe kartotek i 12 fine trækasser - mærker opsorteret efter AFA-numre

158 Diverse lande o Fire indstiksbøger med mærker fra England, Rumænien, Sverige, Frankrig og Ungarn samt ca 

100 pergamynkuverter med danske mærker

Løse eller bundtede afvaskede frimærker pakker i 'landepakker' - begrænset eftersyn

201 Rusland / Sovjet 230 gram

202 Holland 390 gram

203 Belgien 550 gram

204 Holland 230 gram

205 Schweiz 650 gram (incl lille indstiksbog)

206 Irland 230 gram

207 Italien 370 gram

208 Østrig 310 gram

209 Ungarn 510 gram

210 Polen 420 gram

211 Rumænien 900 gram
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212 Finland 860 gram

213 Frankrig 920 gram

214 Frankrig 950 gram

215 Tyskland 980 gram

216 Spanien 730 gram  - Primært Spanien, men Portugal og andre lande forekommer

217 Ungarn 600 gram

218 Diverse lande 150 gram - Indonesien, Ceylon, Burma, Hongkong

219 Mongoliet 280 gram

220 Australien og New Zealand 400 gram

221 Diverse lande 250 gram - Syd- og Nordkorea, Pakistan m.m.

222 Diverse lande 450 gram - En del fra Afrika

223 Diverse lande 300 gram - Tjekkoslovakiet, Bulgarien, Ungarn, Portugal

224 Diverse lande 190 gram - Østeuropa

225 USA 900 gram

226 Canada 450 gram

227 Diverse lande 500 gram - 'Ikke eksisterende lande', Arabstater mm.

228 Diverse lande 300 gram - Syd- og Mellemamerika

229 Diverse lande 300 gram - Cambodia, Vietnam, Thailand

230 Diverse lande 100 gram - Grækenland, Luxembourg, Malta m.m.

231 Japan 240 gram

232 Sverige 450 gram

233 Sverige 510 gram

234 England 850 gram

235 England 800 gram

236 England 140 gram - Georg V - mærker

237 Norge 350 gram - incl. et par restudvalgshæfter og indstikskort

238 Norge 350 gram  

239 Norge 350 gram

240 Norge Bundter - 600 gram

241 Finland Bundter - 1,2 kg

242 Spanien Bundter - 900 gram

243 Polen Bundter - 800 gram

244 Italien Bundter og løse mærker - lidt Portugal medfølger - 300 gram

245 Sverige Bundter og et par hæfter med opsatte mærker - 1,4 kg
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246 Frankrig Bundter - 700 gram

247 Irland Bundter - 300 gram

248 Tyskland Bundter - 750 gram

249 Australien  Bundter og løse mærker i pergamynkuverter - 400 gram

250 DDR Bundter - 400 gram

251 New Zealand Bundter og løse mærker i pergamynkuverter - 200 gram

252 Østrig Bundter - 650 gram
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