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Rapport december 19 90 
I Nr 81 I 

Kara vanner islandssamlare. 

Med denna Rapport fdljer 
inbetalningskort fdr 
arsavgiften. 

Sa har inpa Jul och det n ya aret kan vi se tillbaka pa 
ett ar som innehallit bade glada och smartsamma minnen. Glada 
i det mattot att var systerfdrening i Gdteborg firat 25 ars
jubileum med den aran nch darmed vuxit ur barnskorna, samt 
att fdreningen fortsatter i den positiva anda som den alltfdr 
tidigt bort gagne Ingvar Andersson lamnat efter sig. Vi kan 
aven med gladje se tillbaka pa en fin var - auktion med e tt 
slutresultat som vi tidigare inte varit i narheten av och att 
bra material influtit, vilket borgar fdr att aven nasta auk 
tion blir nagot alldeles extra. 

Vi i Stockholmsfdreningen som ju fyller 30 ar 1992 har 
under hdsten haft sonderingar med Postmuseum om att f a arran
gera en jubileumsutstallning darstades . Detta har mdtts av ett 
mycket positivt svar av museichefen Karin Svahn och mycket 
talar darfdr fdr, att vi nagon gang under 1992 f a r mdjli ghet 
att visa vad var fdrening kan och vill pa Postmuseum. Att pa 
detta satt fa tillgang till Sveriges fi.latelistiska centrum 
borde vara fin PR, med stora mdjligheter att varva nya medlem
mar till fdrening~n. Vi jobbar aven med att, eventuellt till
sammans med nagon etablerad auktionsfirma,kunna halla en verk
ligt fin auktion pa Postmuseum. Men mer om detta i nasta 
Rapport. 

Till g ladjeamnena hdr ocksa att vi numera fdrfogar dver 
en verkli gt fin mdteslokal. Tyvarr maste man saga, att sa fa 
medlemmar utnyttjar den. 

Det trakigaste som hant under det gagna aret ar trots 
allt Per Hanners bortgang med allt vad det innebar fdr fbr
eningen. Vi lyser frid bver hans minne. 

I den har Rapporten har jag en del funderingar om ett 
intressant brev. Men det ar som sagt funderingar och en hel 
del a r gissningar. Om nagon har de ratta svaren ar jag tacksam 
att fa veta dem. Jag ar ocksa valdigt tacksam om jag kan fa 
hjalp med artiklar till Rapporten. Den ar till fdr alla och 
det ar inte meningen att den skall vara en monolog. Fatta 
pennan och skriv.!! Det kan vara om sadant som fbrbryllar dig 
och som du vill ha svar pa, eller om sadant som du ar expe rt 
pa och dar du kan dela med dig av dina kunskaper. Allt ar 
Valkommet. 

Till sist vill vi i den nya styrelsen bnska er alla en 
GLEDELIG JOL og FARSAELT KOMANDI AR. till alla islandsamlare 
jorden runt. 

Sekr. 



~y kassor: 

Ra_t tade ~plage 

siffror for 
Christian IX -
markena och 
tjanstemarken : 

Av Per Hanner . 

2. 

Sedan forra Rapporten, dar vi presenterade den nya 
styrelsen, men dar kassorsposten var vakant, har vi nu 
lyckats f~ denna viktiga post i foreningen tillsatt. 

Det ar Leif Nilsson i Norrtalje sorn ~tagit sig upp
draget och det ar till bonom son1 ni i fortsattningen skalJ 
sanda era medlemmsavgifter. 

Leif ar i mitt tycke som klippt och skuren for upp
giften . En noggrann person sorn sakert kornmer att fdrvalta 
foreningens pengar p~ basta satt. D~ han emellertid inte har 
n~gra t idigare erfarenheter som fc-ireningskassor ber han er 
alla att ha lite overseende med honom i borjan . 

Leif bar ju, forutom att ha blivit vald till v~r kassor, 
ocks~ ront framg~ngar pA flera utstallningar . Senast p ~ 
NORDIA 90 dar han fick Start Silver for sjn fina samling 
" Brittisk och Amerikansk militi1rpost pA Island under andra 
varldskriget'' , och ar han lika forsiktig med v~ra pengar 
sam med den samlingen s ~ behover vi nog inte vara oroliga. 
Allts~ skicka era slantar med fortroende tiJl: 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje . 

I forra rapporten berattade vi om ett forarg1igt fe1 som 
lange funnits i uppgift e rna om storleken av upplagorna for 
Christian IX 10 aur gro n och vyer och byggnader 10 aur, 
dar en tryckupplaga p ~ nara en halv miJi on marken felaktigt 
antagits vara av det forstnamnda mark e t men i sjalva verket 
avs~g det sistnamnda. Detta ·v- ar inrapporterat av Leif Fug1sU t>; 
som funnit det vid sina forskningar i tryckerirapportern a . 

Leif har fortsatt denna forskning och i vintras fick 
vi fr~n honom de tv~ blad som visas har i rapporten efter 
vederborligt tillst~nd av forfattaren . Kopior av dem har 
ocks& sandts till redaktionen av Facit, men om de rattade 
uppgifterna hinner komma in i Facit 1991 ar ovisst. 

Innan vi g~r in pA litet komrnentare~ till Leifs upp
stallningar kan det kanske vara anledning att namna varfor 
det ar s~ intressant att ta med dem har. Det ar ju inte for 
att nya rattade uppgifter skulle Ita n~gon betydelse for de 
olka markena handelsvarde. Detta varde beror ju p~ tillg~ n g 
och efterfragan, och inte ens upptackten av felet p~ en halv 
milion marken med total uppla ga p~ resp. 1,4 och 2,4 milio
ner paverkar katalogvardena . ( I en annan artikel i fdrra 
rapporten, den om 1973 Ars jubileumsmarken, ar vi ju ocks~ 
intresserade av frimarksupplagornas storlek, men dar ar det 
ju for att f~ en korrigiering av relativa priser som tycks 
bygga pA missvisande resultat fran var undersokning 1980 ). 

Har slutar Per Hanners ropport. Detta var det sista 
han skrev for v&r forening, och de kommentarer han tankte 
skriva om Leifs uppstallningar fAr vi aldrig lasa. Vi far 
istallet postumt tacka Pelle for alla intressanta artiklar 
han under ~rens lopp skrev 1 Rappor te n . Samtidigt tac ka r 
vi Leif for det otroliga arbete han Jagger ner p~ sin forsk
ning. Han rn~ste ha en otrolig energi for att sitta och 
luslasa gamla handlingar. 

Jag avst~r att gora n~gra egna kommentarer till Leifs 
uppgifter d~ jag tycker att de talar for sig sj~lva. En 
liten forklaring bara. Med 100 years avses J6n Adalstein~ 
J6nssons fantastiska bok One hundred years of Islandic 
Stamps, vilken finns tryckt p~ bade engelska och island ska 
och som jag tror fortfarande finns att kopa. 



3 . 

Oplagstal for Chr. I X udgaven 1 902. 

Fnr. 100 Years Facit Korrekt 

63 400.000 410.000 397.500 
64 800.000 900.000 797.500 
65 1000.000 1000.000 997.500 
66 400.000 410.000 397.500 
67 1000.000 900.000 997.500 
68 220.100 240.000 217.600 
69 400.000 420.000 397.500 
70 152.100 170.000 149.600 
7 1 120.400 140.000 117 .900 
72 100.400 115.000 97.900 
73 70.000 83.000 67.500 
74 30.286 NB! 32.000 30.300 
75 17.200 19.000 17.200 

Tjeneste 

26 220.000 220.000 197.500 
27 215.000 215.000 197.500 
28 220.000 220.000 197.500 
29 190.000 NB! 190.000 167.500 
30 120.000 120.000 97.500 
3 1 120.000 120.000 97.500 
32 80.600 81.000 67.500 

For hele Chr. IX udgaven er Facits oplagstal gennemgaende for 
h0je, hvilket skyldes, at man baserer sig pa Kohl, som gentager en 
fejl, som Hagemann gjorde i sin tid, idet han medregnede Bern-nytryk
kene af ovalm~rkerne fra 1904 i Chr. IX oplagstallene. 

For postfrim~rkernes vedkommende er 10 0 Years kor rekt, idet man 
bygger pa "Skyrsla um P6strekstur a Islandi II' det islandske Postv~sens 
egen oversigt fra 1928. Blot fraregner man ikke de 25 ark, som man be
holdt i Kbh. Ad 74 har jeg tilladt mig at se bort fra de 14 l~se m~r
ker, som iflg. 100 Years skulle v~re overtrykt . 

100 Years f¢lger ikke linien op med hensyn til tjenestem~rkerne, 
her bygger man igen pa Kohl, som her har samme fejl som ovenfor n~vnt. 
Ad 29 harman trukket de 30000 ORLOF-overtryk fra, selv om det ikke 
omtales i teksten. 

Ad 64 er oplagsfordelingen: 1. oplag: 397.500 
2. oplag 400.000 

. 797.500 
AUP-varianten findes kun i pos. 95 - den er tilkommet efter at 

pladen var f~rdigfremstill~- og ikke som pjonusta-varianten under 
pladefremstillingen, sa den gentages. Den findes i 2. oplag og maske, 
dog lidet sandsynligt, i en del af 1. oplag. 

Ad 65 er oplagsfordelingen: 1. oplag: 497.500 
2. oplag: 500.000 

997.500 

Ad 67 er oplagsfordelingen: 1. oplag: 497.500 
2 . oplag: 500.000 

99 7. 500 

Som man ser, er Facits 2, oplag for stort for 64 og for lille 
for 67. 

Leif Fuglsig februar 1990. 
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Oplagstal for islandske tjenestem~rker. 

Fn r. 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
5 1 
52 

Ad 38 

Ad 41 

Ad 44 

Ad 45 

og 40: 

100 Years Facit Korrekt. 

200.000 200.000 200.000 
200.000 200.000 200.000 
200.000 200.000 200.000 
180.000 180.000 180.000 
100.000 100.000 100.000 
70.000 72.000 NB! 70.000 

100.000 100.000 100.000 
70 .00 0 72.000 NB! 70.000 
41.700 NB! 42 .0 00 NB! 46.300 

218.400 220.000 218.400 
236.200 240.000 236.200 
537.200 NB! 530.000 527 .200 
470.000 NB! 500.000 500.000 
519.000 520.000 519.000 
215.800 220.000 215.800 

Tj. 42-47 49-52 
260.000 260.000 264.900 
218.100 220.000 218.100 
129.000 130.000 129.000 
44.000 44.000 44.000 
22.500 22.500 22.500 

Tj . 48 

Facits oplag er 2000 stk for h~jt 

Kohl noterer 417 ark, men deter en talombytningsfejl. 
Produktionsprotokollen angiver 471 ark, men heraf be
holdt man 8 ark i Kbh., saledes at Island if~lge for
sendelsesbogholderiet modtog 463 ark. 

Trykfejl i 100 Years. 

100 Years tr~kker 300 ark fra som overtrykt ORLOF i 
43/44, men deter forkert. Deter 10 aur tj. Chr. IX, 
som er overtrykt. 

Leif Fuglsig februar 1990. 



Vackraste mar-

ket 1989: 

5. 

Den Arliga omrbstningen om IsJands vackraste frimarke 
har avgjorts och som vanligt samlat m~nga deltagare . Inte mindre 
an 3000 svar har inlamnats varav de allra fiesta har kommit fr~n 
Danmark med 538 svar och Vasttyskland med 467 svar. Fbrst p~ 
tredje plats kom islanningarna sjalva med 332 svar tatt fbljt 
av Sverige med 329 svar och Norge med 290 . Detta visar val om 
nAgot var islandssamlarna £inns . 

Vackrast denna gAng enligt folkopinionen var det fbrsta 
souvenirarket till Nordia 91 utgivet den 9/10 vilket fick inte 
mindre an 1191 rbster. Men s& jr det ocksA gravera t av master 
Slania himself. Andra pris fick Skeggi ved Arnarfjbrdur och 
tredje pris gick till Snbsparven. 

25 pristagare fAr vardera 1 st FDC samt 4 lbsa marken av 
vardera av alla utgAvor under 1990. S~ visst lbnar det sig 
att vara med och rbsta. 

Souvenirarket visar en gammal karta bver oceanen mel lan 
Island och Norge med alla de farligheter son1 kunde drabba den 
tidens sjbfarare, alltifrAn sjbormar och valar t i ll isbjbrnar. 
Det kanns fbrtrbstansfullt att veta att det g~r lugnare till 
nu fbr tiden speciellt som fbreningen planerar en resa till 
Island ( se rapport 80 ). 

Blocket ar som sagt det fbrsta i en serie om 3 st varav 
det tredje ocks~ blir utstallningsblock. De ar ritade av Prbstur 
Magn6sson och emanerar frAn Olaus Magnus Carta Marina publicerad 
i Venedig 1539. Kartan bver Island ritades med hjalp av stock
fisk - kbpman fr~n den gamla Hansan som d~ hade monopol p~ 
handeln med Island. Gravbr till alla tre blacken ar Czeslaw 
Slania och han har som vanligt gjort ett utma r kt arbete . 

Medan det fbrsta blocket som sagt ar fullt av faror som 
kunde drabba de stackars sjbmannen ar de tv~ senare blacken 
betydligt lugnare i sin utformning. Det andra blocket avhildar 
en karta bver de centrala delarna av Skandinavien utom Sk~ne 
och Norrland och den visar att man p~ den tiden ( 1539 ) hade 
en betydligt battre kunskap om hur v~r del av varlden ser ut 
an det fjarran Island som avbildas p~ det sista blocket och 
som ar mycket olik den kartbild av Island vi har tillgang till 
idag. 

Ungefar 50 ar efter publiceringen av Carta Marina ut gavs 
den fbrsta bra kartan bver Island. Aran av den kartan ges till 
Gudbrandur Phorl§ksson biskop av H6lar vilken ar mera kand 
fbr att ha gett ut den fbrsta bibeln p~ islandska och som han 
till stbrsta delen bversatte sjalv. 

)L ". l'~ M '\C'.J US ~JOKORT i..'~l. 1 ,j·.~ . ·, , 1-. 1 '~ • 1 .., .... .. .. ~- J :. 
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6. 

~ya islandska Sedan forra rapporten har vi tre marken och ett block att 
fri marken: ~ nmala. 

9/10 3 X 

Valor. 

30 kr 

25 kr 

200 kr 

40 kr 

Motiv. 

Europas turist~r. Stiliserad f~gel over 
en Europakarta. 

Landskapsfrimare. Hvitserkur i Vestur 
Hunavatnssyslu 
L6magnup i Vestnr -
Skaftafellssyslu. 

Nordia - block 2. KRrta over NorrlPn. 

Om Per Hanner med all ratt l v~r forra rapport tyckte att 
de frimarken vi d~ hade att anmala var fula och tr~kiga s~ 
hade han sakert haft annan ~sikt om de marken som utkom den 
6/9. 
Det forsta market med valoren 30 kr avbildar emblemet for 
Europas turist ~r 1990, vilket best~r av en stiliserad f~gel 
over en Europa - karta. Island deltar som bekant i denna ut 
g~va tillsammans med 17 andra europeiska stater. 
De tv~ andra markena ing~r i en ny serie landskapsmarken och 
valorerna ar 25 resp. 200 kr. 25 kr - valoren visar en bild 
av Hvitserkur i Vestur Hunavatnssylu. En 15 meter hog klipp
formation mitt ute i havet, som av vader och vind formats s~, 
at t man med lite god vilja tror sig kunna se en forhistorisk 
jatteodla som st~r och dricker vatten. Det andra market 200 kr -
valoren visar en bild av 16magnupur i Vestur - Skaftafellssysslu. 
En imponerande bergstopp som reser sig 688 m upp ur havet . Det 
ar ett av de al1ra ho gsta strandbergen i Island. Man anser att 
havet en g~ng gick anda upp till berget. 
Om souvenirblock 2 st~r att lasa i en annan artikel i denna 
Rapport. 

'I ,_.. A I~,,, •• I I I . 
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Postmuseum: 

NORDIA 91: 

7. 

De av v~ra medlemmar som bor i Stockholms trakten el ler 
har planer pA att resa till huvudstaden bdr inte missa 
chansen att besd ka Postmuseum. DMr p~g~r fbr njrvarande 
till och med den 27 januari en utstMllning som heter PMrlor 
fdr alla, dMr kjnda och okMnda filatelister visar sina 
samlingars pMrlor. Och inte bara dem. HMr visas en skdn 
blandning av traditionelJ fi]ateli, posthistoria och motiv
samlingar som tillsammans blir den hMsta utstMllning som 
Postmuseum visat se dan ombyggnaden fbr n~gra ~r sedan. 

Tyv~rr kunde jag inte uppt~cka n~gra isl ~ndska m~rken, 
men det beror v~l p~, att vj_ islandssamlare ~r s~ blyga av 
ass och inte h~ller oss framme vid s~dana h~r tillf~llen. 
Synd fbr hMr var ett gyllene tlllfjJle att vJsa upp v~r 
fbrening. 

D~rfdr gldm nu inte bart ! ! . G~ p~ Postmuseum ! ! ! . 

Sedan fbrra rapporten har Bulletin nr 2 fr~n Nordia 91 
u t kommi t. Den ~ r liksom den fi5r s ta bullet in en skr i ve n p ~t 
isl~ndska och danska, men medan den fdrsta var formellt 
skriven med utstMllningsreglementen och liknande ~r tv~an 
mer allm~nt h~llen. D~c finns naturligtvis diverse skrivelser 
av olika dignit~rer innom fdrvaltning och utst~llningslednin g 
men ocks~ en mycket bra uppsats om Reykjavik d~r man f~r 
lMra sig mycket om staden. Visste ni till exempel a tt hela 
staden ~r uppv~rmd av hetvatten fr~n underjorden s a mt att 
stadens innev~narantal nu ~r 97 000 eller 40 % av Islands 
befolkning . Det blir inte mycket fbr de andra orterna att 
clela pa. 

H~r £inns naturligtvis ocks~ som i alla andra liknande 
publikationer f~rgbilder av n~gra l~ckra brev. I detta fall 
brev mecl paquebot - st~mplar, n~got som blivit mjkta popu
l~rt bland islandssamlarna p~ de senaste ~ren. H~r nedan 
visas ocks ~ ett utkast till utst~llningsmedaljen. Snygg 
eller hur ? 

Till sist har Lars Tore Eriksson blivit utsedcl av 
utst~llningskomitt~n att arrangera den officiella auktionen 
p~ Nordia 91. 

Frumdrog ao vero/awwp eningi NORDJA 91. 
Et udkast til NORD /A 91 medafje11. 
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9 . 

Bland Pe1 Hann e16 e~te1ldmnade pappe1 hittQde<> 6d1e
nin gen<> 6amling av uppgi6te1 om kdnda Balbo - 61ev elle1 
H8p6lug - b1ev <>om de och<>d ~alta<>. 

Fol[ att b1inga lite o1dning bland de<><>a pappe1 <>rm 
6e<>ta1 av blad u1 au.0.tion<>f2a,taioge_1, 0otob.opio:t, fld1gbi__ideJL 
och 6oton 6amt dive1~e hommental[fl[ till de<>~a, hali jag unde1 
nag1a kvdllal[ 60I[;te_l[at detta matel[ial. 

Fd1eningen ha1 661 nd1va1ande bilde1 pa 70 bl[eu av de 
298 <>om med6dljde 6lygningen, <>amt 6bl[i6tliga uppgi6te1 om 
ytteAligaJte 7. 

De ~le<>ta av de<><>a 61cv dl[ tamliaen lika <>andli <>om pa 
nagl[a olika kombinationel[ av de 30 au![~![ tilldgg<>po1to 
utove1 de t!Ie k1onvato1e1na, ( Flyg - Reh - po1.:t.o:t ti-ll 
U. S.A. va1 16:3 0 ) och de a1 alla 651<>edda med ett lopande 
Rek - numme1. De a1 alla 6dli<>edda med en etikett ( C!Ini<>i~l[e 
a~1i enne italiene de D~cennal ) och alla utom 2 ha1 de<><>utom 
en i<>land<>h etikett ( Pa1 avian Lo6:tleidi6 ) . Alla utom et:t. 
Och det a![ detta 61ev <>om <>att mlji[OI[ i huvudet pa mig. 

B1evet dl[ ad1e66e1at :till Capi:tano Aviato1e Ale<><>and1o 
Mi__glia. Squad1a Ae1a A:t.tant.ica, Chi__c.ago . USA. ALtt<>c( en 
av 6lyga1na i Balbo<> t1upp. Kan<>he va1 den gode avia:to1en 
<>jdlv 6ilateli__6t, kan<>ke ville han ba1a ha ett minne av ju<>t 
denna 6lygning. Vi ve:t ju a:tt Balbo oc_h han<> 6lyga1e gjO'Lde 
6le1a liknande 6lygninga1 <>ta1kt unde16tddda av Mu<><>olini, 
<>om <>Jg det hela <>om <>to1 p1opaganda doli Italien. 

" Antag da " at;t kap:ten Miglia ( <>om han<>ke d1 6i_lte
li<>t. ) an<>ha66a1 nddiga 61imd1hen och kli<>:tna1 dem p& e;tt 
kuve1t 61an ho:tel Bo1g, det ho:tel dd1 6lyga1na bodde unde1 
<>i__n vi<>tel<>e i I<>land. Den itali__en<>ka eti__ketten ha1 han 
natu1ligtvi<> oc.k<>a tillg&ng till. Si<>ta dagen <>om 6lyga1na 
be6inne1 <>l__g i Reykj avik_ <>e1 han ti__ll att 61eve:t. bli1 <>tdmplat 
;__ laga o1dning. Reh - eti__hett oc.h den i<>ldnd<>ka lu6tpo<>t
eti__hetten behove1 han ju inte da han <>jdlv ha1 b1evet i 6i__c.kan 
unde1 6lygningen ove1 Atlanten. 

Samtliga Balbo - b1ev <>om vi ha1 uppgi__6t om ha1 pa 
bak<>idan 1unda elle1 ovala <>tdmpla1 av olika <>lag 61an Chicago, 
New Vo1iz elle1 i nagtw 6a-tl 61an Movtt1eal. Men in:te detta. 
I<>tdllet 6inn<> en 6y1izanti__g <>ti:irnpel " POST OFFICE CLARE1VVILLE " 
Jag ha1 0o1gdve<> <>diz:t eote1 o1ten i min ga mla <>izolatla<>, men 
man !zan 6d1 mo da att den ligge1 nagon<>tan<> i d<>:t1a Ca nada . 
Den tiden<> 6lygplan hade inte <>a <>to1 alztion61adie oc.h man 
hade 6lugit en b1a bi_t 61c(n Reylzjavilz. " Jag anta1 od~<>J " 
att ndmnda o1t 661utom po<>tizonto1 dven hade en 6lygplat<> dd1 
Balbo<> e<>lzade1 landade_ 6d1 att tanlza oc.h att hapten ~Lcglia di:itL 
pa<><>ade pa att 6a en anno1lunda anlzom<>t<>timpel pa <>itt 61ev. 
Att han <>jdlv 6unge1ade <>om b1ev6d1a1e tyc.he1 jag inte att de;t 
l[adel[ nagot tvivel om, d& man pa 61am<>idan kan 6e en 6tdmpel 
61an Rom, t1ot<> att b1evet dl[ ad1e<><>e1at ti__ll Chicago. Den 
pa<><>ade han p& att 6Ci dit<>tdmplad vid hemkom<>ten till I:talLen. 
Men Chic ago - <>tdmpeln glomde va~ hapten bo1t i__ ha<>tigheten 
oc.h i__ den upp<>t&ndel<>e <>om utb1ot nd1 e<>kade1n anldnde till 
<>tad en. 

Allt detta d1 antaganden, men jag und1a1 om jag inte ha1 
kommi__t 6anni__ngen gan<>lza nd1a oc.h jag tyc.ke1 nag att av alla 
Balbo - bliev d1 detta det <>om ha1 me<>t a~t be1dtta om man 
ld6e1 litet mel lan 1ade1na. 

Sek1. 



Lusgra liten 
1.und - igen. 

10. 

I forra rapporten hade vi med en artikel om en ljusgra 
Li ten hund, som med t iden blcv al J t mrirkare i far gen. Denna 
hund forts~tter att forbrylla . Bland Pelles papper hittade 
jag nedanstaende hild som nAgon av v5ra me dlemmar troligtvis 
s~ndt till honom. Om problemet med den ljusgra hunden var 
l~tt att losa sa tycker jag nog att den h~r jycken ~r mer svar
be griplig . Hur kan detta hjnda ?? Perforeringsmnskinen har 
uppenbarligen haft ~icka, cJler hur forklarar man att de tva 
ovre rade rna med m~rken har fatt sin perforering ett hal 
l ~n gre till hoger in i frim~rksbilde11 ?? Har nagon medlem 
e n vettig forklaring ?? sa skriv och berbtta! Jag lovar atl 
for kla ri n ger1 skall bli inford i ndsta Rapport. Finns det kanske 
fler varianter ?? for det ~r ju pa sadana h~r bruksm~rken 
som de flesta vari_anterna patr~ffas. Kanske jycken blir en 
fo ljetong i Rapport ?? 

r valshdften: Pa senaste motet i Stockholm va.cktes fragan om vi, for 
att fa lite fart i foreningen skall borja med urvalsh~ften 
d~r medlemmarna kan s~lja sina dubb]etter till varandra. 
Detta praktiseras med olika framgang i andra foreningar och 
mot et best~mde att vi i denna Rapport skall fraga medlemmarna 
om nagot intresse finns for urvalsh~ften. Vi maste veta me r 
om vad ni, ute i landet tycker i denna sak innan vi drar igang 
med nagot sadant. 

Ett annat forslag om att inhandla t. ex. en st~mpels am 
ling pa auktion, stycka upp densamma och sedan anordna mini 
auktioner for vara medlemmar i Rapporterna kanske ocksa ~ r 
n ~g ot att t~nka pa. 

Hor d~rfor av er till sekr. om vad ni tycker om dess a 
forsla g eller kom g~rna med egna andra ideer om hur vi skall fa 
snurr pa Islandssamlarna!!!! 



Inbetalning av 
arsavgiften: 

11. 

Eftersom ingen ny Rapport ber~knas utkomma f~rr~n efter 
arsm~tena i vara b~da fbreningar, passar vi, f~r att spara 
porto, P~ att meds~nda inbeta1ningskortetf~r n~sta ars med
lemmsavgift med denna Rapport. Kass~rerna ber dig att snarast 
betala avgiften. Om du g~r det med detsamma sa gl~mmer du inte 
bort det. Arsavgiften ar en av de fa saker som inte drabbats 
av inflation och prish~jningar. Alltsa samma sam f~rra ~ret 
enligt nedan: 
f~r Stockholmsavdelnir;gen ( de sam bar i Stockholm med onmejd 

och alltsa har S efter rnedlemsnumret ) 50:-
f~r G~teborgsklubben ( a11tsa alla med G efter medlemsnmnret ) 60:-
f~r W1gdomrnar ( t.o.rn. det ar man fyller 18 ar ) 10:-
f~r alla ~vriga 45: -
Av meds~ndt inbetalningskort frarngar till vilket postgirokonto 
du skall s~nda avgiften: 26 73 70-5 f~r G~teborgsklubben och 
40 29 57-5 f~r ~vriga. Kornplettera kortet rned Ditt medlemsnurnmer 
( sorn star pa adressetiketten) och Din fullst~ndiga adress. 

Medlemmar i Danrnark, F~r~arna, Island och Norge b~r anv~nda 
den ~vers~nda postgiroblanketten, som tas ernot i alla dessa 
l~nder. Aven fran andra l~nder ( t ex. Nederlanderna och 
Tyskland ) ~r det enklast och billigast och b~st att s~nda 
avgiften till vara postgirokonton. Fr~n ~vriga lande~ kan 
avgiften s~ndas i svenska sedlar. Maste nagon betala rned check, 
skall den vara dragen pa svensk bank och utst~lld i svenska kr, 
och dessutom maste hela 35 kr tillaggas f~r att t~cka bank
kostnad vid checkinl~sen. Sedlar resp. check adresseras till 
Lei£ Nilsson. S~dersvik 9074. S 761 94 Norrtalje. Check b~r 
dock utst~llas pa F~reningen Islandssamlarna. 

Det ~r m~jligt f~r dern sorn sa ~nskar att samtidigt f~r
skottsbetala f~r 1992. Denna avgift blir troligtvis of~r~ndrad, 
alltsa lika star som 1991. Vi ~r ocksa beredda att sam f~rut 
fran medlemmar i utlandet rnottaga betalning a canto pa fram 
tida avgifter ( t ex. 100 kr ) och lovar att halla reda pa 
vars och ens tillgodohavande. 

F~r att f~renkla arbetet med utsandningen skickar vi in
betalningskorttill alla, aven hedersledam~ter och korresponde
rande f~reningar ( dessa ~r givetsvis avgiftsfria ) och de 
medlemmar som betalt f~r 1991. 

Vi i Stockholm har nu fatt klart med med F~lt~versten 
angaende m~testiderna f~r v~ren 1991. M~tesdagarna blir den 
andra tisdagen i varje manad utom i April d~r vi har flyttat 
den en vecka da vi tagit hansyn till g~teborgarnas visning 
av auktionsmaterialet. I ~vrigt som f~ljer: 
Tisd. 15/1. Rum nr 6. kl 19.00. Visning av dia - bilder fran 

Holger Craffords samling. Den 
kanske basta islandssarnling som 

12/2 
12/3 

16/4 
L~rd. 20/4 
Tisd. 14/5 

6 
6 

6 
6 
6 

14.00 
19.00 

nagon lyckats hopbringa. 
Arsm~te. 
F~redrag. Lei£ Nilsson visar sin 
milit~rpostsamling. Tavling: 
Hans Raland svarar f~r den. 
Visning av auktionsmaterialet. 
Auktion. 
S~songsavslutning. Visning av 
samling ( ~nnu ej bestamd) 

G~teborgsklubben haller som vanligt sina m~ten den andra 
tisdagen i varje manad. Lokal ~r Haga stadsdelshus och adressen 
Haga Nygatan 17. Observera att tiden nurnera ~r kl 19.00. 
Johnny Pernerfors rneddelar att han pa varens f~rsta m~te t~nker 
stycka upp och s~lja en star samling islandska postfriska helark 
som han lyckats komma ~ver pa auktion. Samlingen ornfattar allt 
m~jligt fran I GILDI patryck till Hekla - serien. 
I ~vrigt sam f~lier: 



'l"y medlem: 

er om 
onun gsforing 
il Islands 

Tisd. 8/1. 
12/2. 

" 
12/3. 
9/4. 

14/5. 

12. 

Tema F~roarna med bilder. 
Arsmote. 
Aur - m~rken ( Bl a. nyansering ) tag med m~rken 
Visning av auktionEmaterialet. 
Yrken & Vyer. 
Utl~ndska st~mplar p~ isJ~ndska m~rken. 
Tag med m~rken ! ! 
v A L K 0 M M N A I I 

De medlemmar som bor ute i landsorten samt v~ra utlMndska 
v~r1ner ~r naturltgrvis alldeles specie1lt v~lkommna till v~ra 
moten i Stockholm och Goteborg om det skulle slumpa sig s~ att 
ni befinner i n~gon av dessa st~der n~r motena avh~lles. Det ~r 
tyv~rr alltfor sMllan som vi har nojet av besok av n~gon s~dan. 

P~ senaste motet i Stockholm valdes en ny medlem in i for
eningen. Hans namn ~r Sjur Isaksen fr~n Larvik i Norge och han 
samlar Island och Danska V~stindien med specialinrtktning ph 
isl~ndska nummerst~mplar och antikvastj mp lar . Tyv~rr Sjur har 
din intrjdesanm~lan blivit liggande bland Per Hanners papper 
och inte hittats forr~n nu. Vi h~lsar dig n~got senkommet vjl
kommen till foreningen och hoppas att du har forst8else for de 
problem vi haft det senaste h alv~re t och att du skall trivas 
med ass . 

I forra rapporten hade vi med en artikel om denna stjmpel. 
Om att den inte jr postalt riktig och att det inte fUrekommer 
p~ jktg~gna forsjndelser. N~gon hade bemodat sig myc ket for att 
£~ fram en v a cker st~mpel till kungens ankomst. Sedan dess har 
jag i foreningens papper hittat mer uppgifter om denna resa . 

Detta att kung Christian IX besokte Island var tydligen 
n~got sam engagerade folk och p~ n~stkommande sidor kan ni ljsa 
om n ~got sam man kan kalla for den forsta charter - resan till 
Island. Resan Mr helt tillr~ttalagd enligt modernt monster for 
de personer sam onskade folja kungen p~ dennes rundresa i Island. 
Skillnaden ~r bara den att det var n~got primitivare p~ den 
tiden. Man fick rida om dagarna och tillbringa n~tterna i tMlt, 
vilket ~venom resan gick i juli kan vara nags~ kallt i Islar' . 

Las d~rfor det som kan vara Islands forsta resebroschyr. 
Jag har valt att inte overs~tta den frAn danskan dels darfor 
att den ~r l~ttlast dels darfor att jag tror att mycket av 
dess charm dA skulle forsvinna. 

Av priset p~ resan av domma, 500:- totalt for billigaste 
alternativet ( mycket pengar p~ den tiden ), kan man dra den 
slutsatsen att det inte var nagra fattiglappar sam foljde 
kungen pA resan. Allting var ju ocks~ hogst st~ndsmassigt 
arrangerat, till och med kock fanns med p~ ridturen runL on. 

-------~ 

,., ... ... _,., ! 
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1
~ u n E~ Tl r. Is 1..\ :\D. SO Ill Det Forenede Damp

skibs-Selskab aJT<~ng• · rc•:· i .-\nlcclnin ;~ nf l\ongcns 
og Higsdagsm;endc nv s lc~og, Yi] ant:Jgcii.'-\ , ·:nc 2:~ 

D:q . .(c, Op- og :\edrejsl' lltt'drcgncl. 
SkiiJcl al'gaar den 2:1 . .Tuli 1\.1. 9 Em . l'ra KjoiJcnhaYn 

til Leith , ll\'or dl'l ,·cntcs :1l nn korhmc den 25. Ju!i om 
Aflcncn. Her giYcs h1ss;;gcrerne Lejlighcd til nt gore 
en Udflugl til 1-Tnjlandssncrne eller til :1t !Jese Edin
burgh. Den 27 . . luli 1\1. I ~lorw..'n nfga:u SkibP t derfra 
direklc til l1eykj:l\'ik. IJ\·or Ankomst \'Pntcs :Jl iinde 
Sled den :lO . .Tuli tidlig 0111 i\!orgenen . SldiJct !JliYer lig
geud~ i Hryk,ia\'ik undc·r 1\ongcn s og Rig .. ;dagsnl~cndc· 
nes Tnr inc! J Lz.;~d0[ tii ThingYcllir, (;eysir 111. m. 

PRISEN FOH OP- OG NEIJREJ£E. 
INCLUSIVE KOST 0~1 BORD (UDEN DRIKKEVARERJ, 
MEN EXCLUSIVE OPHOLD OM BORD I REYKJAVIK, 

BEREGNES MED: 
250 KRONER I'OR 1 KOJE I KAMMER MED 4 KOJER, 
300 KRONER FOR 1 K0JE I KAMMER MED 2 KOJER. 

For de Prtssu.CJCI'<'f'. sum onsker at yore en I ~-8 Daqes 
Udf/ugl ind i Landct •ad S:JI'III11C nute SOlll [\(Jngelogct) 
for at kunnc !JiY:JanP de store Folkcfc.-;ter i Anlcdning 
af Kongen s og !1igsdagsm;"Cndcncs l3esog og for ai hese 
de smukkeste og intcrc ssa ntcsl~ Egnc i dcnnc Del al' 
Lande! (Thin gYcl lir - .len store Geysir ·- de v;nm.~ 

Springkilder \'Crl Hcykir - Jernh;"ngehrocrnc over 
Thjorsa og ()Jf'us:·l ow., har Selskahel arrangcrcl del 
noch·endigc, saaledcs <lt de Hcjscnde kan Y:'l'rc tilsledc 
p::~a ric Yigl igstc Punktvr sammcn mcd Kongc- og Higs
dagslogcl. 

INCLUSIVE BEST, TELTPLADS, 
BESP!SNING ETC. VIL DENNE TUR KOMME PAA 

250 KRONER PR. DELTAGER. 

I-' 
w 



Da kun et begrrcnsct Antal Deltagere kan befordres 
paa Turen inc! i Lanclct, bar man, for at sikre sig J>lads 
i Tide, ikke blot j'orudbcslille Bi/leller til Sorejsen, men 
ogsaa til Udjlug/en ind i Lande/. 

De Passagcrcr, sam kttn onsker at del/age i Turen 
fra I\jobcnlzavn til UcykjQI>ik og tilbagc, og som vii 
nojes med at bivaane Festlighcclerne i Reykjavik, even
tuelt forctage en Udflugt til Thingvellir - hvor der 
bliver Folkefest - e llcr andre mindre Uc!Ougler for 
egen n.egning - k an bcnylle Sclskabcls Damper sam 
Opholdsstcd om :\ allen, samt erholcle Kost ombord, 
saa at Hotelopholcl i n.eykjavik unclgaas. Prisen her
f or er 10 Kr. pr. ])aq. 

Under Skibcts Ophold vcd Heykjavik ville Baade 
hyppigt gaa fra og til llrocrnc. , 

Efter el Par Dages Ophold i Hcyl;javik gaar 1\ongc
/uren til Tlzingvellir, In·or dcr overnatles. Her over
v::ercs en star Folkcfcsl paa Thingslctlen med Besog 
i Almannagja og d e naturskoflne Punkter i Egncn. 
Opho ldct varer ca. 1' _, Dag. - 1-Ierfra rides til Grysir
kilderne (3. Dag;. h1·or fra Cui/foss beseges (~. Dng •. 
Nu gnar del i sydlig HPl ning ned mod den store Jcrn 
hrcngebro over Thjorsi1 .). D:q.( . derfra ad \'cjen videre 
imod Hrykj:w ik. id c l tlc i:.ovcrnattcs ·ved Ot(us-flroen , 
lwor der antngelig n :1..~str ]);1g (tile • er en Foll,efest. 
ide Dag relurnercs til Hcykjavik, idet <lc varme Kilder 
vet! Heykir passeres. 

:\Ian vi i paa dcnne C<L 7 Dages UdOugt komme gen
nem nog le af de skonneste og mest interessante Egnc 
paa Isla nd , san1tidig lllt'd at dcr vii blivc oprullet ct 
rigl og mangeaijcl Folkelil' s!Jillcdc lor de 1\ejscndc. 
fmTigl for!Jchold cs 111indre .Endringer i Progranunct, 
hviJJ;e ma a tle ,.,l' re fonna;lisljciiiige af Hcnsl'n til Tclt
plads, Grxsnin g for lle ste os1· . 

Ocr vii iJ!ive gjort :Ill , for :il Dellagcrne kan kommc 
til al bdinde sig l't'L De beds!:- niu .lige folgcm ;c ncl cr 
sikret, Trite 1·i l IJlin· nll·ilt:I~nc og !Jenytledc til :"\atle
lcjc; Hiclchestc med Hides;nlkr cr hes tilte, og Kokl;c 
og Proviant Yille l"ol g(' riiCd p;1a Udllugten. Forholdene 
l"orcr dog med s ig, a! <k r sn m llcgcl kun to (;ange 
da gJig bn SCI'\"C' I' CS l" <'.!.;C il1l:t•ssi ge :\[aaJtidcr - Cll (;;l!lg 
om :'llorgcncn lllllidd l'l il:Irl for Op!Jruddct og (·n (~:lllg 

cfl c r ;1l m:1n her1 p;I:l Ertcnniddagl'n c r n:1:1ct til Be· 

stemmelscsstedet. U ndcrvejs maa man lade sig noje 
mecl Biscuits og lignend e, hvoraf Bcholdning vii blive 
medbragt fra Skibet. og som kan mcdforcs i Rejse
tasken . Drikkevarcr kan ikkc medfores i storre Om
fang. The og Kaffe vii derimod blive se rveret til Maal· 
tideme. 

Ba,qagen maa indskrwnkcs til del mindsl mnlige. 
Kun en Rejserlragt !;an medfores foruden noget n.eserve
Undertoj. I Stedet for almindeligt Ovcrtoj maa heist 
medl:-~ges en Regn(rakkc samt Syd11cst og uandta;t/t~ 

Stovler. Ridepisk maa medbringes cller kobes i Rey
kjavik. Et Turistbreger, Rejselaske og lignende smaa 
Nodvencligheclsartikler bor meclt agcs. Paaklcedningen 
bor vrere varm, og i del hcle bor man v~re forberedt 
pan at !eve pa:-~ Fcltfod. 

Der ha ves n ogle !"aa D;lmesacller til Brug for D:-~mer, 
som kunde have Ly st til a t deltage i Tnren . Pladsen 
i Teltene e r ikkc ucl over de l nodYendi ge, da Storrel
sen maa begra?nses. for :tl Tellene knnne mcdfercs 
paa Hesteryg. Til hnr Delt:Jgcr v i! hlive mcdfort to 
Mndratscr til at li ggc Jl;l<l. 1 t-lo\Tdpude samt ~ T rcp pcr. 

Fra Heykjavik afg~wr Skibct <kn 10. Au gust c:J. Kl. 4 
om !llorgencn, sa mtidi g mcd :1l Kongc n afrejser, og 
paa Hj emturcn ;mlobcs igen LL·ith. hvor der bliYcr ca. 
en halv Dngs Ophold. Den Li. August ca. l\.1. 8 Em. 
ventcs Skibct lilbage i Kjobcnha\'ll. 
· Dcr forcliggcr allerrJe en stor llcl Forcsporgslcr , og 
vil siki<ert kunne vcntPs IH'l> ngc ligt 1\ejsr:sc!skab. 

Yderligere Op!~·sningcr L1as twa 

DET FORE::\EDE DA,fPSKIBS-SELSKABS 
P.-\S~.\C EH -1\0 :-.:TO 11 
1\\'. ESTHUS<;\IlE !l. 

11\ '\ " h J\l.h!. • .. \!F I\.t :-o: :-.T 

1:1 ) \I l ' -.,· 1! i -\(JJ !~· ;; .:\ 

~ 
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15. 

SA ~vergAr vi slutligen frAn en gammal charterresa till 
Island till en betydligt modernare och framf~r allt mycket 
aktuellare och som m~nga ser fram e mot. N~mligen -

Resa t ill No rd ia 9 1: Sedan f~rra Rapporten har Johnny Pernerfors i G~teborg 
- varit flitig som en myra och lyckats med att fa fram ett 
prelimin~rt pris pa resan till Nordia och han bar dessutom 
gjort u pp en f~rdplan med program for de fjorton dagar som 
vi bl ir borta. 

NORDIA 91 - RESAN. 
14 dagars resa till Island och Far~arna 26/6 - 9/7 1991. 
Prelimi n art program : 
Onsd . 26/6 . Flyg Goteborg/Stockholm - Reykjavik . 

Torsd . 27/6 -
Sand. 30/6 . 

Ha n d . 
Tisd. 
On sd . 
To r sd . 

Fred . 
Sand. 

Mand . 

Tisd . 

1 /7. 
2/7. 
3/ 7. 
4/7. 

5/7 .-
7/7. 

8/7. 

9/7 . 

Rundtur i Reykjavik. 

I Reykjavik. 

Utstallningen oppnar pA torsdagen och har appet 
dagligen fram till sondag . 
Dagliga utflykter med bussen till bl. a. 
Bla Lagunen, Geysir, Gullfoss, Thingvellir, 
Hveragerdi och Skalholt 
Utanfar pro grammet finns naturligtvis majlighet 
att gara flygturer till Vestmannaeyjar och 
Granland. 
Buss Reykjavik - Akureyri. 

Akureyri - Myvatn. 
Myvatn - Seydisfjordur. 

Bat Seydisfjardur - Thorshavn med ankomst 
freda g morgan. 

I Thorshavn . 
Rundturer till bl.a. Kirkjubaur, Saksundalen, 
Vestmanna och Gjogv. 
Utanfar programmet finns majligheter att gara 
batturer till Klaksvik, Nolsoy, Sandoy, 
Skuvoy och Saldangara 
Avresa med hat till Bergen via L~rvick pA 
Shetlandsaarna. 
Ankomst till Bergen ca kl 12 . 00. Vi forts~tter 
med bussen mot Goteborg . 
Eventuel lt avernattar vi nagonstans pa v~gen 
och behaver dA inte j~kta. I sa fall ankommer 
vi till Gateborg onsdag middag. 

Prelimin~rt pris. 
fran Gote bor g ca. 

Stockholm " 
9300.00 
9500.00 

sj~lvkostnadspris baserat pA 20 deltagare . 

I priset ingar. 
Flyg Goteborg/Stockholm - Keflavik 
Busstransporter enligt programmet. 
BAtresa Seydisfjardur - Thorshavn - Bergen. 
Elva avernattningar i dubbelrum med dusch/bad . 
tvA i dubbelhytt med dusch/VC. 

Skicka intresseanm~lan snarast ! ! ! ! 
Ju farr vi vet antalet deltagare desto l~ttare 
~r det att forhandla fram bra priser . 
Vi r~knar med att i januari manad skicka ut 
n~rmare beskrivning till de som anmalt sig till 
resan. 



7 6. 

i\uktionsnytt : Helgen innan derma Rapport gick i tryck var jag pa frimarh:;auktion. Och det 
var inte vilken liten smaauktion som helst utan" The auktion ". Den som ofta av
halles sa har pa arets sista fltimtande dagar, av tva munera sarnmanslagna giganter 
innom branschen. Har far man veta att man ar en bra liten fisk ·i den filatelist
iska plaskdammen dar hajarna glider omkring med stinna planbocker och rovgirigt 
roffar at sig alla godbitar, ofta till vilket pris som helst. Om man sjalv lyckas 
nafsa a t sig nagon av rariteterna, far val det ses som olycksfall i arbetet. 

Naval , den forsta kvallen var tillagnad de verkliga parlorna och av islandskt 
material farms har ett postfriskt nr 30, ett svart prirmarke nr 33 och alla de 
svara I GILDI - overtrycken nr 39, 41, 47, 55 och 56. Vidare ett stamplat och ett 
sUimplat Tjanste nr 1 samt ett mycket vackert Balbo - brev med REK - nr 180. 
Det mesta b1ev salt, savitt jag kunde se till en ocb samma peLson till priser bra 
hogt over utrop. 

Lordagen var en mellandag sett med islandska ogon, men det svenska materialet 
som da auktionerades ut blev dyrt, ofta mycket dyrt, med vackra stamplar och brev 
som det mest atravarda. 

Pa sondagen daremot var situationen armorlunda. Litet avslagen mahanda efter 
de tva forsta clagarnas orgier. D~t islandska materialet var bra fast det meesta 
var ostamplat och det vet vi ju av egen erfarenhet inte saljer sa bra just nu. 
Har fanns alltsa fyndchanser. Mycket gick till utropspriser eller strax over 
och en hel del blev osalt. Enda gangen det hettade till litet var nar ett vackert 
horisontellt par med ~rir nr 36 och 37 skulle saljas. Det blev till slut drygt 
dubbla utropet eller 4 100:- vid klubbslaget. Ett annat Balbo - brev med REK - r 
111 gick for det moderata priset 8 800: - vilket far anses vara bil1igt . 

Har nedan foljer en sammanstallning av rariteterna med utrops och slutpriser. 

0 000:-/21 000:- 12 000 :- / 16 500:- 15 000:-/21 000:- 12 000:-/22 000:-

Par <TYion 
Loftleiois 

R Reykjavik 
~ 

Nr. 180 

. . .. _ ...... 

13 ooo:- I 15 500:-

15 000:-/21 500: -
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