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I Nr 85/ 

IN MEMORIAN 

BERRNHARD BESKOW 

E 6-:t e tr. en Ul. n g .:t ;,_ d 6 6 j u k d o m , h a tr. v a tr. (I o JLlr. c_ 

otr.d(lotr.ande o~h ;t;_tt;_ka hedetr.6otr.d(,otr.and e 
Betr.nhatr.d Be6kow ldmna.:t o66 . Djup.:t 6aknad 
av 066 alta 6om van.:t o66 v}._d han6 glada 
och .:ttr.ev{}._ga 6d.:t.:t pa vatr.a mo.:ten. 
Betr.nhatr.d vatr. en av de 6ex hetr.tr.atr. 6om 6.:tatr.
.:tade 6otr.en)._nge_n den 76 janua:r_}._ 7962 och 
han hatr. undetr. de gagna atr.en va:r_}._;t en av 
de m 6om tag.:t netr. me6.:t ;t;_d o~h ktr.a6.:t 6otr. 
de66 6otr..:tlevnad. Han vatr. 6otr.en)._ngen6 otr.d-
6dtr.ande undetr. atr.en 7972 - 7988 och vatde6 
da ;t;_tt hedetr.6otr.6otr.ande . 
Betr.nhatr.d vatr. 6om n)._ alta ve.:t en my~ke.:t 
duk_;t;_g 6;_ta.:tet;_6;t . De.:t han )._n;te v}._66.:te om 
I 6ldnd6k (l}._{a.:tet;_ dtr. )._n;te vdtr..:t a.:t.:t ve.:ta . 
Han6 kun6kapetr. .:tdck.:te atla omtr.aden , 6.:tdmp 
latr., nyan6etr. och va:r_}._an.:tetr., }._nge.:t vatr. ho 
nom 6tr.dmmande . Han vatr. o~k6a tr.edak.:totr. 66tr. 
Fac}._;t - ka.:talogen6 I6land6avdetn;_ng undetr. 
25 atr. . Men han 6amtade ;_n;te batr.a 6tr.}._mdtr.ken. 
Same6lojd vatr. han6 andtr.a 6.:totr.a )._n.:ttr.e66e, 
o~h 60m jag .:ttr.otr. nd6.:tan ovetr.gldn6.:te (,)._la 
.:te{}._n . A.:t.:t hotr.a Betr.nhatr.d betr.d.:t.:ta om de 
va~ktr.a 6ameatr.be.:tena o~h hutr. han ly~ka.:t6 
ko mma ovetr. dem vatr. u.:ttr.o{)._g;t ~n.:ttr.e66an.:t . 
Fotr.en}._ngen hatr. med Betr.nhatr.d6 botr..:tgang 
6otr.lotr.a.:t en av 6}._na 6tr.dm6.:ta medtemmatr. 
o~h jag v}._{{ med de .\6ct tr. adetr. .:ta~ka h.onom 
6otr. all.:t atr.be.:te han lag.:t netr. 6otr. 6otr.en}._ng 
en6 6tr.om ma o~h vatr.-6 atr.v v}._ nu hatr. a.:t.:t axla . 
Tack Betr. nhatr.d 6otr. vad du vatr. o~h rna du 
v}._{a ;,_ 6tr.}._d, 

PER OLOV ABRAHAMSON . 

STI G OST ERBERG . 



Stampel
handboke n: 

Uts tall
ningen : 

Auktion: 

2. 

Hej al l Islandssamlare. 

J a det var i nga glada nyheter att borja det h~r ~rets 
Rapporter med, och som i v iss man n~got fdr~ndrar i nnehallet 
i de nna Rapp or t, som jag trots allt hoppas att n i skall 
finn3 vara intressant. 

Det nya §ret , ctet trettionde i var foreni ngs histor1a , 
har nu rullat i vjg med nfigra m~nader och inget av nAgot hHg
re filatelistiskt vii.rde har vEil i:i.nnu passerat . De s to rn auk
tionernA brukar jll avhallas i april - maj, Sa de> tjllSi8a k<i
t a l o 8 e r n a m c r'! a 11 a s i_ n a Hi c k e r b i_ t a r , 1 y s e r ann 11 n1 e r1 s i n f r ?:1 n -
varo. 

Arb 2 t P r a den £ i l a t e 1 i_ s t i_ s k A fro n t e n h a r j a g 8 mL"t h a f t 
gott om. Dels med att f~rdigstalla den hhr Rapporten, dels 
arbete !'led de n forsta delen av <len i sa manga ?::r utlovade 
stampelhandboken. J ag skriver fHrs ta ~elen, for att gb ra en 
enda katA1o::; av det enorma material , som he rrar R11nehorg och 
Hanner lamnat efter sig till oss , lat er sig j_nte goras. 
Stampelhandbokskommitt~n , som forutom under teckna~ h ~st5r av , 
Stig bsterberg, Lars I n ge mann, Leif Nilsson och Chrjster Eng
strom har darfo r beslutat at t dela upp handboken i flera vo
lyme r, och vi bbrjar mect nummerstampl a rna. Det jobbas all tsA 
for fullt pA denna bok, fbr att om mojligt ha den klar t jll 
utstillning2n i Postmus~um i nov e mber. Vi heh bver en del 
hj~lp av medlemmarna, men Pler om detta i et t annat avsn-Ltt 
i Rappo rt en . 

Iltstjllningen ja . Det lutar a t att vi endast har till
gan8 till Postmuse um en e nda hel g , istallet for tva, som llr

spnm glige n var tankt. ( 6-8 nov . ) Hen andu1 aktiviteter 
pockar p5 u trymme i Postmus ~um, och vi far var a t acksamma for 
de dagar vi f~r disponera . All a n i som vi l l vara med och sthl
la ut. Bo r ja nu a tt fdrbereda er !!! Vi kommer som jag skrev 
i forra Rapporten att prioritera alla som ite s t 2llt ut tidi 
gar e oc h ni behdver inte ar1van da n agra s~rskilda blad vid 
mont e ringe n. Visirblad ga r bra. Samlingarna skal l inte vara 
sa hart specialiserade pa t. ex . nyanser och tryck, ( det 
hjr ar e n propa ga ndautst j llning ) ut an istallet g~rna h a ett 
t e ma om Island. Har f inns massor att va lj a pa , vatt enfall, 
vulkaner, fiske, vikingar, for att hara t a nagra exe mpel. 
Sa satt igang att jobba med ed ra samlingar och medd e la mi g 
vad ni tanker st a lla ut!!! 

Vi tanker ocksa att under utstallningsda ga rna ha en auk 
tion. Da Stockho lmsavdelnigen kommer att ha fullt upp dessa 
dagar, bar Goteborgarna lovat att ta hand om den . Ni som bar 
mat e rial som ni vill salja, sand e dr a obj e kt till Johnny Pe r
nerfors, Bangatan 31 , 414 54 Gbt ebor g. Det som vi e rfarenh e ts
massigt vet saljer bast just nu ar stamplat material. Allt i 
fraga om antikva, kron, numm e r och utl~ndska stamplar, brev, 
aldre haften n1.m. Det ostamplade materialet bar gatt samre 
de senare aren, men Satter man " vettiga " priser sa gar det 
sakert ocksa att salja. Jag raknar med en rej a l uppslutnin g 
bakom den bar auktionen, som inte enbart kommer att rikta sig 
till medlemmarna, utan meningen ar ocksa att andra filatelister 
skall kunna delta. Vi har har en jattechans att visa vad v a r 
forening kan, samtidigt som det ar en utmarkt PR och mojlighet 
att varva nya och framfbr allt yngre medlemmar till forenin ge n. 



Lotter.i: 

_'_ ~~lJ-~tt 
Balbo- brev: 

Det Ll 2:e 

') 
J . 

Vi t~nker ocksA anordna e tt lotteri med vi nst pA var
a nnan lott, n~got som vis3t sig slA bra i liknande sammanhan g. 
Priserna skall d~ bestA av isl~ndska frim~rk e n. Det jr h ~r 
ni alla kommer in i bilden. Jag vet av cge n er farcnh et att 
de fiesta av er har massvis med dubhl et ter i cdra byr~l~rlor·, 
cigarraskar eller var ni nu har stoppat undan dem, ocl1 jag 
vjdjar nu till er a ll a at t rensa ut det ni ty r ker er ku n na 
undvara och sk~nkA det ti. lL k.Lubben, sa at t vi ka n dnvand <l 
:le t till pr-lser ·j n ~i rnnda lotteri . Vi_ ha.r r·cdnn f ;9ltl j!10p 
e n hel del, frc1 n de rnedlernrnar som rc ge l hnndet bc s nker· mciiPJI;J 

S t.ock holm. Men ciet ra cker intr.. S;l da.r fi ir ;; n e11 g /1!1[; . S k .j nk 
av ,•r t (i verf Hid, a llt f(jr tiircn ·in r:ens b ~is!A 11 !. Hin <ldr ess 
11 a r n i o v e r s t t i 1 l vii n s t_ e r p :1 fe5 r s t a s j c1 a Il i d P n n A H u r p o r l . 

Sa hac clc"' a nm1 ett BaJho- bn~v ko mm "it fram ur go mmornA. 
Den htlr gangen ar det Friedrich Sc haffer fr ~n Nacka som f~t 1 
f(jrtroendet a tt sa lj a ln <tL erL:1 1 fran en Ul Lind ~;k ~;tot 'S CJITILtt: l' .'0 

s t o r b h u s . l de t t a m a tc' ri a l i n g i c k ~i v e n J3 a 1 h o - h r e , - n r l Yl . 
Nar jar; rin gde Friedrich for be h onorn 0111 en kopia av 

brPvet, tal ade jag om fC)r honom, att is] a nd ss<:l mlarn;1 har e tt 
bddkartot e k over bind a R<t lbo -- br ev , men r:ttt. det !J;ir hn"V c" t 
hade vi a ldri g ens hort ta l as om . 1nt e s t1 kons t 1g t, s vara dP 
da Fr-iedrich, det hi=-ir ma t er i aJet ha r J ega t or-c)rL i liver :; o ht 
Han lovade ocksa pa stae nd e fot att s~ nd a mig fdrgfutoknp 1ur, 
bade p ~ fram och baksidan nv hr evet, vilka jAg oc ks ~ erh Ail it . 

De t har br evet , som d r a dresserat tjll Norbe r t Frischer 
i Wien, ~r forutom d e tre kronvalorerna, fr a nk erat med 2 sl 
1 5 aur Christian X, F 1J3. De nne herrn Frischcr som var lri_
m~rkshandlare i Wien, ~r adress at pa en lang rad hr e v i v~rt 
kartotek . Med bUrjan me d hrev nr 81 och nu till o med nr l 19, 
~r det over 50 brev so m sJutat sin resa i hans aff~r . 

~-- --- ------
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Svar pa skum 
sti:impel: 

4. 

Nar man vi ll ha besked pa nagot om islandsk filateli, sa 
skall man £raga i Rapporten ! ! . Probl emet med Bjorn Hagbergs 
markli ga Reykjavik - stampel, loses ha r nedan elegant av va r 
flitige medlem Le i£ Fuglsig, med bade en forklarande text och 
en fortydliga nde baksida av ett vykort fran 1914. 

Jeg har just modtaget Rapporten, og jeg iler med at se nd e dig 
en fotokopi, sam giver svar pa Bjorn Hagbergs stempelsp0r gsma l . 

Sam det vil ses er endog datoen den sa mm e pa dette kort som 
pa Bj~rns m~rke. Det drejer sig alts a om et ganske privat stempel 
brugt pa Norddeutscher Lloyds krydstogtsskibe. J eg tvivler p~. at 
stemplet har v~ret beregnet pa egentlig frim~rk eannulering - selv 
i tilf~lde "posted at sea" -men at det blot har v~ret t~ nk t som 
en markering af, hvor skibet nu befandt s ig pa s in fart. r sa ti 1-
f~lde kan lignende stempler med andr e stednavn e vel t~ nke s at fore 
komme. Men en ivrig passager kan jo nem t have f aet sine indk0b te 
frim~rker afstemplet has stewarden. Det ene Reyk javik stempel kunne 
vel v~re ligesa godt sam det andet (harden ukyndige vel troet). 
Kortet her er jo sam ses postbefordret pa ganske normal v i s - og 
det tog altsa en god maneds tid om at komme til Brasi 1 ien. 

/-~'\ ' 1\ 
/• I . / ----------· 

, I ~ / 
Bedste hilsne(/ {TV; . 

Foljande svar har vi fatt fd'm Olafur Eliasson i Reykjavik 

Under Aren 1900 - 1914 gjorde tyska pasE:agerarfartyg garna rundturer 
i norra Atlanten pa rutten Tyskland - Island - Svalbard - Nord-Norge 
Tyskland. 

Detta var denna tids exotiska turistresor och ombord fanns alla tank
bara bekvamligheter, Bl. a. et t postkontor. ,1 1g ar saker pa att mEmga av 
vara medlerrnnar har sett stamplar fran dessa seglatser pa norska Svalbard
kart. Om jag inte tar fel sa harstammar den i Rapport 84 sid 8 . avbild
ade stampeln fran ett av Norddeutscher Lloyds i Bremen fartyg. Detta ar en 
av rederiets ( fartygets ) stamplar och de skulle inte anvandas till annu
llering av frimarken, men de anvandes till annullering av de norska och 
tyska Spetsbergsmarkena och e tiketterna. I Island fanns inte dessa eti
ketter sa man har kanske anvandt stampe1n pa frima.rken i brist pa annat. 

forts. 



Lotteriet: 

5. 

Bernhard Beskow in memoriam 

Allas var van och laromastare bar gatt ur tiden. 
Den 27 februari tog flera av hans islandsvann~r avsked 
av honom vid jorfastningen i Vada kyrka i ett underbart 
varvintervader. Allt var som det skulle. 

Bernhard maste ha haft formanen att leva ett mycket 
rikt och meningsfyllt liv, av vad jag kan forsta hade 
han formagan att begransa sina hobbyn till tre exklusiva 
omraden, filateli samt vistelse i fjallen och i Stock
balms skargard. 

Jag traffade Bernhard ganska sent, i borjan av 1950-
talet da jag borjade intressera mig for att samla de is
landska frimarkena. 

Bernhard var ju till yrket frimarkshandlare och som 
sadan narmade jag mig med forsiktighet. Det visade sig 
dock snart att han skulle bli en av mina basta vanner 
innom hobbyn, alltid korrekt och hederlig som i alla 
lagen stallde sin stora sakkunskap till forfogande. 

Nar det skulle valjas ny ordforande i var forening 
i borjan pa 1970 - talet diskuterades lampligheten av 
att valja en handlare till denna post. Det behovdes 
verkligen inte. Under alla de ar Bernhard hallit i klubb
an, bar han varit den baste ordforande man kan tanka sig. 
Tank pa alla de arsfester han ordnade pa sitt kara Lill
palsen med Berit, sin livskamrat under manga ar, som en 
utomordentlig vardinna. 

Hans ovriga hobbyn, fjallen och skargArden tycks han 
ha kunnat tillvarata pa samma positiva satt. Han bar be
rattat mycket for mig om sina ~ventyr i Ta~naby och Laisa
liden, avensa om Fredlarna i Stockholms skargard. Ett syn
ligt resultat ar bland annat hans unikt vackra samling 
av samiskt konsthantverk. 

Med dessa rader vill vi, alla hans vanner innom 
foreningen, tacka Bernhard for all gladje, vanskap och 
kunskaper innom den islandska filatelin han gett oss 
och darmed lysa frid over hans minne. 

FOLKE LOFSTROH. 

En sak som inte ar sa rolig att skriva om, men som jag anda vill 
ta upp, galler min vadjan i forra Rapporten dar jag bad er stada lite 
bland era dubbletter och sanda mig av overflodet, att anvandas till 
vinster i det lotteri som vi skall ha pa Postmuseum i host. 

Tyvarr har denna vadjan forklingat ohord. Sanar som pa en enda 
medlem, Evert Ejestedt i Vasta Frolunda, bar ingen enda hittills, 
ansett sig kunna avvara nagon enda av sina dubbleter. Daligt, over 
hovan daligt. Nog har vi val alla en massa material som bara ligger, 
och som aldrig gar att salja eller att byta bart. Det ar inte min 
mening att ni skall ta av era skilling eller prir - marken, men nog 
bar ni val nagot annat till detta lotteri. Ta av era dubletter, sa 
plockar vi ihop dem till lampliga vinster. Jag tackar darfor pa for
hand for den strom av kuvert, fyllda med marken som kommer att fylla 
min brevlada. 



6. 

Intressant Straxt fore Jul fick jag ett brev fran var danske van 
Fylgibrjef: och medlem Ib Schok. Han har hittat en liten parla i det 

islandska Fylgibrjef till ett paket avsandt till Danmark, 
som visas har nedan. Och inte nog med det, tulldeklaratio
nen fanns med. Den sager oss nagot om byrakratins markliga 
vandningar. Ty trots att Island ar 1937 i praktiken fortfa
rande lydde under Danmark sa behovdes det en sarskild tull
deklaration for att sanda ett paket med begagnade frimarken 
mellan de bada landerna. I det har fallet dock endast till 
batnad for filatelin. 

Naval, Ib staller som vanligt en fraga till Rapports 
lasare. Hur manga brev med korrekt porto ar kanda av pro
visoriet 2 Kr pa 25 aur. J6n Sigurdsson?? Det ar sakert 
inte sa manga och speciellt inte med sa magnifika stamplar 
som pa detta Fylgibrjef. Du som har nagot liknande, kan val 
sanda mig en kopia sa tar jag med det i nasta Rapport. 

. , 

Klf:RE VENNER ! 

Sa er det tid igen at !2lnske jer og jeres familier 
en god jul og et godt nytar. 

Tak for 1991, hvor srerligt NORDIA 91 i Reykjavik var 
den gode anledning til forn!2ljeligt samvrer og "islands
philateli" pa astedet. 

Som sredvanligt et sp!2lrgsmal: 

Hvor mange breve er kendt regte og korrekt brugt med 
provisoriet 2 Kronor pa 25 aur Jon Sigurdsson ? 
(Facit nr. 121.) 

Her er et ! 

f,. 

Afklippi~ur\\ • 
· [•em viOtakandi n:'a klivpa 

!raJ. 1 · 11 · 
Coupon · 

[Peut Mre detacM par le 
destinataire] 

-··----... 
""""'"'......;'"'"'"'-.............. "'\,.1""\._..·-._r..._-.._,.._.~_,...__,-..,.J ............ ~ .... -.... • ..... v...:.-~~ 

Skras~ ' . 
~trement) 

.·,·, 
.-' 

. ' ,g 
lgibrjef 

.- ...... .. . 

. .g 
"'· • J.c • 

,Q . 
8 
~ 

· Nafn og heimili 
stmdanda 

[Nom et domicile de 
l'expediteur) 

K. Diomedseon 
Hvammstanga 

Island~ 

Stimpil) tollgreslu 
{Tiqtbrc de Ia douane] 

(5000- 8- '23) 

..,~r..~l(;.:;;.~~~~;: 

···· ··· ········ ···· ··· ··y ····· ... .. l.i .. ~ ....... ~.~ .: ..... ~ .... el .... ~ .... el .... :r. ... ~ .... ~ ... ~ .... ~ ... ~ ..._ _______ _ 
Akvorilunarstailur 
(Lieu de destination) ==·S.;.;; .. ·.;.;;k""' .. . ""' .... ""'1_v_ ... .;.;; ... ""~""'.•""' ... ""' .. ·.""'. ===D""'an=ma=r-.;.k-.;.~====-.;. ... -.;. .... ;;.;; .. ·;;.;;· ·.-···· ... 
Gata rir. 
(Rue et numero) .......... ........ .. ... .. ... ... ... ... . 

Vigt (Poids) 
kg. I g. 

.... ::::.:. or~.~~ · ··· 

Tollgjold 
(Droits de 

douane) 

Leiil: 
(Acheminy-t:

4
) ·. . 

. ., ~ . . . ···u 
": :· ' ·' 

1 Pakke under 1 kg. Direkte post til~l~D~K~·~~k~r. ~ 
iflg. Ebbe E. 



7 . 

Flera varianter I Rapport nr 82 hade jag med en artikel om varianter pa 
ur frimarks- frimarken ur frimarksjubileumsserien fran 1973, mei en uppma-
jubileumsserien:ning till medlemmarna att sanda in bilder pa fler varianter. 

Fa medlemmar har dock horsammat min bon om hjalp i denna sak. 
Trots detta har jag anda hittat en del nya varianter, vilka re
dovisas nedan. Men det £inns sakert flera sa valkomna med bilder . 

Mannen och hunden starkt forskjutna at hager. 
Kephila 1984 Utrop: 400:- Betalt:450:-
Jensen & Farschau 1991 " 400:- osalt. 

Mannen och hunden forskjutna in i frimarksbilden. 
Postiljonen 1987 Utrop: Bud. Betalt: 700:-
Jensen o Farschau 1991 " 750:- osalt. 

Market saknar mittbilden. 
Postiljonen 1989 utrop: 3500:- Betalt:3900:-

Frimarkets hojd 29 mm istallet for 30 mm. 
Jensen & Farschau 1991 Utrop: 200: - Betalt: osalt. 

Market saknar frimarksbilden. 
Jensen & Farscau 1991 Utrop: 300:- Betalt: 625: -

Om nagon i var stora medlemsskara kanner till upplagesiffrorna 
pa dessa och tidigare visade varianter ur den har serien, ar 
jag mycket tacksam att fa reda pa dem. 

Sekr. 



8. 

I slandsk kilovara: Sa har vi aterigen fatt tillfalle att visa Stellan 
Asklunds arliga sammanstallning av islandsk kilovara in
kopt ar 1991. Arets kilovara synes innehalla marken over 
en langre tidsperiod an forra arets, med marken sa langt 
tillbaka i tiden som 1971 fram till och med 1985. Den inne
haller ocksa n~stan dubbelt sa manga olika marken, 102 st 
mot 56 st forra aret. Daremot ar katalogvardet anmarknings
vart mindre, 8210:- mot 21285:-. Men detta med kilovaror ar 
ju som med fina viner, vissa argangar ar battre an andra. 
Jag skall inte orda mer om detta. Stellans brev och samman
stallning talar for sig sjalva. Tack an en gang St e llan for 
att vi far anvanda dina uppgifter i Rapporten. -

Foreningen Islandssamlarna 1991-10-03 

Sammanstallning av 250 gram islandsk kilovara inkopt 1991 

Nu var det aterigen tid att redovisa innehallet i kvarts
kilopaket av den islandska kilovaran, denna gang av 1991 
ars modell. 

Under det senaste aret har den islandska kronan aterhamtat 
sig nagot, kronan har gatt upp fran cirka 10 svenska oren 
till cirka 10,4 ore. 

Av bifogade sammanstallning framgar bl a foljande: 
(inom parentes 1990 ars motsvarande siffror) 

* Antalet marken var 1.367 +260 trasiga. (1.283 + 34) 
* Antalet olika markenjvalorer var 102. (56) 
* Aldsta marke var Facit 496 Fiskindustr. (560) 
* Yngsta marke var Facit 678 Malning. (661) 

* Hogsta katalogvardet hade aven i ar Facit 609 Malning 
med 50,- Facitkronor i 2 ex. (63/1 ex) 

* Storsta antalet marken av en typ var denna gang Facit 
614 Snackor kammussla 111 ex. (654 Republikens dag 272 ex) 

* Totala katalogvardet enligt Facit 1990 var Kr 8.210,-
dvs 6,- i snitt per styck. (21.285 dvs 16,59 i snittjst) 

Hela 17% = 238 st marken ar sk M-marken dvs massvara enl 
Facit -90 Raknar man bort dessa stiger snittpriset till 
7,27 per styck. 

Anmarkningsvart ar det stora antalet trasiga marken (260 st) 
beroende pa att adresskorten skurits maskinellt och ibland 
aterstar c:a 10 mm av markena. 



STELLAN ASKLUND 
Bostall sgatan 11 
S-602 10 NORRKoPING 
Sweden 
Tel. 011 -11 15 05 
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Sammanstallning av 250 gram islandsk kilovara 1991 
Facit 
nr 

496 
497 
510 
520 
521 

522 
526 
527 
529 
530 

531 
534 
536 
537 
538 

545 
547 
550 
552 
555 

556 
557 
566 
568 
569 

570 
572 
573 
574 
575 

577 
578 
579 
581 
582 

583 
584 
586 
587 
588 

Motiv Valor Antal Trasiga a-pris Totalt 

Fiskindustri 
Herdubreid 
Frimarksjubi1eet 
Islandia 73 
WMO 

1100-ars jubileet 
II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

II 

Europa XV 
UPU 100 ar 
Hernon 
II 

Kanda Is1anningar 
Int kvinnoaret 
McUning 
Europa XVII 
Frimarksjubileet 

LO 60 ar 
Norden IV 
Kanda Islanningar II 
Europa XIX 
Inrikesflyget 50 ar 

20 
250 

10 
20 
50 

10 
20 
25 
40 
60 

70 
20 
20 
20 
25 

50 
100 
150 

45 
30 
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10. 

Europa XXI 
II II 

Tradets ar 
OS 1980 
Norden V 

Norden V 
Rikssjukhuset 50 ar 
Europa XXII 
II II 

Faglar Gardsmyg 

11 Ljungpipare 
11 Korp 
Int handikappsaret 
Teleforbindelser 
Malning 

Kristendomen 1000 ar 
Julmarken 
Snackor Valthorns-
11 Kammussla 
Europa XXIII 

II II 

Husdjur Far 
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Koop foren 100 ar 
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11. 

650 " " Gasort 2500 59 4 8 - 472,-I 

654 Republikens 40 arsdag 5000 6 35,- 210,-
655 IOGT 100 ar 1000 1 2 5 -I 5,-
656 Blommor VII Krypljung 650 30 6 3,- 90-. 
658 Arb givareforb 50 ar 3000 42 9 15,- 630,-

659 Konstmuseet 100 ar 1200 2 5 -' 10,-
660 II 4000 70 16,-1.120,-
661 Julmarken IV 600 8 1 2,- 16,-
662 II II 650 17 2 3 - 51,-I 

663 Gudbrandsbibeln 650 28 13 3 -I 84,-

664 II II 750 1 3 - 3 -I I 

665 Blommor VIII 800 13 1 3 -I 39,-
667 II II 1600 15 5 7,- 105,-
668 " II 1700 10 6 - 60,-I 

669 Europa XXVI 650 63 29 3 -I 189,-

670 Europa XXVI 750 10 3 -I 30,-
671 Isl Tradgardsforening 2000 14 8 -I 112,-
672 varldsungdomsaret 2500 13 1 10,- 130,-
673 Havsdjur 700 3 3 -I 9,-
676 Kanda Islanningar IX 1300 24 10 5 -I 120,-

677 " " 3000 10 12 10,- 100,-
678 Malning 10000 20 7 45,- 900,-

102 Olika motivjvalorer 

- Jcg tror, De vii fortryde at samle paa 
Flycler - Frlmrerk.r er baact e morwmme · 
re og tager lngen Plalls op! 

1. 367 260 8.210,-

For att fylla ut denna sida, vill jag 
med denna danska spraklektion, peka pa 
en av de manga fordelarna med var fan
tastiska hobby. 

Sekr. 



Svar_Q! 
Vi:ilg~renhe t 
1933 

, 

Olafur 
Elias son 

1 2 . 

Per Hanners och Ronald Collins funderigar kring Vtil
g~renhetsserien 1933, bar satt skrivklada i nagra av vAra 
islandska vtinners fingrar, vilket jag tycker tir extra roligt 
da de befinner sig pa plats och naturligtvis har tillgang till 
de ratta uppgifterna. , 

Har nedan £inner ni tva artiklar av Olafur Eliasson och 
Finnur Kolbeinsson som f~rklarar franvaron av stamplar under 
den tidiga kurseringstiden och varf~r det dyker upp stamplat 
material 1947. 

Bagge herrarna ar ocksa ~verens om att valgorenhetsmarken 
inle ar nagot f~r islanningar. Kanske f~r de ar av ett hard
fort slakte som ar vana att klara sig sjtilva. 

Jag vill garna tillfora nagra fakta till Per Hanners 
funderingar kring denna serie. 

Vi kan b~rja med att konstatera att tillaggspriset pa 
dessa frimarken var procentuellt mycket h~gt, 100 % pa de tva 
lti gs ta val~rerna, d.v.s. att om man ville anvanda e tt 20 aur
marke pa ett brev av forsta viktklassen sa fick man betala 
40 aur, och det var inte manga som gjorde det i forkrigstidens 
lakonjunktur. Har kan man ocksA tillagga det att frimarken 
med tillaggspris aldrig varit populara i Island. Hur manga av 
klubbens medlemmar har f~ljande marken pa vanliga bruksbrev: 
Facit nr: 288 - 292, 334 - 336, 412 - 413, 425 - 426 och 450 -
451. ??? Det skulle f~rvana mig om det tir sa manga. '' 1 

Ett annat faktum ar att dessa frimtirken var frankerings
giltiga tinda till o med 31 - 12 - 1958, ( ntir de blev utsalda 
pa Frimerksjasalan vet jag dessvarre inte ) och ett tredje 
faktum ar att katalogpriserna pa markena, alltid har varit 
h~gre pa de stamplade an pa de ostamplade. Den naturliga folj
den av detta var naturligtvis, att under efterkrigsaren, ntir 
det fanns gott om pengar i Island, sa k~pte frimarkshandlare 
upp hela restlagret och fick frimarkena uppsttimplade arkvis. 
Det £inns fortfarande en hel del orderstamplade helark fran 
aren omkring 1950. *** 

Dessa marken ar sallsynta pa brev och akta ( kanske inte 
det helt ratta ordet ) avstamplade exemplar ( T. ex. med Rey
kjaviks maskinstampel ) ar ocksa ovanliga. De brev som man ser 
har det gemensamt ( som regel med fa undantag ) att de ar ad
resserade till, eller avstinda av nagon ktind person innom fila
telin, en handlare eller en samlare. Men vi b~r ju anda vara 
tacksamma f~r att dessa mtirken ~ver huvud taget £inns bevarade 
pa brev. 

*** Detta ar bara lokalkunskap. Ronald Collins, tillsammans 
med andra amerikanska samlare har gatt den svara vtigen med re
gistrering av de i handeln f~rkommande stampeldatumen. Deras 
resultat ar i start sett korrekt och forklaringen ar ganska 
enkel nar man ktinner till de lokala omstandigheterna. 

Finnur Angaende serien Vtilg~renhet 1933 i Rapport 84, sid. 8. 
Kolheinsson Det £inns stora mangder av denna serie avstamplade 1947. 

St~rsta delen tror jag kommer fran herr Jakob S. Kvarans la
ger. Han salde sina fastigheter och sin skofabrik i Akureyri 
och startade frimarkshandel 1946 eller 1947. Alla sina pengar 
placerade han i islandska frimarken. Han k~pte stora mtingder 
av det islandska posrverket och fick en del av dessa uppstamp
lade innan han ar 1947 flyttade till K~penhamn, dar han start
ade ett f~retag som handlade med frimarken en gross. Jag menar 
att det ar av denna anledning som man kan finna denna serie 
sttimplad just 1947. 

Vtilg~renhetsmarken har aldrig varit populara till franke
ring htir i Island. 

Jakob S. Kvaran dog for nagra ar sedan. 



Fredag 5 juli: 

~ . . ' 

13. 

H~r fdljer nu ~ntligen slutet pA ber~ttelsen om Is
landssamlarna i V~sterled. Den osannolika historien 
om hur 25 personer i en liten buss, pA tvA veckor lyck
ades att hinna med och se lika mycket, sam mAnga andra 
inte klarar av pA tvA ar. Ber~ttelsen om de i fdrv~g 
utslitna postkassorskorn i de samh~llen vi hemsdkte, 
om de aff~rsidkare med i fdrsta hand vykort i sortimentet, 
sam efter vAra besdk lungt kunde st~nga for dagen i fdr
vissnig om att dagskassan var r~ddan, samt om en konsul, 
sam s~kert ~nnu drdmmer mardrdmmar n~r han hdr ordet 
Islandsamlare. 

Tidig purrning pA bAten. Redan kl 5 knackar nAgon pA ddrren fdr att 
v~cka ass sA att vi skall hinna bli klara fdre kl 6, dA bAten skall vara 
i Thorshavn. Det skall bli roligt att fA se Thorshavn. Men h~r ~r det sA 
dimmigt att man inte ser ett dyft. Vi bryr ass inte om att ~ta pA bAten, 
utan far direkt till Vestmanna d~r vi ~ter en ordentlig frukost pA ett 
litet hotel. PA kajen i Vestmanna hAiler man pA med att slakta lax frAn 
en odlingskasse sam helt enkelt bogserats in till kajen. En grov slang 
sticks ner i kassen och sedan sugs helt enkelt laxarna upp till en st~ll
ning d~r folk med vassa knivar med ett snabbt snitt i g~ltrakten avlivar 
fisken. De laxar sam ~nnu ~r fdr smA gAr tillbaka till en annan kasse. 

Efter att vAra st~mpel - freakar har chockat postfrdken i Vestmanna 
med ett massivt frim~rkshandlande (postkontoret har fdr vAr skull dppnat 
en timme tidigare ~n normalt och detta blir med all sannolikhet Arets 
jobbigaste dag fdr den stackars flickan sam st~plar frenetiskt) far vi 
vidare till Kjivik. Slyngevejen ner mot samh~llet ~r h~nfdrande och slutt
ningen ~r dversAllad med en liten orkide so~ vi emellertid inte hinner 
artbest~a.( jag finner sedermera att det ~r nAgon lAgv~xande form av 
nyckelblomster dA bladen ~r fl~ckiga ) V~l ner i Kjivik beskAdar vi hamnen 
och resterna av en boplats frAn 800 - talet. Vi tdmmer i gammal god stil 
lanthandelns fdrrAd av vykort och far vidare mot det gamla biskops~tet 
Kirkjubdur d~r vi ser ruinerna efter Magnuskatedralen samt tittar in i 
Rdykstovan, det ~ldsta timrade huset i Europa sam ~nnu ~r i bruk. 

Nu Aker vi tillbaka till Thorshavn och gruppen splittras. En del Aker 
med bussen fdr att titta pA Frimerkjadeildin, vi andra gAr pA shopping
runda vilket dock inte ger nAgot vidare resultat. Kl 2 fAr vi ch~cka in pA 
hotel Hafnia sam ligger mycket centralt och sedan ~r det fria dvningar 
fdr resten av dagen. 

De flesta av ass samlas dock pA kv~llen fdr att ~ta middag pA en 
liten restaurang i n~rheten. N~r matsedeln v~l studerats och alla har be
st~t sig, vill en del ha vin till maten och andra en god dl. Tyv~rr, 
s~ger den sdta flickan, h~r pA F~roarna fAr vi bara servera l~ttdl. 
TablA!!. T~nk er sj~lva tournedA och l~ttdl ! ! 

Jag kanske ocksA skall n~a, att ny cirkusdirektdr frAn och med idag 
~r Bjdrn Hagberg, sam tagit dver Rudolfs otacksamma uppgift. Bjdrn har 
varit pA Fardarna tidigare och han klarar jobbet galant. Det ~r heller 
inte sA l~tt att orientera fel pA F~rdarna med dess fina v~gar sam i 
Islands vildmarker. 



Lordag 6 juli: Dimma igen nar vi satter oss i bussen vid 8 - tiden pa morgonen. 
Kursen stalls mot Strendur pa Eysturoy dar vi besoker ett ullspinneri 
med maskiner fran 1950 - talet som vara skyddsombud sakert skulle dromma 
mardrommar om , om de fick se dem. Har saljs ocksa egna produkter och 
manga i gruppen kommer ut ur fabriken iforda nyinkopta Farotrojor i 
klassiska monster. Harifran aker vi nagra kilometer norrut dar farklipp
ning pagar. Har skall klippas ungefar 500 far idag och alla ar febrilt 
verksamma, inklusive manga smaknattar som har far lara sig jobbet fran 
grunden. De flesta skar, enligt gammal metod, ullen med kniv, men man ser 
ocksa en och annan el-sax i arbete. 

Dimman har nu som vanligt lattat och vi har ett underbart sommar
vader. Pa vagen mot Fuglufjordur stannar vi vid en liten fiskodling, dar 
man just tommer en damm for utplantering. Johnny som ar frammat, fragar 
om han kan fa kopa lite fisk. Det far han nu inte, men istallet far han 
en hel hav full med fisk gratis. Den skall vi senare roka. 

Val i Fuglafjordur ar det full aktivitet. Det ar dags for arets kapp
rodd mellan de narliggande samhallena. Solen skiner och vi satter oss 
nere vid stranden och gottar oss alltrnedan heat efter heat avgors ute pa 
fjorden. Man tavlar har med 6,8,10 och 12 roddare bade pojkar och flickor 
sa det ar manga heat sorn skall avgoras. 

Efter nagra timrnars overksamhet ar det dags att aka till Gjogv, den 
fantastiska naturharnnen som visas i nastan varje resebroschyr fran Far
oarna. Jag kan forsakra att den ar annu finare i verkligheten an pa bil
derna. Vad man inte ser i broschyrerna ar den pitoreska byn och de valdi5. 
fagelberg som ligger utanfor hamnen. 

Pa atervagen mot Thorshavn passerar vi Faroarnas hogsta berg 882 m 
over havet och sjalva ar vi via en grym slyngevej uppe pa ca. 600 m. I 
Kollafjordur ater vi sedan en sen middag och nar vi narrnar oss Thorshavn 
har dimman som vanligt svept in staden i ett vitt tocken. 



Sondag 7 juli: Molnigt och dimmigt som vanligt. Far vi aldrig se Thorshavn i sol ?? 
Men vi vet ju av erfarenhet nu, att pa andra sidan berget, finns solen. 
Farden denna sista dag pa Faroarna gar aterigen till Vestmanna dar solen 
som vanligt skiner och dar de flesta av oss skall ut med en fiskebat for at1 
beskada de fagelberg som finns har efter kusten. Farden blir oforglommlig ! 
Den lilla baten pilar fram och tillbaka mellan de hoga bergsformationerna, 
in och ut i grottor och smala passager alltmedan tusentals sjofaglar hog
ljutt ger uttryck for sitt missnoje over vart intrang. Det har ar nagot 
som man aldrig far se, om man inte har nagon som kanner farvattnen utan 
och innan med sig,for det ar ofta bara nagon meter som skiljer baten fran 
klipporna. 

Fiskaren som ager baten berattar att varje klippformation har sitt 
speciella namn och har och var efter kanterna ser vi kattingar som anvands 
vid fagelfangst och aggplocYJling. Han talar aven om hur det gick till forr 
i tiden da man fangade lunnefagel med hav och att ett jaktlag pa en enda 
dag kunde fanga 5 - 6000 faglar. Numera sager han, ar det daligt mei fagel 
i bergen, beroende pa utfiskning. Sillgrisslor finns det nastan inte alls 
nagra kvar. Han visar pa ett berg som forr var helt bebott av grisslor, 
men dar vi nu endast kan se ett tio - tal bon. 

Eaten girar nu in i viken vid Saksun. Nu borjar resans overraskning. 
Cirkusdirektor Hagberg har talat om att vi skall ga iland har och promenera 
upp till Saksuns kyrka, nagra kilometer innat landet. Men vilken land
ningsplats. Det enda vi ser i rasbranten ar nagra rostiga jarnstanger 
samt nagra sondervittrade cementtrappsteg. Dyningen ar hog men efter ett 
antal misslyckade landstigningsforsok lyckas vi ta oss iland och kan efter 
en for en del av oss besvarlig klattring,till fats ta oss upp till kyrkan 
via en uttorkad alvfara. Har uppe vantar de som inte foljt med pa batturen 
med nyrokt oring, pilsner, kaffe och mackor. Det smakar fantastiskt bra. 

Tyvarr har Hans Raland tappat sin planbok nagonstans pa vagen och 
maste ga tillbaka for att leta. Dock utan resultat. De som medverkat pa 
denna strapats utlovas av dir. Hagberg ett diplom att hangas pa vaggen. 
Den som lever far se. 

Efter nagra timmars solande i la av kyrkogardsmuren, ar det dags for 
aterfard mot Thorshavn. Pa hojderna ovanfor Kollafjordur ser vi ner pa de 
manga laxodlingar som med sina runda eller rektangulara uppfodningskassar 
bildar olika geometriska monster nere i fjorden. Dessa fodkassar ser vi 
ofta i de fariska fjordarna och de har tydligen blivit ett viktigt kom
plement till fisket. 

Pa kvallen ar det cirkus igen. Vi ar inbjudna till Finlands konsul 
pa Faroarna, Thorolf Bjorklunds vackra hem, belaget pa hojderna ovanfor 
Thorshavn. Som vanligt ar det dock dimma och vi far aldrig se Thorshavn 
i vackert vader. Liksom tidigare under resan har ett litet misstag insmu
git sig i planeringen. Familjen Bjorklund har vantat sig att det skall 
koffiQa 4 - 5 personer pa besok. Plotsligt stannar det en buss utanfor 
huset och 25 personer valler ut. Man kan forsta den forvirring som upp
star i det Bjorklundska hemmet nar sa manga man invaderar deras villa, 
okunniga om vad de stallt till med. Allting ordnar sig dock pa ett char
mant satt och jag vill an en gang tacka familjen Bjorklund for den 
mycket trevliga aftonen. 
En sak fick vi dock aldrig 
veta. 
Om seden att dricka snaps 
ur sadana har glas ar finsk 
eller farisk ? 



andag 8 juli: 

'isdag 9 juli : 

)nsdag 10 juli: 

Idag ska11 vi aka fran Faroarna. Dimmigt och disigt som vanligt, men 
det spelar nu inte sa stor roll idag. Baten avgar kl 9 och vi tillbringar 
den mesta tiden av dagen i batens cafeteria, dar resans strapatser och 
upplevelser nagelfars. Det klarnar upp frampa dagen och vi kan se Shet
landsoarnas kust i fjarran innan det mulnar pa igen. 

Nagon har under dagen lurat ut,att var "tveggi kongar - specialist" 
Stig Osterberg fyller 60 ar idag. Detta faktum Satter manga skarpa hjarnor 
i arbete. Hur skall vi fira detta och vad skall vi hitta pa till present, 
isolerade som vi ar mitt ute pa Atlanten ???. Det hela slutar med, att en 
uppstoppad Lunne- fagel inkops och forpackas i ett inte alltfor vackert 
paket. Tanken ar dock god och den stackars pippin overracks fbre middagen, 
under stor munterhet samt med leverop och sang. 

Havet ar nu ganska lugnt vilket gor att aven vi, som normalt blir 
grana i ansiktet av vagor i badkaret, kan sitta i restaurangen och njuta 
av lackerheterna. 

Under middagen har dimnan ater svept in oss i sitt duntacke och nar 
vi angor Lerwick ser vi inte mycket av staden. Bara nagra skuggfigurer pa 
kajen som jobbar frenetiskt for att baten skall kunna avga i ratt tid. 

Kvallen avslutas sedan med discodans i baren alltmedan baten stavar 
vidare mot Bergen. 

Bergen drabbar oss som ett vatvarmt omslag. Jag har visserligen hort 
att det alltid regnar i Bergen, men detta ar inget regn utan 25° varmt 
och hog luftfuktighet, vilket gor att det snarare kanns som inpackning. 
Vi beslutar darfor att inte gora den rundtur genom staden som ar planerad, 
utan ger oss av omgaende vilket senare visar sig vara riktigt. Dagen blir 
lang anda. 

Farden gar genom ett av Norges "styggeste" bergsomraden, Hardanger
vidda. Vilken skillnad ar inte pa de har brant stupande fjallen mot Faro
arnas vackra grana berg. Vadret blir nu battre och pa vagen gor vi uppe
hall pa nagra olika platser. Bland andra vid Voringsfossen, som vi sa att 
saga ser uppifran. Fran en ca. 200 meter hog klippa ser man ner pa vatten
fallet som sakert i sig sjalvt ar 100 m hogt. Det ger ett fantastiskt per
spektiv som vi inte ar vana vid. 

Sent pa kvallen anlander vi sa till Granheims pensionat i Hemseda1 
och blir serverade karbonade. Sista natten med ganget tillbringas sedan 
pa pensionatets joddlarbalkong med den narliggande alvens brus i bak
grunden. Manga av de pa farjan inhandlade flaskorna 'forbrukas innan sommar
natten slutligen sluter oss till sin famn. Dock ser de flesta ganska 
frascha ut nar vi startar nasta morgon. Endast en ordf. fran GOteborg ses 
iford morka solglasogon och en fisk - s~are fran samma stad har problem 
med harrotterna. 

Res3ns sista dag med sen avfard fran pensionatet. Vi stockholmare 
skall bara aka med till Oslo och Fornebu, dar vi skall ta flyget hem. 
Trots att det bara ar 10 mil till flygplatsen tar det med raster nagra 
timmar med bussen. Vi hinner dock fram i god tid, nagot som makta for
undrar oss. Avskedets stund ar som alltid sorglig, men vi har bestammt oss 
for att traffas igen, om inte forr sa pa var utstallning nasta ar. 

Bussen forsvinner i fjarran och vi checkar in. Dock har Hans pro
blem med sakerhetskontrollen, som piper ihardigt nar han passerar igenom. 
Efter att han tommt alla fickor pa metallformal, piper det fortfarande. 
Alla kliar sig i huvudet. Till sist loses mysteriet. Det ar staltahattan 
i skorna som ar boven i dramat. 

Flygresan till Stockholm ar sa trakig som bara en flygresa kan vara. 
Till och med tiderna halls planenligt. 

Dagen ar emellertid inte slut an. Var hedersordforande Bernhard 
Beskow fyller just denna dag 75 ar. Hans Raland, Lars Ingemann och jag 
sjalv aker darfor direkt till hans hem i Brottby, norr om Stockholm, 
for att gratulera, med present inkopt pa Faroarna. Bernhard ser pigg ut 
trots en anstrangande dag. Vi stannar dock inte lange, da alla vill hem 
och packa upp efter resan. Sa styrs da antligen kosan hemat och kl 10 
pa kvallen stapplar jag over troskeln och mots av ett berg av rakningar, 
formedlade av vart kara postverk. 
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