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Hej alla blivande semesterfirare. 

~ 
1991 I ,__ 

Har kommer arets andra Rapport med lite uppbygglig litteratur for 
hangmattan och badstranden. 

De mesta av varens aktiviteter har sa har ars forklingat i fjarran 
och det som aterstar ar val nar detta skrives bara Lars Tore Erikssons 
varauktion om nagon vecka. Vad betraffar auktioner sa har denna var inte 
varit nagon hojdare med ganska ojamt material, atminstone har i Stockholm. 
Det basta materialet totalt sett hade nog Frimarkshuset, med bl. a. en 
del bra sanlingar av kron och nummerstamplar, samt en fantastisk samling 
av hUickmakuleringar, som jag s jal v var ganska sugen pa, men som blev 
for dyr for min magra planbok. 

VArens klubbmoten ar nu avslutade bade i Goteborg och har i Stock
holm. Det senast av vara moten avholls som ni kanner till ombord pa SS 
Calypso nagonstans i A1ands forforiskt vackra skargard med en skinande 
majsol men med ganska kall snalblast om man vagade sig ut pa dack. 

Till det "vanliga" ganget hade sallat sig en kand ordforande fran 
"feskelaget", ( denna gang utan morka solglasogon) samt en lika kand 
fisksamlare fran samma stad. Dessa bada herrar kunde inte undga att frap
peras av Sveriges framsidas ( solen gar ju upp i aster ) fantastiskt 
vackra ansikte mot yttervarlden. Det ar stor skillnad det, mot Vastkustens 
karga klippor vid Vinga fyr. ( som foresten kanske .skall automatiseras ) 

I det fina konferensrummet, som vi utan kostnad fick disponera, 
diskuterades under ca. 4 timmar klubbens kommande aktiviteter, sasom 
utstallningen, auktionen, stampelhandboken samt medlemsrekrytering. 

Det senare ar inte minst aktuellt, da det senaste aret visar pa 
en minskning av medlemsantalet och da speciellt darfor att manga med
lemmar urtratt ur foreningen pa grunct av aldersska1 med avyttrande av 
sina samlingar som foljd. Jag vill darfor an en gang uppmana er alla!! 
Jaga nya medlemmar var helst ni kan finna dem! ! 

HaLuooken: Nummerstampelhandboken borjar nu ta form. Det mesta ligger numera 
i den data som foreningen inkopt och korrekturlasningen ar i full gang. 
Vi raknar darfor med att den skall vara l<lar till jubileet i host. Det 
borjar darfor bli dags for er som vill inkopa boken att besUilla nu!! 
Dels for att vi pa ett ungefar skall veta hur manga backer vi skall 
trycka, dels for att bockerna kommer att numreras i den foljd som be
stallningarna kommer in. Vi kom~er alltsa att i datan lagga in alla 
kopare av boken och alla klubbmedlemmar ( inga andra ) som koper boken 
kommer att fa den gratis uppctaterad allt efterso~ nya ron om stamplarna 
inkommer. Detta med uppdateri1g ar ofrankommligt vid denna typ av handbok, 
men fullt mojligt da vi tanker ge tit den med losbladssystem. 

Nagot pris pa boken kan vi i dagens lage inte ge er, men allt komner 
att goras for att den skall bli sa billig so~ mojligt. Priset beror ju 
ocksa till stor del pa hur manga vi kan trycka. 

Passa darfor pa att bestalla din bok snarast sa du far sa lagt nummer 
som mojligt, eller kanske du vill ha en bok med ditt medlemsnunmer. 
I boken planerar vi ocksa att medsanda den plastmall som foreningen tagit 
fram, och med vars hjalp du kan se skillnaden mellan stamplarn~ 6 och 9 
samt mellan 66 och 99. 

For att stimulera koplusten finner ni pa nasta uppslag en sida ur 
handboken, sadan vi har tankt oss att den skall se ut i fardigt skick. 
Forutom detta finns aven en del artiklar om nummerstamplar inforda samt 
olika register. Allt som allt narmare 100 sidor. 



Starn pel 
TypNla. 

2 . 

Plats dar stampeln : I bruk. 
anvandts: FrAn o med Till o med Sysla. 

----- _.__..._,. __ ,_ ---------------------------------------------------------

_!!""!" __________ ,.. 

Kotstrond 
Hveragerdi 

1903-
???? 

???? 
???? 

B. 
B. 

Stampeln kan ha anvandts i Kotstrond anda fram till Ar 1934, 
dA brefhirdingen flyttade till Hveragerdi och under en kort 
period aven dar, dA B la - stampeln KOTSTROND troligen inte 
levererades forran Ar 1934. 

Arn. 
If 

Senast kanda plats for stampeln: Hveragerdi. Ar: 1950. 

Leirvogstunga 
Lcigafell (1) 
Varmci 

1903-
0. 1909-01-01 
0. 1918-01-01 

1908-12-31 F. 
1917-12-31 F. 
1926-12-22 F. 

Nar brefhirdingen flyttade frAn Vanna till Alafoss 1926-12-23, 
erholl Alafoss stampeln N 1c- 145, kanske beroende pA att 
N 1a - 165 hade skadats eller forstorts. 
Senast kanda plats for stampeln: Ar: 

Lundur (1) 1903- 1930-06 B. 
Skard (4) 0. 1937-01-01 ???? B. 
Brefhirdingen Lundur (1) flyttade till Skard (4) 1937-01-01. 
B 1a- stampeln LUNDUR ar kand frAn mars 1938. N 1a- 166 ar 
kand pA frimarken utgivna 1939. Skard (4) erholl 1939 eller 1940 
stampeln N 2- 287. Det forefaller alltsA, att Skard (4) under en 

Kj6s. 
" 
If 

Borg. 
" 

mycket kort period anvandt tre olika stamplar. 
Senast kanda plats for stampeln: Skard (4). Ar: 1939. 

Nedri-Hals 
Reynivellir (2) 

1903- 1921-10-11 F. 
0. 1921-10-12 1930-06 B. 

Kj6s. 
II 

Senast kanda plats for sUi.mpeln: Reynivellir (2). Ar: 1950. 

------------------------------------------------------
Saurbcer (1) 1903- 1930-06 B. 

DA inget avtryck av B 2a - stampeln SAURBJER BORG. annu ar 
kandt, finns mojligheten att N 1a -168 fortsattningsvis anvandts 

Borg. 

i Saurbcer. Vidare i Kalastadarkot under Aren 1931-01-01- 1934 -12-31, 
samt i Midfell frAn 1935-01-01 till dess att denna brevfirding erholl 
stampeln N 2 - 288 omkring Ar 1940. 
Senast kanda plats for stampeln: Ar: 

------------------------~------------------------------------------



Arsmoten: 

Moten i 
Stockholm: -------

3 . 

Arsmotet i Stockholm avholls planenligt den 10/3 i 
narvaro av 11 medlemmar. I tur for omval stod sekrete
rare 0 klubbmastare pa 2 ar och ordforande pa 1 ar. 
Som van1igt skedde inga revolutionerande personforand
ringar i styrelsen som blev enligt nedan 

Ordforande 
Sekreterare 
Kassor 
Klubbmastare 
Styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Stig Osterberg 
Per Olov Abrahamson 
Leif Nilsson 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Johnny Pernerfors for Goteborgskl. 
Lars Ingemann 
Tony Bjellefors 
Svante Gustavsson 
Sture Hegland 
Anna Hegland 

Innom styrelsen har Christer Engstrom valts till kon
taktman med Postmuseum till o med utstallningen i host. 

Da vara portokostnader for utsandningen av Rapporten 
for 1993 beraknas stiga med 10 kr per medlem, bestamde 
motet att hoja arsavgiften med denna summa for att tacka 
denna merkostnad. 
Arsavgiften blir da for 1993, for Stockholmsmedlemmar 60 Kr 
och for ovriga medlemmar 55 kr. 

Goteborgarnas arsmote avholls 
den 11/2. Inte heller har blev det 
styrelsen blev som foljer: 

en manad tidigare d.v.s. 
nagra andringar utan 

Ordforande 
Vice ordforande 
Kassor 
Sekreterare o bibliotekarie 
Auktionar 

Johnny Pernerfors 
Owe Jakobsson 
Bjorn Hagberg 
Kaj Librand 
Bengt Olofsson 

Da foreningen fran o med i host tvingas flytta till 
en ny och dyrare lokal, (denna delas med SFF i Goteborg, 
Norgeklubben och Islandsklubben) bestamdes pa motet att 
arsavgiften fran o med 1993 hojs till 70 kr, varav 25 kr 
gar till klubbkassan och 45 kr till riksforeningen. 

Nagot program for hasten ar i skrivandets stund inte 
klart, ej heller datum for motesdagarna. Styrelsen i Gate
borg kommer darfor att till sina medlemmar sanda ut medde
lanie om detta under sensommaren. 

8 
13 
3 
8 

sept. 
okt. 
nov. 
dec. 

Nyansering av aur - marken. 
Bytesmote, tag med dubbletter!! 
Forberedelser for jubileet pa Postmuseum 
Julfest 

Motena halls som vanligt i Faltoversten vid Karlaplan. 
Tid 19.00 - 21.00. Ingang fran Valhallavagen. 
Det vore trevligt att alla, aven ni som sallan eller aldrig 
visar er pa motena nu info~ jubileet tar er i kragen kommer 
pa hastens moten. Hastens forsta mote blir extra intresant 
da vi skall forsoka lara oss att nyansera aur - marken med 
det material som vi fatt arva efter Bernhard Beskow. 

sekr. 



Bokslut 
for 1991: 

4. 

Foljande uppgifter galler Foreningen Islandssamlarna 
( Goteborgsklubbens bokslut innefattas alltsa inte) 

Intakter 
*Arsavgifter 
bverskott varauktionen 
Rant or 

Summa intakter 

Kostnader 
Rapporter inkl. porto 
ovriga omkostnader 

Resultat fore extraordinara 
intakter 
Reavinst salda inventarier 

ARETS RESULTAT 

1991 
15.885 

1.840 

17.725 

5.536 
5.222 

10.758 

6.967 

6.967 

1990 
11.735 

2.250 
2.467 

16.462 

5.915 
4.565 

10.480 

5.972 
188 

6.160 

Arets vinst var aterigen god, nagot battre an fjolarets. 
En del av vinsten kan gottskrivas att endast 3 Rapporter 
utsandes samt att vi fortfarande tack vare Lei£ Nilsson 
inte har nagra kostnader for kuverten till densamma. 
Dessutom fanns en del frimarken over fran 1990 till 
arets porto. 
Foreningen redovisade vid utgangen av 1991 ett kapital 
pa 28.308 kr. Dessutom forvaltar foreningen omkring 
34.000 kr avsedda for en framtida stampelhandbok. 

* Den stora skillnaden i arsavgifter mellan 1990 och 1991 
beror pa det faktum att manga, speciellt da vara utland
ska medlemmar,valt att betala arsavgifter for flera ar 
framat i tden. Detta kommer alltsa att belasta kommande 
ars resultat. 

Utstallning: Det bar jar nu bli dags for er som vill stalla ut era 
samlingar pa Postmuseum i host att sanda in era anmalningar 
eller ringa till var utstallningsgeneral Christer Engstrom 
och anmala er. 

Som tidigare ,sagts har vi inga speciella krav pa mon
teringen av markena, utan utstallningen avhalls i samma anda 
som det under hela aret pagaende Frimarks SM. Ga garna och 
titta pa detta pa din ort for att finna ideer, dar £inns de 
mest okonventionella samlingar, det kan jag garantera. Men 
skriv garna ett forsta blad for att introducera din samling 
sa att askadarna lattare f a r ett begrepp om vad den innehaller. 
Valkommen alltsa med din anmalan snarast ! ! ! till 
Christer Engstrom Anhaltsvagen 40, 19J 41 Sollentuna. 
Tel. 08 - 355158. 

\.uktionen: Ha terial har bar ja t s t romma in, men Johnny Pernerfors som 
in te ar my eke t fi:ir at t bad a, sola och fi ska, tanker u tnyt t ja 
semestern ( naja, de regniga dagarna ) till att borja iord
ningstalla auktionsmaterialet,(det ar mycket jobb skall ni veta) J. 
ber er darfor att omgaend~ sanda det ni onskar sa1ja till honom. 
Johnnys adress ar Bangatan 31, 414 64 Goteborg. Tel. 031-145993. 
Valkomna alltsa med auktionsmaterial snarast. 
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Aven sekreteraren har hittat ett brevkort med denna stampel. 
Pa Feldmans senaste auktion bjods ovanstaende kart ut till det 
ganska rejalt tilltagna priset av 400 Sfr. (uppn a tt pris 280 Sfr.) 

Det har kortet ar stamplat den 25 Juli 1912, vilket tyder 
p a att det tyska rederi e t foretog liknande kryssningar under flera 
sommarsasonger samt att flera fartyg anvandes, da Leifs kart ar 
stamplat pa PRINZ FRIEDRICH WILHELM rnedan Feldmankortet ar stamp
lat pa DAMPFER GROSSER KURFURST. Har finns ocksa en systerstampel 
till Reykjavikstampeln,VIRGO- HAFEN SPITZBERGEN, Obs. med tysk 
stavning, vilket tarde bevisa Leifs pastaende, dels att det har 
ror sig om privata stamplar som medfoljde fartygen, dels att det 
fanns andra liknande stampla~ samt att farden fortsatte till 
Spetsbergen fran Reykjavik. Att Sarajevo pa den tiden lag i 
bsterrike, ar nagot som man numera inte sa ofta tanker pa. 

Aven fran Ronald Collin i USA har svar inkommit. Hans brev 
innehaller i sak samma uppgifter som de tva tidigare, men med 
det tillagget att stamplarna forekommer bade i bla och lila far g . 

Sekr. 

Resa till Om ni laste forra Rapporten ordentligt, s a s a g ni 
Hel~lngfors: att Stockholmsforeningen tanker foclag ga det sista 

Utstallning 
I Island: 

varmotet ombord pa en Finlndsbat. Det var da i skrivande 
stund inte bastamt vart kosan skulle stallas. Nu ar emel
lertid detta klart och vi tanker aka till Helsingfors, 
med avresa fran Stockholm fredag den 8 maj ( baten brukar 
avga vid 18- tiden ). Vi far d a en hel dag i Helsingfors. 
Hemkomst sonda g morgan. Allt for att sa manga som mojligt 
skall kunna folja med. Det ar en fantastiskt fin tur genom 
Stockholms skargard det kan jag lava. 

Ni som onskar delta. Tag kontakt med Leif Nilsson 
snarast o 2h anmal ert intresse. Nagot pris kan jag for nar
varande inte namna ( allt beror ju pa vilken hyttkategori 
ni onskar ), men Leif har lovat att forska i saken och kan 
nog ge besked. 

Mycket valkomna. 

Var systerforening Felag Frimerkjasafnara i Reykjavik fyller 
i a r 35 ar och firar jubileet med en utstallmimg med till
horande auktion den 24 - 26 april. Auktionskatalog kan ni 
sakert fa om ni skriver till F.F. P6stholf 171. IS. 121 
Reykjavik. Allt detta enligt Johnny Pernerfors som nyligen 
kommit hem efter ett besok i Island. 



Vackraste 
f rimarket 
1990: 

'!·:- .·· 

Hjalp med 
stampel
handboken: 

Typ N la. 

Typ N lb. 
Typ N lc. 
Typ N 2. 

6 . 

S~ har d~ resultatet av 1990 ~rs omrbstning om vilket 
sam var Islands vackraste frimarke detta ~r redovisats . 
Ateri gen segrade ett block. Denn~ g~ng bl ock n r 2 i Nordla
serien, visande Olaus Magnus karta bver Norden fr~n Ar l 539, 
sam fick inte mindre a n 1147 rbster. Nummer tv~ och tr e 
denna g~ ng blev de bagge markena ur land skapsserien IV, vi
sand e urtidsbdlan Hvitserkur och ber gsformatione n L6man6pur. 

Rbstsedlar har inkommit f r ~ n int e mindre an 53 olika 
lander, varav de flesta frA n Da nmark och Tyskland , me n mAn g~ 
aven fr~n Island, Sverige och Norge. 

Priserna ti ll de 25 lyckliga vinnarna i lottningen, 
best~r av e tt FDC sa~t fyra marken av varje sam utgivits 
und er ~r 1990. 

1991 Ars Arsmapp finns nu att kbpa fr~n Frimerkjasalan. 
Priset p~ mappen a r 1300 Isl kr, vilket skall jamfbras med 
fbrra ~re ts 93 4 kr och 1989 Ars 1067 kr. Att den nya mappen 
allts~ ar ~Jart dyrare an de tv~ fbregAende kan tillskrivas 
det faktu m, at t P & S utanfbr ordinarie frim~rksprog r ammet 
tryckte blocket med postgAende fartyg, vilket fbrdyrade map
pen med 240 kr. Vill man dessutom ha bl oc ke t i hafte, f ~r 
man punga tit med ytterligare 350 kr. Sjalva haf t es omslaget 
kostar allts~ 110 kr ! ! ! ! 

Detta hafte var inte alls anmalt i fbrvag, utan s~ldes 
p~ Forum i Kbpenhamn utan nagot fbrhandsmeddelande. Haftet 
ar tryckt i e ndast 5000 ex och et t litet tips till er sam 
inte sjalva har lyckats skaffa er n5go t hafte ar , at t Johnny 
Pernerfors i Gbteborg har et t mindr e antal till fb rsal jning . 
Priset ar 40 skr och bverskotte t p ~ 4 kr pr hafte g~r till 
Gbteborgsklubhens kass akista . 

/l6stsk1j} 
i I;. 'il'i ~ I '. 

Under arbetet med stampelhandboken har det efterhand 
vuxit fram ett bnskem~l att i bild kunn~ visa s~ m~nga 
stamplar sam mbjligt. Detta g~r troligtvis inte att genom
fbra till 100%, men v~r m~lsattning ar, att de flesta av 
stamplarna skall kunna visas i bild. 

Darfbr vill jag nu be de av er sam har vackra nummmer
stamplar ( helst hredvidstamplar fr~n brev ) av de har nedan 
uppraknade att sanda mig kopior!! Allt fbr att gbra hand-
boken s~ informativ sam mbjligt. 
6,8,11,15,18,19,21,22,23,25,27,31,32,33,35,36,39,41,43,44,50, 
51,54,55,58,60,64,67,82,84,85,92,93,94,95,96,97,99,100,101,103, 
104,105,108,112,116,117,119,122,123,139,140,141,143,144,145, 
148,149, 151 - 200. 
39. 
32,73,145,1R0,201- 210. 
144,178,211 - 300. 
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Pc5ststj6rnin a fslandi. AfgreHislusta!!ur: 
lieu d'expl!diti~n : Administration des posies d' lslande. 

Akvc3r!!unarsta!!ur 
Lieu de destination: 

Tollskyrsla. 
Declaration en douane. 

Hr. ',· .. ~~;r.~~~-~-~~J.~.r. ......... ~ .. ~ .... ~.~· - -~~-~-~.~g~~;".~.!. ......... ~.~~.Y.~.~ .......... P..~~~~ .................... . 
M., . . .. ,, .. '- r ~ ... .. , , : (!., . .. ~ .. ,1_-: '" "f.., .,.• .. r :.o llt , ,.; . .,l ~ .. ,, :.. , ,, ... .. ,1: .. ,... •. ,., 'I'"'' ,. ; ,.,;) : t ~l ;;. ."-., t:f 

S 
-l•d . . ~,J i fl~lrl' 

en mgar 
, .. _. ,1 ."I U tQ:• ir.·ilqqu 1!1< , · ~; <'ir ,., ·.\le r 1)!h~v ib r.hn~z l>yng'd&vc!t',r;; C•·:rl 

Envoi a I 
.hl i tld--:i ht! ~;· 11 1· met) : naKvzmti ,akYrslu 4m nti &i!vi!Poids n ,i~b , !r, rL; c ·. 

nnt a hv.aOa mynl ,.,r no lulL -- --

Tala /fJf~ Tegund lt 1 .. ,; (. ~ ' l !l , :!.~d i ,,LI:'IIJ:.~ ,'{',.?•.' precise" de l'unit~ tnon'8- .,•)• ru ,1 ~ FJ ! e L" 
1 • " Design•1ion du con'enu I 'I .Vateuro avec ind ication ( .b 't t6 ! n 116 I 

Nomhre ,! . . EspCce · : . . · r: .. ;, :: .. ··'' · , ... ~, h. i reemployee~ .,. ... .. ... : rbru~ ~" . , ... ,. ~.et ., 

l pk. 

UpP.runaland ella !ram· 
lotllatulond v!lrunnar. 

Pays d'origine ou de fa· 
brication de Ia marchandise 

0000 •• 1,'34, 

(til undersogelEe) 

.._ ______ ·- --·- -"'-----·--··- --'·'··-·-"--·--- --·--

SendL~. · _,Di i_oomemeddee~~c on " 
L'expL~~ 

........ .. ...... - ·- ·-.. -·--·-··--·--.. -- :;;;!t:::....-~ .... . 

RABSTAFANIR SENDANDA. 
(Instructions l.donner par t' expediteur.) 

. . . ~ 
- • • ••••••oooooooooooo oo o o oo oo oo ooo ooo ooo oooooooooo oooOooo o o oo o oo Oo o oo • •••ooooo •- •ool.: :• • ooooooo• oo ' " ' "" ' ' ' """"'''"'''' 

' 1) NotiO elnhvorja nt atbugnsemdunum bjer 4· eftir~ '- < · 
·1) Consignor l'une des mentions contonucs dn~s le cndro cl·dessous. 

· . . ... · • · · Scndandl 6stdlabligguls . getur l1rafist. . · 
c). c~ bllggulllnn sic sjcr tafarlausl cndursendur . · · 

' b) all utandskrift ' boggulsins sje temrjelt , gera ndkvremarl • 
. ··'c) all' bOggulllnn verdi afhentur liarum violakanda eoa d!rnmsendur 

· d cnnan slail, til afhendingar hinum upprunolego violot1ondo 
ella li<!rum mann!. 

d) all hlnum upprunolega viotattanda sje tilltynt cnn einu sinni. 
·c) ail boggullinn sjc scldur d dl>yruo og dhretlu sendondo eoo Iorio 

. mea holm scm yfirgefinn. .· 
f) all blig9ull scm p6slltrafo hvllir d sje afhentur hinum uppruna· 

lcga vi~tallonda coa 615rum manni dn wciostu p6slltr0funnar, coa 
{J<=(Jn l~(ftl:1Jll:l0S1U Cll Uppl'Uii01c:{Ja . t-.1\V"C~ir., 

g) all bliggullinn sjc a!hcntur viotattando an greioslu lollgjal<ta eoa 
annara gjalda cr d honum hvllo. -;• 

I. 
I 

RECEPISSE DU DES'riNATAIRE. 
. · { le colis designe } 

Le soussignt'i declare av01r re,.~~ . les colis.designes au recto du present bulletin. 

I A .................... .. ........................ le ... .... .. ...... ..... ......... ... ........................ 192 
Signature . 

.................. .................................................... .... .................. . . ~ . 

l_~"··....,.,._ -~~~-~-~--- ,.,.,_ .. , •. 
-~---··---·---

Lreg mrerke til ar'senderens navn 
lyder ikke udprreget islandsk. 

Tillregsfrankeringen er 1 
Skivestemp1et er 9.3 . 37. 

Med hilsen og pa genh~r i 

og 4 

1992 

Diomedesson det 

aur trette linier . 

•.•. t ... 

~ 
l ,, 
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3 nya Som jag antydde i forra Rapporten, sa ror det sig 
Balbo - brev: pa Balbo - brevsfronten. Denna gang har jag inte mindre 

~n 3 nya brev att anm~la. 
Det forsta h~rstamm3r fran Postiljonens varauktion 

och har Rek - numret 218. Det ~r forutom de tre kronvalor
erna frankerat med tva m~rken ur den v~lgorenhetsserie 
som jag skrev om i forra Rapporten och som h~r for en gangs 
skull ~r st~mplade under r~tt tid. H~r kan n~mnas, att vi 
tidigare i vart bi1darkiv har ett identiskt lika brev, med 
nr 219. Jag vill h~r ocksa passa pa att tacka Postiljonen 
som s~nde f~rg - kopia av bade fram och baksidan av brevet. 

N~sta brev kommer fran var medlem i Mtinchen, Dr Arno 
Debo, som fatt det fran en Schweitzisk auktionsfirma for 
utlatande. Dr Debo ~r ocksa v~nlig och s~nder oss vackra 
f~~gfoton av fram och baksidan av brevet och dessa pryder 
nu sin plats i vart bildarkiv. Detta brev har som mottag
are Mr Arthur L Gleason i N.Y.och hans namn aterfinns pa 
en rad andra brevi arkivet fran nr 262 till nr 267, allt
sa 6 brev. Brevet ~r forutom kronvalorena franke~at med 3 
st 10 aur med overtrycket flygmaskin F.160 och har nr 264. 
Dessa m~rken med overtrycket flygmaskin, som i mitt tycke 
~r de givna till~ggsm~rkena till Balbo - breven, ~r annars 
inte sa vanliga som till~ggsfrankering. De borjar faktiskt 
inte att upptr~da pa breven forr~n pa nr 252 och slutar 
vid nr 284. Det var tydligen sa att de togs i bruk for 
detta ~ndamal forst n~r de ovriga valorerna var slut pa 
postkontoret. 

Det tredje och sista brevet denna gang ~r ins~ndt av 
T.C. Jensen i Gillelejle i Danmark. Han har i en italiensk 
auktionskatalog hittat brev nr 238. Aven detta med en av 
oss k~nd adressat,P W Harding i London och med en annolunda 
till~ggsfrankering, da det forutom 10 aur Cr.X t~ta linjer 
F. 151 ~ven ~r frankerat med ett 20 aur Gullfoss F. 195. 
Gullfossm~rke~a ~r inte vanliga pa Balbo - breven. Detta 
~r det femte jag har hittat i arkivet. 

Detta arkiv som nu innehaller bilder eller data om 
115 st Balbo - brev. Det ~r intressant att se att allt 
fler dyker upp ur samlingar d~r de legat II gomda II i 
decennier. 

Ett hj~rtligt tack till er som sandt in de senaste 
bidragen, och ni andra, keep looking I I 

PS. Efter att ha tillskrivit den italienska auktionsfirman, 
fick jag, dock tyvarr efter det att auktio~en avhallits, der~s 
mycket pakostade katalog, dar det ovan namnda brevet fanns med, 
saval i farg som i naturlig storlek. Denna bild pryder aven 
den numera vart arkiv. DS. 



Nya 
Islandska 
frimarken: 

9. 

Arets Islandska frimarksutgivning har da antligen 
redovisats. Som vanligt en forstand ig utgivnings
politik med 15 marken och ett block. Vi islandssam
lare borde sanda en tacksam tanke till Islands post

verk som inte later sig lanas till al1tfor valdsamma ut
givningsorgier. ( Inget annat postverk har namndt ) 

Arets forsta skapelse har vi nar detta skrivs i mitten 
av Maj, redan sett. Det ar en fortsattning av den markliga 
sportserien som borjade 1990 och som av nagon anledning 
endast visar stympade idrottsman. Ett nagot anno1unda grepp. 
Valorerna denna gang ar 30 kr. 

Den 6 april utkom sa arets islandska Europa - marken 
i form av ett block om 2 marken samt samma marken som i 
blocket i ark om 50 st. De visar mot bakgrunden av en karta 
over Europa och Nordamerika, dels Christopher Columbus skepp 
Santa Maria, dels ett vikinga-skepp och celebrerar 500 - ars 
minnet av Amerikas upptackt. Men de fiffiga islanningarna 
har satt vikingaskeppet overst, for att pa sa satt markera 
att det minsann var islanningen Leifur Eiriksson som redan 
500 ar tidigare upptackte Amerika. Visste ni foresten att 
Cristopher Columbus var i Island 15 ar fore sin resa till 
Amerika for att pa ort och . stalle forhora sig om landet i 
vaster. 

Bade blocket och de losa markena ges ut samma dag i 
samma utforande aven pa Faroarna men naturligtvis med annat 
landsmnan. En bra ide, da dessa sma landers postverk pa 
detta satt kan spara manga skona slantar. Markena ar, som 
nar det galler alla vackra marken fran Island, formgivna av 
Throstur Magnusson. Va1oren ar 55 kr. For blocket som denna 
gang inte ar belastat med nagot ti1lagg ar priset 110 kr. 

o•••••••••••••••••••••••••••• . . 

• ............................. 



Edinburgh 

Leith 

10. 

Edinburgh, huvudstaden i Skottland, har sin maritima 
posthistoria starkt forknippad med hamnstaden Leith, som trots 
sin n~rhet till Edinburgh inte inkorporerades forr~n 1920. 
Dessforinnan kan man indela Edinburghs skeppspostst~mplar i 
3 olika perioder. 

1. 1770 - 1803 da 2 olika st~mplar var i bruk. Dessa bar 
dock inget med isl~ndsk filateli att gora. I bada st~mp
larna aterfinns namnet Edinburgh. 

2. 1803 - 1908. Under denna period forsvinner Edinburgh
st~mplarna och namnet Leith anvands i de st~mplar som 
var i bruk under dessa ar. 5 av dem torde kunna ater
finnas pa isl~ndska brev. Dessutom anv~ndes i Edinburgh 
en attakantig ship - letterst~mpel under denna tid. 

3. Fran 1908 forsvinner namnet Leith i st~mplarna och Edin
burgh aterkommer. Jag har i de backer jag studerat, hittat 
inte mindre an 8 olika st~mplar som kan h~rledas till 
isl~ndsk skeppspost. 

1880 - 1892 
1903 

1896 - 1903 

PAQUEBOT 
1907 

PAQUEBOT 
1900 - 1906 

PAQUEBOT 
1899 

Forekommer 
med slogans 
eller vag
formade 
linjer. 

PAQU~EBOT 
1908 - 1920 

PAQUEBOT 
1928 - 1929 

---- -- --- - ~---- ·- --~---

' 

Prentao n1&l. 

8 

193 8 - 1 9 71 

PAOUEBOT 
1925 - 1 9 36 

PAQllEB OT 
1934 - 1936 



11. 

Edinburgh kanner val de flesta av Rapports lasare till 
en bel del om. Men hamnstaden Leith kan det kanske vara vart 
att skriva nagra rader om. Orten kallades ursprungligen 
Inverleith och ar belagen vid den lilla flodens Water of Leith 
utflode i Firth of Forth, den stora fjorden vid vilken Edin
burgh ar belagen. 

Namnet Inverleith figurerade redan vid klosterkyrkans 
Holyrood Abbey grundande ar 1128 sa hamnen ar saledes mycket 
gammal. Ar 1329 skankte kung Robert I hamnen till magistraten 
i Edinburgh, vars politik gentemot dess befolkning dock mest 
bestod av restriktioner och diskriminering. Trots detta var 
Leith Skottlands storsta och mest betydelsefulla hamn vid 
foreningen med England 1707. Sedan dess har aktiviteten fort
satt och hamnen vuxit ytterligare. 

Det kan aven noteras att nar Francis Freeling skrev till 
ett stort antal hamn - postmastare vid sin undersokning anga
ende avgaende postmangd i hamnarna, ( vilket sa smaningom 
ledde till oppnandet av London Ship - Leter - Office ) var 
hans brev inte avsandt till postmastaren i Edinburgh, utan 
till William Ker i Leith. Xven om forfragam endast gallde 
avgaende post till utlandet, ar det intressant att konstatera 
den stora postmangd som gick via Leith. Har nedan William 
Kers svar pa Freelitigs forfragan nagot forkortat. 

Sam ~va~ p& E~t 6~eu av den 27 oktobe~ da~ nL vLll ha 
~eda p&, hu~ m&nga 6~eu p& ett unge 0 a~ ~om ~andt~ med p~Lvata 
6a~tyg unde~ det ~ena~te &~et 0 ~&n LeLth tLll I~land o~h ov~Lga 
utlandet, ha~ jag gjo~t ett ove~~lag o~h kommLt 6~am tLll 
6oljande: 

I~land: Ingen po~tg&ng elle~ my~ket lLten 
No~~a Eu~opa Lnkl. o~te~~jolande~na: 
Sod~a Eu~opa Lnkl. Medelhav~lande~na: 
No~d - Ame~Lka: 
JamaL~a o~h va~t - IndLen: 

~&dan 6~&n LeLth. 
800 6~eu 
700 II 

7000 II 

500 II 

3000 II 

Jag vLll do~k p&peka att Lnga va~ko~ 0 Lnn~ upp~atta L 
ka66ehu~en o~h att ytte~lLga~e po~t kan ha avlamnat~ dL~ekt 
tLll ~keppen, men 6~&n egna ob~e~vatLone~ o~h au de 0 o~6~&g
nLnga~ ~om jag gjo~t t~o~ jag att ovan~t&ende ~L66~o~ a~ 
my~ket na~a ~annLngen. 

Detta om vaskor i kaffehusen kanske kraver sin forklaring. 
Det var namligen sa ordnat, .att i London och en del andra stora 
hamnar praktiserades en enkel metod att privat sanda sina brev 
utomlands. Kaptenerna for de fartyg som skulle avsegla hangde 
belt enkelt upp vaskor i kaffehusen i hamnarna, i fullt samfor
stand med agarna till dessa. I dessa vaskor kunde sedan allman
heten lagga sina brev, vilka sedan kaptenen postade i sin an
komsthamn. Den normala avgiften denna tjanst var fran och med 
1796 2 pence per brev. Kaptenens skyldighet gentemot brevskriv
aren var av rent moraliskt ~lag och han kunde inte st~llas till 
svars, om inte brevet nadde sin destination. 

Att Francis Freeling i sin forfragan, ville ha reda pa i 
vilka hamnar denna metod praktiserades, var sakert for att kunna 
rakna ut bur mycket engelska postverket forlorade i portoin
takter pa detta forfaringssatt. 

Ett liknande satt att privat sanda sina brev utomlands, 
var att uppsoka de stora rederiernas kontor i hamnarna och dar 
lamna sina brev for vidare befordran. Men da fick nog inte 
kaptenen nagot for besvaret. 



B~evQo~~ ~~tt Engtand. 
S~dmpta~ med den ~unda 
LEITH SHIP LETTER -
~~dmpetn ~om anvdnde~ 
a~ en 7 896 - 7 903 

",s;·~· ;,,. !'tc . i.J , '~-
,, 1\ ' ,. 

12. 

) B~evQo~~ ~~tt 

Tho~~havn v~a Le~~h. 
S~dmpta~ LEITH ~am~ 
PAQUEBOT - ~~dmpet 
P 2. v~tQen anvdnde~ 
a~ en 7 900 - 7 906 



13. 

; .. r ... 
··--·-··-------·-· 

B~evko~~ ~~tt London ~~ampta~ EDINBURGH ~am~ den a~~akan~~ga 
SHIP LETTER - ~~ampetn ~om va~ ~ b~uk ca. 7890 - 94 ~am~ 7903. 

London 'I'IC 2 

:Sn g l r>nd 

Handetn mettan Le~~h I Ed~nbu~gh och I~tand ha~ mycket gamta ana~, 
huvud~akt~gen ~ ~amband med den ~~tand~ka 6~~ke~ndu~~~~n. Bade 
p~~va~a ~avat ~om med po~~ve~ken kon~~ak~e~ade fia~~yg fio~de b~ev 
fi~an I~tand ~~{t den ~ko~~~ka huvud~~aden, da~ de makute~ade~ 
med ende~a Le~~h ette~ Ed~nbu~gh - ~~ampta~ be~oende pa ~~d~pe~~oden. 



Nytt om 
datumfyr
b1ocken: 

14. 

Min f~rmodan i Rapport nr 82, om ett slut pA tryckning
en av datumfyrblocken har kommit nesligt pA skarn. M~rken 
trycks fortfarande idogt i Frankrike och den har g Angen kan 
jag beratta om en helt ny tryckupplaga, namligen nr 5 av 
100 kr -market ljungpipare,F nr 605, med hittills kanda 
tryckdatum 1.3 - 91, 4.3 - 91 och 5.3 - 91. De ar tryckta 
pA maskin nr 7. Det ar Sveinbj~rn Bl~ndal i Borgarnes sam 
i ett brev berattar detta. Han sander ocksa ytterligare ett 
tryckdatum av 500 kr -market katt, namligen 14.10- 86. 
Man kan f~rmoda att alla dessa block aven f~rekomme r i tvA 
stilarter, sA har har alla ni datumfyrblocksfantaster inte 
mindre an 8 nya block att f~rs~ka finna. 

Detta att tvA nya tryckdatum ( jag skrev i Rapport Nr 
84 om F. 619 20.10 - 86 ) av 500 kr - market katt dyker upp 
sA har 5-6 ar efter tryckningen kan f~Lefalla lite under
ligt. Men f~rmodligen ar det val sA att dessa legat i Fri
merkjasalans lager och inte plockats fram f~rran nu . 

. ~ ... - .... -..;.,; .. "","" ........ -:: ... - ......... ... ......... ., ...... "" . -.. .... - ... ... - - ....... ... ......... -
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. - - -

. -~ ~ ~ ~ 

. ' ~ -· - - ~~1(!:.86 
T.D.3 · 7 -5. 3.91 
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·-- - -- --- -- ---- --- - - --- - - -- - ------ - -

Med1ems- Arets medlernsstatistik visar anyo pA minus. Efter att 
statistiken: f~rra Aret ha stunnat upp vid ungefar samma antal sam 

1990, har minskningen i ar Ater ~kat, om man nu kan ut
trycka sig sa, de1vis beroende pA, som jag tidigare antytt 
i denna Rapport, att medlemskaderns alder stiger med allt vad 
det innebar, men ocksA pA att vi numera ar hardare mot sam 
inte betalar sin medlemsavgift i tid. Vi har sa1unda tvingats 
att utesluta ett tjugotal sam inte betalt medleillsavgifter pa 
flera ar, men som anda legat kvar i registret dA de "av havd" 
varit notoriskt dAliga betalare. Vi kan trots den totala minsk
ningen andA notera att f~reningen tillf~rts 9 nya medlemmar 
under 1991 sa situationen kanske inte ar sa svart sam siffrorna 
visar. Nagot mAste dock g~ras f~r att fa in nytt blod i var 
f~rening. Ni sam har nagra ljusa ideer kan val meddela er till 
mig. Adressen har ni pA Rapportens f~rsta sida. 

Medlemmar den 1 januari 1991 
Nya medlemmar 
AvgAgna och avlidna 

F~reningen 

exkl. Gbg
klubben. 

177 
4 

25 
--r56 

Isalnds
klubben i 
G~teborg. 

99 
5 
7 

97 

Totalt. 

275 
9 

32 
253 
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