BUD SKALL VARA OSS TILLHANDA SENAST
KL 17,00 DEN 8 MAJ

Avgivna bud är bindande och innebär ett godkännande av auktionsvillkoren.

En del av er har bara fått ena delen med antingen filateli
eller vykort beroende baserat på tidigare budgivning. Vill
ni ha hela katalogen eller bara en del av den, var vänliga
markera detta på budsedeln. Tyvärr har skrivaren
krånglat en del vid utskriften av katalogen varför denna
kan vara delvis svårläst. Hela katalogen i pdf-format och
många bilder på objekt finns tillgängliga på:
www.samlarfynd.com, Har ni inte tillgång till Internet eller
bild på objekten saknas bjuder vi på kopior i rimlig mängd,
givetvis kan vi också maila bilder på objekten.

BUDGIVNING
Du kan bjuda på alla objekt du är intresserad av och
begränsa inköpssumman.
OBS! Du kan vid begränsning lämna buden i den ordning
Du vill, buden behöver inte komma i nummerordning.
Förfrågningar om objekt i första hand till:
Leif Jönsson 040-615 24 82 el 0730 59 72 07 säkrast
em.
Förfrågningar om bud och budgivning per telefon i första
hand till: Anders Isaksson 040-18 42 12 el 0702 28 42 12
säkrast em.
Bud insändes till: Malmö Filatelistförening
Postadress: Anders Isaksson
Box 21 061
200 21 MALMÖ
E-mail: auktion @ home.se

VISNINGAR
Förutom sedvanliga visningar på filatelist- och vykortsföreningarna kommer vi liksom förra gången att arrangera
visning av alla objekten i Ernst von Schéeles vykortsbutik
på Segevång, Östra Fäladsgatan 8. Inte så gott om
utrymme men om möjlighet finns kan ni botanisera i någon
av hans lådor i samband med visningen.
Lördag 4 maj 10,00 – 16,00 alla objekt, i Ernsts
vykortsbutik Östra Fäladsgatan 8, Segevång, goda
parkeringsmöjligheter, busslinje 4 eller 31.
Visning av vykort även i samband Samlarföreningen
Vykortets möte 7 maj, kl 19,00 – ca 21,00 i Limhamns
Folkets hus, Linnégatan - Getgatan
Visning av singelobjekt på frimärken och brev samt enligt
önskemål i Malmö Filatelistförenings klubblokal
24 april ca kl 16.00 – 19.00, Limhamns Folkets hus.

SÄNKT PROVISION
Med anledning av att vi numera producerar katalogen
själv (tyvärr med varierande kvalitet på en del kataloger)
har vi lyckats sänka kostnaderna. Detta innebär att vi kan
sänka provisionen för köparna till 12 % (tidigare 15 %).

AUKTIONSVILLKOR OCH INFORMATION
Auktionen sker genom anbud per brev, e-mail eller telefon. Angivna utropspriser är minimipriser vilka ej får
underskridas. Objekten tillfaller högstbjudande för näst
högsta bud plus en fast höjning enligt tabell nedan, dock
ej högre än lämnat bud. Vid endast ett bud erhålls objektet till utropspriset. Vid lika bud gäller det först inkomna
budet. På uppnått auktionspris tillkommer 12 % provision
samt portokostnader. Betalning kan ske kontant eller mot
förhandsfaktura och vara erlagd senast 14 dagar efter
fakturadatum. Objekt under 400 kr skickas ut I brev till
kända kunder, övriga får en förskottsfaktura, med
möjlighet att få rek om så önskas. Vi kan tyvärr inte ta
ansvar för Postens hantering av brev. Objekt förblir
säljarens egendom till full likvid erlagts. Om inte betalning
gjorts inom denna tid kommer dröjsmålsränta om 8 %
samt påminnelseavgift om 25 kr att debiteras.
Eventuell reklamation av objekt skall göras inom 14 dagar
efter det att köparen erhållit objektet. Reklamationer godtas endast om objektet återlämnas i oförändrat skick och
väsentligt avviker från beskrivningen i katalogen. Vid godkänd reklamation återbetalas auktionspris + provision och
porto.
Fasta höjningar:
- 49 kronor 1 kronas höjning
50 - 99 kronor 3 kronors höjning
100 - 199 kronor 5 kronors höjning
200 - 499 kronor 10 kronors höjning
500 - 999 kronor 25 kronors höjning
1000 kronor 50 kronors höjning

Avhämtning av objekt, ange alternativ på budsedeln
Malmö Filatelistförening: 1:a & 2.a onsdagen efter
auktionen
Vykortsföreningen: 1:a tisdagen i månaden
Anders Samlarfynd, Rosendalsvägen 1 (tvärgata till
Lundavägen): fredagar kl 13,00 – 18,00 (040 18 42 12 alt
0702 28 42 12)
Frimärke och Vykort, Gustaf Rydbergsgatan 1 (vid
Kronprinsen): tor & fred kl 15,00-18,00, lörd kl 10,00-13,00
(040 26 67 93 alt 0702 28 79 26)
Ernst von Schéele, Östra Fäladsgatan 8, Segevång,
fredagar 10.00 – 17.00 (0702 38 71 80)
Andra tider enligt överenskommelse

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
SVERIGE
objekt nr
Vackra stämplar
001 – 163
Stämplat
164 – 281
Varianter
282 – 298
Ortstämplar
299 – 675
Ostämplat
676 – 679
Försändelser
1301 – 1526
Helsaker
1527 – 1552
Ortstämplar, försändelser
1553 – 2126
Postombud, postställen
680- 771, 2127 – 2165
Lantbrevbärarstämplar
772- 810, 2166 – 2194
Ångbåtsstämplar & sjöpost 811- 826, 2195 – 2268
Järnvägsstämplar
827-1142, 2269 – 2653
Postanstalten, Militärpost & FN-bataljon 1143 – 1162
-"2724 - 2834
Postal dokumentation & posthistoria
2654 – 2723
Firmakuvert, reklam & Frankostämplar 2835 – 2845
Lokalmärken & julmärken
2846 – 2852
Diverse stämplar, Bazar etc.
2853 – 2924
Samlingar & partier, inkl utländska
2925 – 2945
Diverse
2946 – 2952
ÖVRIGA LÄNDER
Danmark inkl biområden
1163-1238, 2953 – 2965
Norge
1239-1279,
Övriga länder
1280-1293, 2966 – 2967
Forts på baksidan av budsedeln

VYKORT
Se även ort- och järnvägsstämplar på försändelser
Malmö inkl Baltiska utst
3001 – 3049
Skåne (se även 3544–3631)
3050 – 3213
Övriga Sverige, alfabetisk ordning
3214 – 3631
Utställningar inkl stämplar
3632 – 3678
Båtar, flyg & fordon inkl bensin
3679 – 3726
Idrott
3727 – 3741
Interiörer
3742 – 3746
Fabriker & Industri
3747 – 3755
Humor inkl Disney
3756 – 3771
Årtalskort & skottår
3772 – 3774
Helgkort & signaturer
3775 – 3811
Militär & Kungligt
3812 – 3832
Kartkort
3833 – 3849
Övriga motiv
3850 – 3870
Partier
3871 – 3899
FÖRKORTNINGAR FILATELI
**
postfrisk
*(*)
spår av fastsättare
*
ostämplat med rester av gummering
(*)
ostämplat utan gummering
stpl
stämpel, stämplat
pr
prakt
gmsl
genomslag (av stämpel)
kt(t)
kort(a) tand (tänder)
ft(t)
felande tand (tänder)
vht
vikt hörntand
bht
bruten hörntand
kl
klipp
vc
välcentrerad
(n)sc
(nära) snedcentrerad
(n)sv
(något eller nära) sidvänd
omv
omvänd
pf
postförskott
pa, panv
postanvisning
pakak
paketadresskort
tr
trycksak
fd, sd
första dag, sista dag
FÖRKORTNINGAR VYKORT
sv
svartvit
f
färg
hv
hörnveck
bh
brutet hörn
blsk
bläckskrift i bilden
pl
plundrat
äf
äkta foto

KVALITETSBETECKNINGAR VYKORT
k10
perfekt
k9
nästan perfekt
k8
mycket bra
k7
bra normalkvalitet, endast obet småfel, t ex lätt hv
k6
bra med mindre fel, t ex hörnveck
k5
godkänt, kan ha veck, reva eller annat fel
k4
mindre bra, kan ha mer än en defekt
k3
underkänt, kraftigt defekt
k2
dåligt, större bit saknas
k1
undermåligt, saknar värde
VYKORTSFÖRLAG
AC
Almquist & Cöster
AE
Axel Eliasson
BJ
Berndt Johnsson
NK
Nordisk Konst
PB
Pressbyrån
SL
Svenska Litografiska AB

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM I MALMÖ FF
Bor du i eller i närheten av Malmö och känner ett behov av
att träffa andra som också samlar frimärken och brev (en
hel del samlar vykort också). Vi i Malmö Filatelistförening
träffas varje onsdag i vår klubblokal i Limhamns Folkets
hus mellan kl 16.00 – 18.00 förutom en gång i månaden
då vi har ett större möte med föredrag, auktion, lotteri mm.
Som medlem har du tillgång till vårt bibliotek med många
kataloger och mycket litteratur.
Program våren 2013:
23 januari: Fredrik Ydell, Raketpost
20 februari: Lars Peter Svendsen, KPK, Tasmanien
20 mars: årsmöte
17 april: auktion
15 maj: vårutflykt
Hur Du kommer i kontakt med oss?
Hör av dig till: Börje Jarlvik
Ellingegatan 16, 217 73 Malmö
Tfn: 040-91 36 11
Hemsida: http://www.mff-filateli.se/

