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Jeg har stadig en del  Universal-album med kassette fra 
Leuchtturm Vejl. 250,- pr. stk. til salg. 

Nordfrim har dem på tilbud for 280,- kr for to stk. Det slår jeg 
med en pris på 150,- kr. for to stk. 

2 Universal-album med kassette 
fra Leuchtturm Vejl. 250,- pr. stk. 

Pris: 150,- kr. 

 

Danmark stemplet nr. 290x-y-z de 
tre gode varianter i et og samme 
lot. 

Pris: 100,- 
 

Danmark postfrisk nr. 292y i 4 
blok streg til venstre for D 

Pris: 80,- 

 

Danmark stemplet nr. 322x streg 
over Bang AFA 300,- 

Pris: 100,- 

 

http://mailinglist.dk/newsletter/edit/id/WWW.net-frim.dk


Danmark postfrisk nr. 273x 
Bombe mod Rundetårn i stor blok 

Pris: 150,- 

 

Danmark postfrisk nr. 1649 ny 
variant prik under n 

Pris: 125,- 

 

Mange af de nye Danske 
frimærker er også på lager, 
postvæsnet sælger ikke længere 
enkelmærker, så her er 
muligheden for at få udfyldt huller 
i dein samling. 

   

Saar hængslet nr. 167 AFA 2400,- 

Pris: 600,- 

 



Rodekasse med flere gode ting. 
Bl.a. god DK dubbeletsamling. 

Denne kasse stammer fra ophørt 
samler og indeholder bl.a. 

1. 16 siders indstiksbog med 
sorte sider pænt album. 
Indeholder mindre DK 
samling fra 1950-80érne. 

2. 16 siders indstiksbog med 
sorte sider pænt album. 
Indeholder få frimærker 
fra DK i 90èrne. 

3. 16 siders indstiksbog med 
sorte sider pænt album. 
Indeholder mindre DK 
samling fra 1990-
2000érne. 

4. Grønland samling i 3 små 
indstiksalbum, fra 1938 til 
AFA nr. 100, uden de 
dyre mærker. 

5. Mindre DK samling med 3 
sk. Mærker, de bedste er 
nok nogle tofavet Chr. X 
1918-20 hvor de fleste er 
der, rødekors prov. 1921, 
kræftmærker 1929 ellers 
er det kun billige mærker. 

6. Gammelt Schaubek album 
fra ca. 1943 indeholder 
en nogle ældre mærker 
fra flere lande måske 500 
mærker i alt. 

7. Grønland julemærke 
samling. 

8. A4 album med kuverter. 
9. Færøerne 

julemærkesamling helark 
1976-2008 

10. Indstiksalbum FDC fra DK 
år 1992-94. også nogle 
sider med postfriske 
frimærker fra Færøerne, 
mange mærker med højt 
pålydende fra 1990èrne. 

11. Kasse med breve. 
12. Det bedste er en DK 

dubbeltsamling i 64 sider 
og 32 siders indstikalbum 
hvor der er rigtig mange 
mærker bla. Nr. 61 til 
600,- kr. lang de 
fleste  mærker efter 1940 
og frem til 2001, fra 1993 
er der næsten et stk af 
hvert mærke pænt ordre 
stemplet i det ene hjørne 
også en del miniarkhæfter 
med pænt stemplet 
miniark: Sport 1996, 
Frilandsmuseet m.fl. høj 

 



katalogværdi. 

  

  

Pris 850,- 

Hvis du selv afhenter den, er 
prisen 650,- kr. 

Dansk porto 200 stk. 10,00 kr 
mærke med 10% rabat på 
pålydende. 

Eksempel: Du får tilsendt for 
2000,-kr. postfriske frimærker og 
prisen er kun 1800,- kr. 

Bemærk der er normalt ca. 4 
ugers leveringstid på dette 
produkt. 

 

 
 

  

 


