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Ett av paradobjekten på
Engers Frimerkers 99:e
auktion i mars, var ett

oerhört vackert otandat par av
det norska 20 öre posthorn ljust
ultramarin från 1890. Det lär
finnas 76 exemplar av denna
variant, och det par som Enger
erbjöd är till alla delar ett lyx-
objekt. Auktionspriset blev ba-
ra 15.860 kronor, och det är ett
pris som bör glädja köparen. 

Flera posthornsbrev 
Enger hade den här gången ock -
så flera bra brev med norska

posthornsmärken. Ett brev till
Frankrike som var frankerat
med ett singelmärke av 1 skil-
ling och ett par av 7 skilling ma-
kulerade ”BERGEN 6/7 1874”,
såldes för 3.020 kronor. Köpa -
ren har gjort ett bra köp efter-
som 1-skillingen med den ovan -
liga blekt blågröna nyansen in-
te är lätt att finna på brev. 

En trycksak med ett tredub-
belt porto på 5 skilling som
skickats lokalt från Tromsö till
Karlsö, fick ny ägare för 9.820
kronor. Portot har kvitterats
med ett 1-skillingsmärke och en

U        ER KLUBBAN

Ett sällsynt norskt brev till Argentina som kostade motsvarande 21 900 kronor
hos Engers Frimerker i Oslo.

4-skilling stämplade ”TROM SØ
12/3-1874”. Objektet är ovan -
ligt.

En 2-skilling mattblå i kom-
bination med en fräsch 4-skil-
ling på ett inrikesbrev i dubbel
viktklass, och som skickats från
Drammen i november 1874, sål -
des för 9.060 kronor. 

Det finns också anledning
att nämna ett brev till USA
frankerat med ett vertikalt tre -
strip av 4-skillingen. Märkena
har makulerats ”CHRISTIA-
NIA 22/6-1875”. Brevet har na -
turligtvis skickats via England
och auktionspriset blev 9.820
kronor. Det är ovanligt att se
sådana trestrip på brev.

Brev till Panama
Norska brev från den klassiska
frimärksperioden som är ad res -
serade till Argentina och Pa -
na ma är det inte ofta man ser,
men några sådana fanns hos
Enger. Det enda brev som är
känt med 25 öre skuggat post-
horn i kombination med en 10-
ör ing från 21-millimetersutgå-
van från 1884 och adress i Pa na -
ma, kostade här 7.175 kronor. 

Ett brev med adress i Ar -
gen tina och med ett 35-öres -
mär ke från 1877/78 såldes för
21.900 kronor. Märket är ma-
kulerat ”LAURVIG 27 II 89”.
Argentina är en av de mest
sällsynta destinationerna för
norska klassiska brev. 

Ett brev i dubbla viktklassen
som skickats från Trond heim
till Panama, och som har fran -
kerats med ett 60 öre skug gat
posthorn samt med 10 öre från
21-millimetersutgåvan 1884,
fick nu en ny ägare för 16.610
kronor. Frimärkena är maku-
lerade ”TRONDHJEM 8 XII
85”. Detta är det enda kända
brevet av denna typ.  

Optimism!
Norska Skanfil Auksjoner A/S

Frimärksbranschen är i dessa oroliga finans -
tider tydligen privilegierad jämfört med de

flesta andra. Det finns uppenbarligen 
fortfarande massor av pengar till inköp av 

dyra frimärksobjekt, om man skall döma av
omsättningen på auktionerna, även om en
viss typ av objekt tycks ha påverkats en del
prismässigt. I månadens referat kan du läsa
något om hur det gick hos Engers Frimerker

och Skanfil i Oslo samt hos Postiljonen.
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arrangerade en auktion i Oslo
den 17 och 18 april, med ett
gott och innehållsrikt utbud.
På den senaste tiden har det
varit svårt att få riktigt bra be-
talt för norska skillingbrev,
men på den här auktionen upp -
nåddes en del priser som ger
vissa förhoppningar om fram-
tiden.

Ett icke komplett brev som
skickats till Ramsey på Isle of
Man med singelmärken av 2
och 4 skilling Oscar samt ett
trestrip och singelmärke av 8
skilling Oscar, kostade den
nye ägaren 11.050 kronor. Fri -
märkena har makulerats med
nummerstämpel ”14”, och dess -
utom finns en komplett stäm-
peldokumentation med sido -
stäm pel ”ARENDAL 30/1-1859”
och transitstämplar från Svi -
ne sund, Hamburg, Liver poo l
och London.

Ett vackert brev till Skott -
land med ett 35-skillingsporto
som kvitterats med singelmär-
ke av 3 skilling Oscar och ett
vertikalt fyrstrip av 8 skilling
Oscar, fann en ny ägare för
5.670 kronor. Frimärkena har
makulerats ”FREDRIKSHALD
30/4-1860”, och dessutom finns

bland annat en transitstämpel
från Hamburg.

Bra vapenbrev     
En delvis förskottsbetald tryck-
sak till Spanien frankerad med
ett singelexemplar av 8 skilling

Oscar stämplat ”BERGEN 18/6
-1861”, såldes för 7.380 kronor.
Här fanns också en bra stäm pel -
dokumentation av befordringen.

Ett vackert brev i dubbel
viktklass till Frankrike med 2,
4 och 24 skilling vapen 1863/66

Bilden på motstående sida visar auktions -
salen hos Postiljonen den 4 april, och bilden
på denna sida är från Engers auktion i Oslo.

Ned t.h.: Tredubbelt trycksaksporto som kostade
9 820 kronor hos Engers Frimerker.

Ovan: Ett brev som skickats till Panama såldes för 16 610 kronor
hos Engers Frimerker.

Ett vackert brev som skickats till Frankrike såldes hos
Skanfil för motsvarande 13 125 kronor.

Endast 76 exemplar lär finnas. Sålt hos Engers Fri -
merker för motsvarande 15 860 kronor.

☛
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med makulering ”SARPSBORG
15/3-1867” fanns också på auk-
tionen. Flera stämplar doku-
menterar hur brevet har tagit
sig till La Rochelle, och priset
blev 13.125 kronor.

I utbudet fanns det också
ett vackert brev med adress i
Schweiz med vågräta par av 3
och 8 skilling vapen 1863 ma-
kulerade ”STAVANGER 28/9-
1867”. Alla de stämplar som för
övrigt skall finnas med är här,
och dessutom ett par dekorati-
va postala anteckningar. Ob jek -
tet fann en köpare för 13.425
kronor.

Skanfil erbjöd också ett trev -
ligt vapenbrev till Italien fran-
kerat med ett par av 8-skilling-
en samt singelmärken av 4 och
24 skilling, alla från utgåvorna
1863/66. Makuleringen har
gjorts i Christiania 20/2-1867.
Brevet är ganska smutsigt och

har några andra kvalitetsfel,
men märkena är oskadade och
köparen fick ett trevligt Italien  -
brev till sin samling för 6.700
kronor.

Intressant skeppspost
Skanfil hade den här gången
också många intressanta ob-
jekt från den norska skepps -
posten, och flera av dem såldes
till förvånande priser. Ett van-
ligt brev skickat till Vardø och
frankerat med ett bläckmaku-
lerat ”Norge nr 1” och med an-
teckning ”Gler 22/9-56”, ropa-
des ut för NOK 15.000, medan
budgivningen inte stannade
för rän priset blivit 59.660 kro-
nor. Detta är ett nästan omo-
raliskt högt pris för objektet. 

Ett ofrankerat brev med en
svart ovalstämpel ”D/S AREN-
DAL” samt en stämpel ”CHRIS -
TIANIA 5/8- 1869”, bjöds ut för

NOK 5.000 medan auktionspri -
set blev 24.600 kronor. Efter -
som brevet är ofrankerat finns
siffran ”5” (skilling) antecknad
med röd blyerts, för att visa det
porto som skulle erläggas av
adressaten. 

Sällsynta anilinstämplar
Ett singelexemplar av 4 skil-
ling vapen 1867 med en vacker
handskriven makulering ”Erk -
nø 2/8-70”, klubbades bort för
5.370 kronor. Om någon und-
rar så var D/S Erknø en båt i
lokaltrafik i Møre och Roms -
dal, och den sålda makulering-
en lär vara den enda kända. 

En välkänd makulering in-
om den norska skeppsposten
är anilinstämpeln ”Kong Ey -
stein” i skrivstil, och den fanns
hos Skanfil på ett litet brev -
klipp där stämpeln makulerar
ett 20 öre posthorn 1878. På
brevklippet har makuleringen
dessutom fått ett handskrivet
datum 2/5-83. Skeppet som ha-
de denna stämpeln användes i
trafik i Vestfinnmark endast
under säsongen 1883.

Även anilinstämpeln ”ODIN”
fanns hos Skanfil, och har här
använts som makulering på ett
3 skilling posthorn, som dess -
utom har fått ett handskrivet
datum 3/7. Stämpeln är privat
men mycket sällsynt, och kos-
tade 7.160 kronor.

Mer ovanlig skeppspost
Men här fanns fler mycket bra
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Ovanligt brev i bra kvalitet som har skickats till Schweiz.
Den nya ägaren betalade 13 425 kronor för det hos Skanfil.

Stämpel från fartyget
”Erknö” som såldes
för 5 370 kronor hos
Skanfil.

Auktionspriset på 59 660 kronor är
nästan omoraliskt. Men objektet är
sällsynt och snyggt och såldes hos
Skan fil.

☛
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skeppspostobjekt. Ett vanligt
inrikes brev med ett bläckkor-
sat 4 skilling vapen 1863 och
anteckningen ”D/S Olav Kyrre
10/5-69”, såldes för 8.650 kro-
nor. 

Ett brev som skickats till
Frankrike och frankerats med
ett par av 8 skilling Oscar
stäm p lat ”CHRISTIANIA 25/6
-1859”, för svarade sin plats
bland skeppspostobjekten med
anteckningen ”St Olaf”. Brevet
har lösenbelagts i Frankrike
och har skrivstilstämpeln ”6”
för att informera om det felan-
de portot. Priset hos Skanfil
blev 9.400 kronor.

Ett vackert exemplar av 4
skilling vapen med en mycket
vacker handskriven makulering
från Dampskipet Trond hjem
ropades ut för NOK 3.000, men
kostade köparen slutligen 8.950
kronor. 

Ett lyxbrev med adress i
Hamburg och med ett par av 8

skilling Oscar makulerat med
lätta och klara praktstämplar
”NORDLAND 21/10-62” (typ I)
ropades ut för NOK 5.000, men
kostade slutligen hela 21.625
kronor. Priset är högt, men det
rör sig också om ett sällsynt
objekt i hög kvalitet.

Fel och förslag till Sveriges
första frimärken
Som många av våra läsare vet
så finns det ett par berömda
feltryck av Sveriges 3 skilling
banco. På Postiljonens auktion
i Malmö den 4 april fanns ett
obegagnat exemplar av varian-
ten ”TOE” istället för ”TRE” i
nedre textramen. Objektet är
snedcentrerat åt två håll, men
ändå var köparen villig att be-
tala 324.000 kronor för att
kunna införliva objektet till sin
samling. Priset är en hel del
högre än vad säljaren borde ha
förväntat.

Postiljonen kunde också er-

bjuda två färgprov för skilling
bancoutgåvorna tryckta med
moderstämpeln utan valör. Det
ena var ultramarinaktigt blå
och gick för 136.100 kronor,
medan det andra var i en blek
brunröd färg och som kostade
129.600 kronor. Det dyraste av
dem hade några mindre fläck-
ar i papperet runt trycket. 

De båda färgproverna har
självfallet framställts hos Spar -
re, och de förgyllde på sin tid
Lau son Stones berömda sam-
ling.

Dyra objekt från Danska
Västindien  
Från Danska Västindien kun-
de Postiljonen erbjuda ett brev
som skickats till Frankrike,
och som var frankerat med det
mycket sällsynta 4-centsmär-
ket i blå färg från 1873 med ge-
nomstick. På brevet fanns ock-
så ett 7-centsmärke ljust lila
och gult. Endast två brev med

T.v.: Snedcenterad treskilling med tryckfel såldes för 324 000 kronor hos
Postiljonen i Malmö.

Nedan: Finlands första i ett oerhört vackert par såldes för ”endast” 285 100
kronor hos Postiljonen.

Anteckningen ”St. Olaf” kostade 9 400 kronor hos Skanfil. Ett brev med stämpeln ”NORDLAND” typ I såldes för
21 625 kronor hos Skanfil.
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☛

22_26:Layout 1  2009-05-29  00:27  Sida 25



detta 4-centsmärke med genom -
stick är kända, och detta hos
Postiljonen var dessutom myck -
et vackert. Auktionspri set blev
388.800 kronor. 

Postiljonen bjöd även ut ett
25-block av 14-centsmärket från
den tvåfärgade utgåvan från
1877. I blocket fanns varian-
terna ”omvänd ram” i position
77 samt ”stor defekt i ettan” i
position 87. Enheten räknas

som ett av de viktigaste objek-
ten från detta samlarområde,
och såldes för 233.280 kronor.

Ett av de vackraste av
Finlands första
Från Finland kunde Postiljo -
nen erbjuda ett av de vackras-
te ovalobjekten som finns. Det
rör sig om ett obegagnat par av
5 kopek med små pärlor, enor-
ma marginaler och stora delar

av originalgummering. Priset
blev 285.100 kronor, men trots
att det rör sig om mycket peng-
ar är priset ett lågt normalpris
för detta objekt.

Bland de finska objekt som
såldes från Bill Gross enorma
samling i New York den 16 maj
förra året, fanns ett postfriskt
sexblock av 25 penni från 1875
med arkmarginaler på två si-
dor och perforering 12 1/2. Ett
märke i blocket finns i tête-
bêcheposition och priset i New
York blev 115.400 kronor. 

Samma objekt hade nu fått
ett utropspris som motsvarade
194.400 kronor med 20% provi-
sion hos Postiljonen. Inte helt
överraskande fann objektet in-
te någon köpare. Tyvärr gällde
detta även flera av de dyrare
objekten hos Postiljonen, bland
annat många av de svenska.
Detta beror förmodligen på att
utropen i dagens läge var allt-
för optimistiskt noterade. ❑

Namn _________________________________________________

Adress ________________________________________________

Postnr/Ort _____________________________________________

✁

✗

Kupongen sändes till:

PORTO

PANDORA
6 Highdown Court
Furnace Green, Crawley, 
West Sussex, RH10 6PR
England

Ja, tack! Sänd mig GRATIS en prislista med motiv: (sätt x)

❑ fåglar ❑ djur ❑ pingviner ❑ kolibrier ❑ hästar
❑ orkidéer ❑ mineraler ❑ havsdäggdjur❑ hundar ❑ fjärilar
❑ segelfartyg ❑ Churchill ❑ sköldpaddor ❑ kattdjur ❑ mynt
❑ dinosaurier ❑ Royal Navy ❑ lokomotiv/tåg ❑ svampar ❑ flygplan

❑ Jag samlar: ..............................................................

Meddela oss vilket motivområde Du är intresserad av. Vi bygger också ständigt upp nya!

1000-tals kompletta
serier och enstaka

frimärken finns
ständigt i lager. 
Vi skickar gratis 
en prislista gjord

just för Dig!

MOTIV-FRIMÄRKEN!

Sällsynt märke på brev till Frankrike
som kostade 388 800 kronor hos
Postiljonen.

☛
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