
Var med och fira vårt Jubileum 

Deltag som inlämnare, kontakta oss idag!



Redan inlämnade internationella rariteter 

USA, Columbus 8 cents, ark om 100

Även om Postiljonens hemmamarknad är de nordiska länderna kan vi alltid erbjuda ett bra utbud av länder 
och samlarområden från hela världen. Vår kundkrets är högst internationell och den växer hela tiden genom 
vårt sedan många decennier regelbundna deltagande på mässor och utställningar världen över. Vi är även 
medlemmar i alla viktiga organisationer och föreningar, vi annonserar regelbundet i de största filatelistiska 
tidskrifterna och vi gör våra kataloger tillgängliga för en hel värld av samlare genom medverkan på olika 
internationella auktionsplattformar. 

Att sälja hos Postiljonen innebär internationell uppmärksamhet för dina frimärken! 

Mauritius, 1 d. 4-strip, ex. Burrus

Kyrkostaten, nr. 1 & 1 bajocco halverad

Sällsynt blandfrankering Schleswig-Holstein & Danmark



Tidiga utgåvor i praktkvalitet

Schleswig-Holstein nr. 1 & 2 tidigaste kända

Sällsynta nummerstämplar  ”5” & ”17”  
båda kända i endast två exemplar

Ferslew

Essay

Italienska Stater 

Spanien, ”Luxury No. 1”

Första dagen!

”Hjärtblock”

Röd ”Dinaburg”



Ovaler 1856 & Storhertigdömet 1875-1917

Gummessons Grand Prix d´Honneur- 
samling Finland, del 4

Unik tête-bêche på bredrandigt papper

Bredrandigt papper



När Rolf Gummesson 1963 vann Grand Prix d’Honneur på Melusina-utställningen i Luxemburg för ”Finska 
Klassiker” var detta bara en bråkdel av hans samling. Den utställda samlingen var endast en liten del av en stor 
specialiserad samling med de tidiga utgåvorna 1856-1917, Rolf fortsatte sedan att utöka och förbättra samlingen 
i ytterligare fyra årtionden.

Hösten 2016 hade Postiljonen förmånen att erbjuda ett urval av objekt från denna fantastiska samling vilket blev 
starten på en serie auktioner där vi säljer den legendariska Gummesson-samlingen. Under kommande vår 
erbjuder vi del 4.

Köpenhamnstryck i 
par, unikt på brev

Unikt paketkort, på baksidan två block om 25 ex. 1 mark

Köpenhamnstryck, unikt block

Tête-bêche 
Färgfeltryck



Sverige prakt- och lyxexemplar 
- enastående urval

5,5,5 5,5,5

5,5,5

Sällsynt svartgrå nyans

5,5,5

5,5,5

5,5,5

4-5,5,5

Postfriskt från ”Lyckebyfyndet”

Ovanlig brunaktigt röd nyans



Unikt!

Danska postkontoret i Lübeck ”3”

Spektakulärt brev 5, 5, 5, 5 

Stort antal 5,5,5



Postiljonen huvudpartner för tre stora events! 
Vi firar vårt 50-årsjubileum med att bl.a. stödja den nationella utställningen MALMEX 2018.

Sveriges Filatelist-Förbunds kongress 2018, 6 - 8 april
MALMEX 2018, Nationell utställning,  31 augusti - 2 september

NORDIA 2020, Nordisk utställning, 4 - 6 september

Vi samarbetar med det framstående auktionshuset SPINK liksom med den internationella auktionsportalen PHILA-
SEARCH för att stödja dessa arrangemang. Vi ser fram emot ett spännande partnerskap med dessa 

två föregångare inom sina områden, samt med utställningsarrangörerna.

Postiljonen AB • Box 537 • SE-201 25  Malmö • Sweden • Tel. +46 40 25 88 50 • Fax.+46 40 25 88 59
stampauctions@postiljonen.se • www.postiljonen.com

Detta är en del i ett större partnerskapsavtal som totalt inkluderar tre stora filatelistiska arrangemang som 
under de kommande åren äger rum i Postiljonens hemstad Malmö.


