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AUKSJONSREGLEMENT FOR OSLO FRIMERKE- OG MYNTAUKSJONER AS
1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere
innleverere til auksjonen.
2. Alle avgitte bud er bindende og kan ikke senere annulleres. Budgiveren skal
være fylt 18 år, ellers må foreldre/verge opptre for den mindreårige og blir også
ansvarlig for at vilkårene overholdes.
3. Alle forhåndsbud må være kommet auksjonæren i hende før kunngjort
budfrist for å bli behandlet. Bud fra ukjente kunder bør være vedlagt referanser,
da de ellers kan bli avvist.
4. Auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt. Dog er ikke auksjonæren ansvarlig for mulige feil og misforståelser i kjøpsoppdraget.
5. Ved bud for andres regning er budgiveren ansvarlig for at kjøpsvilkårene
oppfylles.

11. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved alle beskrivelser av objekter.
Hvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for
noe annet.
12. Eventuelle reklamasjoner må gjøres skriftlig og senest innen 10 dager
etter at objektene er sendt/levert fra oss.
13. Synlige defekter på objekter som er illustrert i katalogen, kan ikke
legges til grunn for reklamasjoner. Objekter som inneholder mer enn 3
merker/mynter/postkort kan ikke reklameres på grunn av mindre defekter.
Samlinger, massevare, kilovare etc selges uten noen form for garanti.
Kjøper må godta differenser på inntil 20% på angitt mengde, katalogverdi
etc. Objekter kan ikke reklameres på grunn av annen beskrivelse enn den
som er trykket i katalogen.

6. Ausjonæren kan nekte personer å delta i auksjonen. Videre kan han avvise
bud. Auksjonæren kan også trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Han
kan ved uenighet under auksjonen utlyse ny budgivning, eller bestemme hvem
av budgiverne skal få tilslaget (jrf auksjonslovens paragraf 11).

14. Objektene selges som besiktiget. Kjøperen plikter å sjekke at
kvaliteten er som beskrevet eller å konsultere den spesialist han ønsker
å bruke innen reklamasjonsfristen på 10 dager. En kvalitetsvurdering vil
alltid være subjektiv og vi vil forvente at uenighet i kvalitetssyn blir tatt opp
umiddelbart.

7. Alle bud avgis i norske kroner. Et objekt betraktes som solgt til den som
byr høyest. Ved flere like, skriftlige bud, gjelder det av auksjonæren først
registrerte. Skriftlige bud reduseres ned til et budtrinn over det høyeste som
allerede foreligger. Eksempel:
Utrop kr 500,-, og de tre skriftlige bud: kr 600,-, kr 700,- og kr 1200,-. Budgivningen vil da starte på kr 750,-, og dette vil bli tilslag hvis ikke noen fra salen byr.

15. Ønsker kjøper å få ett eller flere objekter prøvet hos ekspert, er dette
selvsagt i orden. Utvidet reklamasjonsfrist skal imidlertid være avtalt
med auksjonæren før auksjonen finner sted. Objekter med attest kan
bare reklameres hvis to anerkjente eksperter skriftlig gir uttrykk for en
annen mening enn den opprinnelige attestutsteder.

8. I tillegg til salgssummen kommer 20 % salær + omkostninger ved pakking,
spedisjon, forsikring, porto etc.

16. Reklamasjoner kan ikke godtas om objektet forandres ved noen
form for behandling uten at det på forhånd er gitt skriftlig tillatelse til slik
behandling av auksjonæren.

9. Enhver sending av auksjonsobjekter skjer på kjøpers risiko, med auksjonæren besørger objektene transportforsikret.
10. Oppgjør skjer kontant, vanligvis mot forhåndsfaktura eller postoppkrav.
Full betaling skal være skjedd senest 10 dager etter fakturadato. I motsatt
fall kan objektene uten ytterligere meddelelse selges på kjøpers bekostning.
Den opprinnelige kjøper holdes i så fall ansvarlig for tapt provisjon og redusert
salgspris samt omkostninger i forbindelse med eventuell innkasso samt renter.
Overskrides betalingsfristen, forbeholder vi oss retten til å avvise bud til senere
ausjoner, eller vi sender eventuelle fremtidige auksjonskjøp som postoppkrav.

17. Etter 2 måneder regnet fra auksjonsdagen kan det ikke reises krav
av noen art mot auksjonæren eller innleverer i forbindelse med solgte
objekter.
18. REGLEMENTET ER INNTATT I VÅRE KATALOGER, OG VED AVGIVELSE AV BUD -SKRIFTLIG ELLER I SALEN - ANSEES BUDGIVEREN Å
HA GJORT SEG KJENT MED, OG AKSEPTERT REGLEMENTET.

CONDITIONS OF SALE
1. The auction is public and voluntary, and unless otherwise stated the lots
are offered on behalf of various owners.
2. All bids are binding and cannot be withdrawn. The bidder must be at least
18 years of age. If not, bids must be signed by parents or ward who will then
be responsible for complying with these terms.
3. All advance bids (only written bids are accepted) must be received by
the auctioneers prior to the date given for advance bids by the auctioneers.
Bid from new customers should be accompanied by references. They may
otherwise be rejected especially if the bids are substantial.

which are not cleared within this period will be liable to interest at the
rate of 2% pr month or part thereof. In case payment in full has not been
made within 30 days from the date of the invoice or if the purchaser do not
want to or is not able to pay, the lots may without further notice be sold at
the purchasers expense. In this case the original purchaser will be held
responsible for loss of commission and reduced sales price as well as for
legal fees and charges.
11. The auctioneers will exercise the greatest possible care when describing the lots. Each lot shall be taken as genuine and authentic unless
otherwise indicated.

4. Postal bids will be treated conscientiously. The auctioneers are however
not responsible for possible faults or omissions in executing bidding instruct
ions.

12. Notice of any claim must be given in writing to the auctioneers within
10 days from the dispatch of the lot and is only valid if the lot is paid in full
within 30 days from the date of the invoice.

5. When an agent bids on behalf of a client the agent shall be personally
liable for complying with these terms.

13. Visible defects on lots illustrated in the auction catalogue may not be
used as the basis for claims. The auctioneers reserve the right to reject
claims based on minor defects concerning lots containing more than three
stamps. Collections, accumulations, wholesale lots , kiloware etc are sold
without any guarantee. The purchaser must accept differences of 20% in
stated value or content. Claims can only be based on the description in the
auction catalogue.

6. The auctioneers reserve the right to refuse anyone admission to or
participation in the auction. Bids may also be rejected. The auctioneers may
also withdraw, re-group or split any lot. If any dispute arises the auctioneers
shall determine the issue and may put up the lot once more and resell it.
7. Bids shall be given in Norwegian currency. The highest bid for each lot
shall succeed. In the case of two or more equal bids, the first bid registered
by the auctioneers shall take precedence. Advance bids will be reduced to
maximum 10 % above the next highest bid. Example:
Estimate 500,- and three advance bids : 600,-, 700,- and 1200,-. Bidding will
then start at 750,- and the hammer will fall if no further bidding from the floor.
8. In addition to the purchase price the auctioneers will charge a commission of 20%. (There is no V.A.T. on stamps in Norway). The auctioneers will
also charge for packing and postage for all lots to be forwarded to successful
bidders.
9. All lots not fetched by the purchaser are dispatched (normally by registered mail) at the purchaser’s risk.
10. Lots must be paid in full before delivery, normally against a pro forma
invoice. On account of our duties to the Vendors please note the following:
Lots should be paid for within 10 days, or in the case of an overseas
purchaser a reasonable period of time from the date of the invoice. Accounts
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14. The purchaser may if he so wishes have the lot or lots experticed. Extension of the claim period must however be arranged with the auctioneers
prior to the auction. Lots furnished with certificate may only be rejected
if two approved experts have given an opinion differing from that which is
stated in the certificate.
15. No lot may be rejected if it has been treated by any process whatever
subsequent to the sale unless authorisation in writing from the auctionees
has been obtained in advance.
16. All claims against the auctioneers with respect to lots purchased must
be raised within 2 months from the date of the auction.
17. The courts and authorities of the town of Oslo shall resolve all disputes
that may arise from the auction or the standard terms of sale.
18. THESE STANDARD TERMS ARE PUBLISHED IN OUR CATALOGUES AND THE PLACING OF BIDS IS TAKEN TO INDICATE THAT
THE BIDDER IS AQUAINTED WITH AND ACCEPTS THESE TERMS.
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PROGRAM

kostninger.

Fremvisning av objektene:
Viewing:
Fra ca 1 september og frem til auksonsdagene, vil det være mulig å avtale visning av
objektene. dette må gjøres på telefon
92 06 1881 eller på mail
info@oslofrimerkeogmyntauksjoner.no
På auksjonsdagene onsdag og torsdag vil det være
meget begrenset adgang til å se objektene på grunn
av kapasitetsbegrensninger.
Viewing can also be arranged on previous appointment. On the day of auction the items may also be
viewed but prospective viewers should then expect
considerable queeing.

Auksjon / Auction:
Internettauksjon med visning kun etter
avtale på telefon 92 06 1881
Onsdag 28. september 2022
kl 17.00
kl ca 17.45

Postkort, side 7
Mynter/sedler, side 36, objekt 1157

Torsdag 29. september 2022
kl 17.00 Frimerker/ Stamps, side 51, objekt 1374

KATALOGER SOM ER BRUKT
(Hvis ikke annet er angitt).
Norgeskatalogen
NK Postal (NKP)
og		
Handlerkatalogen
AFA		
Facit		
Michel		
Stanley Gibbons
Yvert		
Scott		

Norge (brev, blokker,
frimerkehefter og stempler).
Norge (hovednummere,
enkeltmerker).		
Danmark med områder.
Sverige, Island, Finland.
Europa.
England med kolonier.
Oversjø, franske områder
USA med områder

INFORMASJON TIL BUDGIVERE

Utropene er satt lavt. Helt bevisst. Vi ønsker at det skal
være innebygget et godt rom for budhevning. Dette
er en auksjonskatalog og ikke en salgsliste! Dessverre er ikke alle skriftlige budgivere i tilstrekkelig grad
oppmerkesom på det. Mange budsedler fylles derfor ut
forgjeves, fordi tilslagssummene ofte ligger langt over
utropsprisene. Vi viser til punkt 7 i vårt auksjonsreglement, og vi vil presisere at vi setter vår ære i at ingen
skal betale mer enn nest høyeste bud + et budtrinn
(Maksimalt 10% over nest høyeste bud) + 20% om-
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Objektene vil på nettauksjonen bli ropt ut til 80%
av det opprinnelige utrop som står i auksjonskatalogen, om det ikke foreligger en avtalt minstepris
(Ingen av objektene på denne auksjonen har det).
Ingen objekter vil bli solgt under dette beløpet.
Etter auksjonen vil intet objekt bli solgt under utrop.
Det vil aldri forekomme minstepriser som ligger
over utrop.

INFORMATION FOR BIDDERS

Starting prices are deliberately set low to stimulate
bidding. Many bidding forms have no chance to
be successful because bidders are unaware that
the final price usually is substantially higher than
the starting price. Objects with no response are to
be offered with new starting price at 80% from the
price in the auctioncatalogh. After the auction no lot
is offered below the starting price.

TIDSFRIST FOR BUD

Forhåndsbud kan tastes inn selv på våre hjemmesider, men dette må være gjort minst 10 sekunder
før objektet auksjoneres bort. Skriftelige bud må
være mottatt av oss senest dagen før auksjonen
for å være sikret å komme med. Vi vil selvsagt
ta med alle bud så langt tiden tillater og vi godtar
også telefonbud fra kunder som er kjent av oss.
Forhåndsbud må likevel alltid bekreftes skriftlig.
Postal bids must be received by us two days in
advance at the latest to secure participation. We
accept telephone bids from customers known to
us, but a written confirmation is necessary. On this
auction, you also can deliver your bids by yourself
on www.oslofrimerkeogmyntauksjoner.no eller
direkte på auksjonsplattformen
www.auksjonarius.no

SLIK NÅR DU OSS:

Oslo Frimerke- og Myntauksjoner AS
Grønnegata 151 B, 2316 Hamar

Org.nr. 929 608 321

Postadresse: c/o P. S. Nordahl
Maria Dehlis vei 59
1084 OSLO
Telefoner / Telephone (+47) 92 06 1881
Internett:
www.oslofrimerkeogmyntauksjoner.no
E-mail:
info@oslofrimerkeogmyntauksjoner.no
Bankgiro		
6206 19 22 836
IBAN: NO 05 6206 19 22 836 			
BIC: NDEANOKK
(NORDEA)
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Auksjonskatalogene våre kan du abonnere på!

ABONNEMENT PÅ KATALOGER

AUCTION CATALOGUE SUBSCRIPTION

Vi har opprettet en abonnementsordning for
interesserte som ønsker å være sikret tilsendelse
av hver auksjonskatalog uavhengig av kundeaktivitet. Abonnementet koster kr 250,- og vil dekke
de neste 3 katalogene med resultatlister. Det er
langt mindre enn selvkost. Beløpet kan betales
inn på vår konto 6206 19 22 836.

The subscription fee for catalogues sent by airmail
to Europe is NOK 400,- (US$ 45 / Euro 40).
To other countries it is NOK 500,- (US$ 60 /
Euro 55).
The subscription covers the next 3 full-color auction
catalogues and also includes the lists of prices realized. We recommend this subscription as a way of
keeping abreast of price trends in the Scandinavian
philatelic market.
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TEGNFORKLARING / SYMBOLS / ZEICHENERKLÄRUNG

**
*
( *)
o
B
BF
BS

postfrisk / unmounted mint / postfrisch ohne Falz
ubrukt / mint / ungebraucht
uten lim, regummiert / without gum, regummed / ohne Gummi / nachgummiert
brukt, vanligvis stemplet / used / gestempelt
brev, brevkort, konvolutt / covers / Briefe
brevfront, front of cover / Briefvorseite
brevstykke / piece of of cover



litteratur		

Forkortelser for å kvalitetsvurdere helark

HA
HB
HC
HD

Ubrettet ark. Alle merkene er prima.
Ark i prima kvalitet men brettet en vei. Alle merkene prima.
Ark brettet flere ganger og/eller med noe revnet perforering. Alle merkene er prima.
Ark med andre mangler enn de nevnt som HC. F. eks flistagging., enkelte merker
defekt eller andre feil som vil gå frem av beskrivelsen.

Kvalitetsvurdering av postkort
*

o

K-0
K-1
K-2
K-3
K-4/5

ubrukt / mint / ungebraucht
brukt, vanligvis stemplet / used / gestempelt
Kortet er tilnærmet i samme kvalitet som da det ble trykket.
Minimale spor etter slitasje, ellers som nytt.
Tegn til slitasje. Kortet er pent, uten bretter og flekker.
Litt slitasje. Kortet kan ha en mindre hjørnebrett, skrift på
forsiden eller mindre flekker.
Kortet er slitt, med bretter, flekker, små rifter, rust eller
mye skrift på forsiden. K-5 betegner alvorlige defekter.

INNHOLDSFORTEGNELSE
OBJEKTGRUPPE

FRA OBJEKT NR

POSTKORT			1001
MYNTER / SEDLER		

1157

FRIMERKER:
NORGE. Ufrankerte brev 		
1374
4 skilling Våpen 1855		
1384
Skilling Oscar		
1420
Øreutgavene		
1521
Utgavene 1893 - 2020		
1691
Tjeneste-, porto- og returmerker
1778
Frimerkehefter			
1799
Førstedagsbrev			
1818
Helsaker/Stempler			
1858
Krigspost				1915
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OBJEKTGRUPPE
Polarpost / Luftpost			
Bypost / Lokalpost			
Prøvetrykk / Diverse		

FRA OBJEKT NR
1950
1976
1999

AUTOGRAFER			2025
FRIMERKER:
NORDEN				
2028
EUROPA				2064
OVERSJØ			2203
General collections			2232
NORGE SAMLINGER OG LOTS
Postfrisk/ubrukt		
2261
Brevpartier		2304
Stemplede lots		2350
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Forord
Et firma som driver med omsetning av brukte objekter som frimerker, mynter, postkort og lignende, trenger en bevilling fra politimyndighet. Det er
regulert i loven om skraphandel/brukthandel.
Dette året har det vært en rekke saker mot flere
større firma innen frimerke- og myntbransjen
i Oslo-området. Bevillingen til Kjell Germeten
A/S fra 1981 ble trukket i tvil, noe som førte til at
firmaet måtte droppe vårauksjonen, sine mindre
auksjoner samt kjøp og salg generelt.

myntene fra ca 1860-tallet er i en usedvanlig
god kvalitet. Blant de fine sedlene på auksjonen
er det fristende å nevne en fantastisk 25 Rd
Møhlen-seddel med talong.

Et stort antall veldig attraktive objekter har vært
innlevert til Kjell Germeten A/S. Auksjonen har
vært klar i lang tid, men må nå arrangeres av
et annet firma med gyldig brukthandelbevilling.
Dette er nå i orden. Oslo Frimerke- og Myntauksjoner AS vil arrangere denne og kommende
auksjoner. Stor takk til alle innleverere for den
velvilje, support og tålmodighet som er utvist i
forbindelse med alt dette.

Et av de friskeste 4 skilling våpen vi har sett med
håndskrevet stedsnavn (Ringsager) kommer fra
en av de mange Norgessamlingen som finnes
bak i katalogen.

Kommende auksjon vil bli arrangert som en
internasjonal nettauksjon med start onsdag 28.og torsdag 29. september, med start kl 17 begge
dager. Den vil bli gjennomført på auksjonsplattformen www.auksjonarius.no som er et velkjent
system for de fleste mynt- og seddelsamlere. Det
er ikke overført noen kundedata fra Kjell Germeten A/S og Innlogging og registrering må derfor
gjøres på ny for dem som ikke har vært innom
auksjonsplattformen tidligere. Det vil også være
et nytt kontonummer for inn- og utbetalinger.
Auksjonen starter med en av de mest omfattende
avdelingene postkort som noen gang har vært
på en auksjon i Norge. Myntavdelingen er ikke
så stor denne gangen, men flere av de norske
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Frimerkeavdelingen er både stor og variert med
mange sjeldne objekter. Vi er særlig stolte av å
kunne tilby et førstedagsbrev av verdens første
frimerke: One Penny Black stemplet 6. May
1840, objekt 2095.

Noen tekniske detaljer om gjennomføringen av
auksjonssystemet:
Vi har stilt det inn slik at hvis noen byr på et
objekt de siste 15 sekundene, vil budfristen
forlenges med nye 15 sekunder. Objektene vil
bli klubbet i riktig rekkefølge. Selv om mange
byr på objekt 1001, vil dette klubbes før objekt
1002, akkurat som en auksjon som foregår i en
auksjonssal. Er det mange brukere samtidig, kan
maskinen din opptre litt tregere. Trykk på F5 for å
få skjermbildet oppdatert raskere.
Bud kan du selv legge inn i systemet etter at du
har registrert deg, men budet bør være registrert
minst 10 sekunder før objektet blir klubbet.
Det er en glede å kunne presentere så mange og
attraktive objekter. Vi håper du vil hygge deg med
auksjonen og at nye hull kan fylles i samlingen
din!
P. S. Nordahl
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