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Foreningen Islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • Hornsbruksgatan 15 • 117 34 Stockholm 

Hej alia fslandssamlare och EN GLEDELIG JOL OG EITT FARSt£LT KOMMANDr AR. 
Sa har aterigen ett ar forflutit och mycket vatten har runnit under Norrbro har i 

Stockholm. Ett ar som for er sekreterare har varit ganska jobbigt, dels med att fa 
nummerstampelhandboken fardig i tid till 30-arsjubileet, dels med arrangemangen 
med sjalva utstallningen. Til,l detta kommer ocksa det standiga problemet med · att 
hitta pa nagot att skriva om i Rapporten. 

Det har trots allt varit oerhort stimulemade att sammanstalla alia de forsknings
modor om nummerstamplarna som samlats under sA manga ar och jag hoppas att ni 
medlemmar kommer att fa nytta och anvandning av boken. Jag sjalv har i varje fall 
lart mig enormt mycket om dessa stamplar, som jag tidigare inte kunde sa varst 
mycket om 

Vi har i nulaget sAlt cirka 65 bocker. For att projektet skall ga ihop ekonomiskt bor 
vi salja minst 100 exemplar, och det tror jag nog att vi skall klara av. Men Du som 
annu inte bestallt din bok, passa pa nu innan den tar slut! Priset fOr medlemmar ar 
"bara" 190 kr plus porto och det ar billigt for en bok pa nara 100 sidor i A4-format. De 
forst bestallda bockema har nu borjat att leveras ut och de bor vara kopama tillhanda 
som en fin julklapp fOre helgen. 

Vad betraffar sjalva utstallningen sa tanker jag halla er pa halster till nasta Rapport, 
da jag skall forsoka sammanstalla tankar, intryck och bilder i ett litet collage.Vi i 
Stockholm vill dock redan nu passa pa att tacka Goteborgsklubben med Johnny 
Pernerfors i spetsen for all hjalp med auktionen. Utan den hjalpen hade nog inte alit 
klaffat sa bra som det nu gjorde. Ett stort tack ocksa till Lars Tore Eriksson, som Akte 
upp till Stockholm fran Kalmar, enbart for att hAlla i sjalva auktionsutropet. 

Sa till lite mera jordnara och praktiska detaljer. Med denna Rapport foljer ocksa ett 
inbetalningskort for 1993 ars medlemsavgift och jag vill garna ansluta till var kassors 
promemoria pa annan plats i denna Rapport. Betala medlemsavgiften! Gama i god 
tid! Det tjanar fOreningen och i slutandan Du sjalv pa. 

Varens moten i Stockholm 

V arens mot en i Stockholm avhalles som vanligt i den fina lokalen i Faltoversten 
vid Valhallavagen kl 19.00 enligt nedan 

12 Jan. Visning av bilder frAn Postmuseum Tag aven med bytesmaterial! 
9 Febr. Tema Blackmakuleringar Tag med vad du har av dem! 
9 Mars Arsmote 

20 April Tema Alltingsserien Tag med dina Alltingsmarken! 
6 Maj Mote pa Finlandsbaten pa vag till Nordia 93 i Helsingfors 

Anmalan till Lei£ Nilsson snarast! 
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Rapport (ran Kristiansand och Nordia 92. 

De\ sekreteraren av olika anledningar inte kunde besoka Nordia 92 i Kristiansand, 
sande han darfor ut de beida parhastarna, de numera i dessa spalter valkanda ordfor
andena frAn Haninge respektive Goteborg for att frAn ort och stalle rapportera om de 
fslandska samlingar som forgyllde den utstallningen. Det har blivit en ganska diger 
kronika enligt nedan. 

uy c\ra helt privata funderingar och reflexioner kring samlingarna". 

Indridi Palsson 9 ramar Guldmedalj 
Klassiskt Island 1830 - 1902. Utan tvivel utstallningens basta isUindska samling. 

~Ic\nga forfilatelistiska brev, Bland annat 236 - brev. Mc\nga praktstamplade skillingar, 
bland annat Hjardarholt pc\ 3 - skilling. NAgon har troligtvis haft frimarket med sig 
och fc\tt det stamplat dar, Hjardarholt hade inte tilldelats nAgra skillingmarken. 

Aur - mar ken i alia nyanser, de fiesta av dem pc\ brev. Massor av fina skeppsbrev, 
en stor avdelning med stamplar, de fiesta av dem praktexemplar. Aven de "svc\ra" 
k.ronstamplarna och mAnga utlandska stlimplar. Ett fint avsnitt med I GiLDI och Prir
marken. Fint monterat och val beskrivet. Vad som saknas ar forstAs ett skilling-brev. 
Borde enligt oss varit vard ett hederspris. 

Pall H Asgeirsson 8 ramar Stor silvermedalj 
fslandsk flygpost 1928 - 1946. Parlan i den har samlingen ar val ett hopflug-brev 

med rek-nummer 150, sant till Boston. N'Ic\nga riktiga flygbrev ingc\r, annars ar jude 
fiesta breven filatelistiskt gjorda. Ett roligt brev med 24 kr porto faste vi oss speciellt 
vtd. Frankeringen var 2 st 10 kr/2 kr Chr. IX, 2 st 2 kr Chr. X, 1st 1 kr Chr. X o.:i.12 st 35 
aur vyer plus 3 st 10 aur med overtryck flygplan. Samlingen ar fint monterad och 
Asgeirsson verkar ha forskat en hel del. Han fick aven Bergens Fil. klubbs hederspris. 

Sigurdur R. Petursson 5 ramar Stor silvermedalj 
Samling Tva kungar. Sarskilt faste man sig vid Specimen och olika pappersfel. 

Aven olika storlekar pA frimarken. Mc\nga fina brev ingc\r, bland annat ett losenbrev 
samt Tollur-avier med symaskinsmakulering. Rattvis bedomning. 

Stig Osterberg 8 ramar Stor silver 
Liknande samling som ovanstaende. 

Kurt Bliese 5 ramar Stor Silver 
En samling med stamp~ade helsaker. Monterad pa gultonade blad, saknar en hel 

del svAra overtryck. Borde ha angett portosatser pA helsaker med tilla.ggsfrankering. 
Enligt vart tycke kanske nagot overvarderad. 

Lars Ingemann 5 ramar Silvermedalj 
Essyer, provtryck, svartavdrag, Hirgprover m. m. Lasse har manga fina objekt, men 

monteringen ar kanske inte den allra basta. Hade med 2 Prirmarken som var falska, 
vilket han ej angett. Om Lasse vill montera om sin samling sA fAr han sakert hogre 
medalj Ratt bedomd. 

NCC 
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Hjalti Johannesson 5 ramar Silvermedalj 
isUindska stamplar En del stamplar ej prakt, vilket drar ner bedomningen. Har 

mAnga goda brev. Ett roligt brev var sant frAn Steinstadir via Miklibrer dar markena 
blev pc\satta och makulerade innan brevet vidaresandes till adressaten. R:ttt bedtimd. 

David Kindley 6 ramar Silvermedalj 
Militarpostsamling. Trevlig montering och sarskilt f:lste vi oss vid kartan pA varje 

blad dar faltposten var angiven. Alia olika FPO stamplar fanns enligt uppgift med. Vi 
kan tyvarr inte svArigheten pel de olika objekten sA bedomningen kan vi inte klara. 
Det mAste vara en specialist till att rattvist bedoma samlingen. 

Thorvaldur S. Johannesson 5 ramar Silvermedalj 
fslandsk flygpost 1945- 1960. Flygpostsamling med en del svAra portosatser, men 

som i alia flygpostsamlingar, ar mAnga brev filatlistiskt gjorda. Men samlingen ar vAl 
beskriven och fint monterad. En paketavi till USA med fyra Alltingshus var rolig. 
ruut bedomd. 

Sigvard Grelsson 5 ramar Silverbrons 
island 1876- 1904. Bra kvalitet, mAnga £ina objekt och goda brev. Texten kan nog 

forbattras, lite gles montering. Har tidigare fAtt silver och borde kanske ha fAtt det aven 
denna gAng. 

Kari Sigurdsson 3 ramar Silverbrons 
I vArt tycke en mycket trevlig ungdomssamling over beromda fslanningar. Val 

monterad och val beskriven. Enligt vc\ra fslandska vanner fanns det tyvarr en del fel i 
beskrivningen. Rattvis bedomning. 

Jon Egilsson 5 ramar Bronsmedalj 
Typisk hembygdssamling. Rolig samling dar foton av postfunktionarer forgyllde 

vissa blad. Roligt med hopflugmarke stamplat Hafnarfjordur. NAgra stamplar var ej 
prakt och bor nog bytas. Rattvis bedomning. 

Halfdan Helgason 7 ramar Guldmedalj 
Helsaker. Alltid roligt att se Halfdans samling dar provtrycken ar valdigt intres

santa. Harman kommit upp i mastarklassen ar konkurrensen om prisema jattesvc\r. 
Man kan som sagt inte fA mer an guldmedalj. 

"Skrivet av tvA ordforande pA tume. S. 0. + J. P. 

Till detta kan laggas att Stig Osterbergs samling fick en nAgot knapphandig bedom-
ning. Jag ber att fA Aterkomma till detta senare i Rapporten. Sekr. 
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Frdgan om SHIP-LERITER-stiimpeln lost 

I forra Rapporten hade jag med ett brev frcln Hans von Strokirch i Australien. Hans 
skriver nu och tackar for hjalp med annonsen, men nAgon stortflod av brev till 
Australien har det inte blivit. Daremot ·har Hans l5sningen till en frc'iga som kom upp 
i Rapport nr 84, angAende den c'ittakantiga SI-llP-LETI'ER-stampeln som fanns pA det 
lilla vackra skilling-brevet, och som jag inte lyckats harleda. Stampeln anvandes i 
Leith under ch-en 1868-1888 och det stammer ju bra med de islandska skillingamas 
kurseringstid. Hans sander ocksA en bild av ett fslandskt brevkort som ar sta.mplat 
med namnda stampel samt dessutom med den mycket svc'ira SHIP-LETTER
GRANTON, scm endast var i bruk ett fc'ital cU-. Detar ocksA intressant att lasa i texten 
till brevet om den posthistoriska bakgrunden. vilken lyder som nedan, fritt oversatt 
frcln engelskan. 

Detta fslandska brevkort1 adresserat till Kopenhamn c\r 1888 har inga stamplar frcm 
sitt hemland Utan tvivel ar det lamnat till kaptenen pel ett privat fartyg destinerat till 
Firt of Fort. {fjorden diir bAde Granton och Leith ar belligna) Den skottska destinations
orten var Granton ca 6 km. vaster om Leith och i Granton stamplades kortet med dess 
ship-:1etter -stampel. Eftersom kortet var adresserat till Danmark var det utrikes post 
och skulle sc'isom sAdan behandlas av det narliggande huvudpostkontoret i Leith. Dar 
stamplades kortet med den c'ittakantiga SHIP-LE1TER-stampeln och sandes vidare till 
Kopenhamn. Den pc'i brevkortet pAtryckta valoren 10 aur. stamplades sAledes inte 
forran vid ankomsten till Kopenhamn den 15/7 1888, och dar slutade resan for detta 
mycket ovanliga brevkort. 

Hans skriver ocksc'i och berattar att han planerar att stalla ut sina fsHindska brevkort 
vid varldsutitiillningen i Bangkok, ett nog sc'i exotisk om.rc'ide i denna del av varlden. 

Oval lypt 

a. S. I 

but 

''SHIP LRF.'' 

1111 .... p. E.U2/ A) 

S. Ia 

S. Ia .,..181!!-

S. 9 I 868 - 88 

s. 10 -19116-

/ ' I(HIP LETTE~ 
s. 9 s. 10 

.-\s handstamp S. I. but "SHIPE LRE". Red. ('-''m. Stew .. t). 

Frame 4!!mm. x 15mm. Letters 4mm. Red. 1868. Black. 187~-88 . -
(Se• dl •.utrat•on p. E.98 / B on card hand•tampeJ-sHIPLETTEif ·cR.>.:'\TO:'-'}. 

Diamet~r 26mm. With time above ua te. Black. (T.P.O . Bulletin 8~). 
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Ny islandskatalog 

Islensk Frimerki 1993 ar namnet pa en katalog over fsHindska frimarken som fore
ningen fatt sig tillsand. RedaktOr ar var medlem Sigurdur H Thorsteinsson och detta 
ar den 37 upplagan, alltsa en aktningsvar alder. 

Katalogen som ar gjord i ett utmarkt fargtryck ger ett mycket trevligt forsta intryck. 
Den vander sig vad jag kan forsta huvudsakligen till katalogsamlare av fslandska fri
marken. De enda stamplar som omnamns ar specialstamplar fran olika evenemang, 
nagot som till exempel Facit saknar. Daremot finns utmarkta teckningar som visar 
skillnaden mellan omvand och rattvand ram pa aur-valorerna, samt de olika possi-

. tionerna pa dessa i arket. 
Prisbilden ligger klart under Facit (som med aren blivit alltmer verklighetsfram

mande), ofta till och med bara halv Facit, vilket stammer battre med de priser som 
uppnas pa auktioner och som betalas samlare emellan. Det ar ocksa latt att rakna om 
de fslandska kronorna till skandinaviska, genom att ta bort en nolla i priskolumnen. 

Formatet pa katalogen ar ocksa, eftersom den endast behandlar fslandska frimar
ken, mycket behandigt. 

Som helhet: en bra och lattlast katalog for den ej alltfor hart specialiserade sam
laren. 

Katalogen kan du bestalla fran forlaget, fafoldarprentsmidja HF, Thingholtstra?ti 5, 
IS - 101 Reykjavik och priset ar 160 Sek ekl. moms och porto. 

Ingen variant 

Aldrig far man vara riktigt glad! Har trodde jag i min enfald att jag hittat en variant, 
nar jag i forra Rapporten skrev om datumfyrblocket av Stefansson-market med tryck
datum 30.5.75, som hade olika langd pa de tva strecken. Snabbt togs jag ur den vill
farelsen nar datumfyrblocks-freaken Kjell-Ove Karlssson fran Hallstahammar, omga
ende i ord och bild skrev och meddelade att sa skall datumfyrblocken av det market se 
ut. "Alltsa ingen variant" . Kjell-Ove skriver ocksa att olika langd pa de bada strecken 
forekommer pa flera andra datumfyrblock Till exempel; F. 543, 554 och 573. 

Sigurdur H Thorsteinsson meddelar samma sak och skriver dessutom att forha.I
landet med strecken ar detsamma pa det svara tryckdatumet 29.5.75 samt att 3:an i 30 
forekommer i tva olika hojder namligen 3,6 och 4,0 mm. 

Den som fragar om nagot i Rapporten far ofta svar! Skriv garna sjalv och fraga om 
sadant som du ar osaker pa. Den har foreningen ar spackad med specialister pa olika 
omraden, sa risken ar ganska stor! Du far svar!! 

, Nytt om Ship-letter och Paquebotstiimplarna 

Fran var medlem i Malmo Anker Jonsson, som redan tidigare bistatt mig med 
bilder och andra fakta om dessa stamplar, har jag fatt ett brev med nya uppgifter om 
artal och annat. 

Anker skriver att han har Aberdeens "ship-letter innom ram" pa brev, till
sammans med med datumstamplar fran bade 1927 och 1935. De tidigare kanda aren 
for denna stampel ar 1929-1932. I ett huj har alltsa denna stampels anvandningstid 
fordubblats, men den torde anda vara ganska svar att finna. Anker skriver ocksa att 
han har den Iilla cirkulara ship-letter-stampeln fran Leith bade pa Christian IX fran 
1906 och pa dubbelkungama fran 1908. Vi far alltsa forlanga denna stampels anvand
ning med minst 5 ar och tills vidare satta 1908 som sista anvandningsar. 

NCC ~ 
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Nya isliindska frimiirken 

Sedan forra Rapporten har det hant en hel del p<'i det fslandska frimarksutgivnings
omr<'idet och jag har 4 nya frimarken, 1 block och 1 hafte att anmala. 

Den 9/10 utkom 2 nya marken med motivet broar. L<'igvaloren 5 kr, visar bron over 
alven Fnj6ska vid Sk6gar iS. Thingeyjarsysla. Den byggdes <'ir 1908 och har haft stor 
betydelse for samfardseln p<'i den starkt trafikerade vagen fr<'in Akureyri och osterut. 
Fore brons tillkomst hade man att passera Fnj6ska med farja straxt nedstroms g<'lrden 
Sk6gar eller via ett besvarligt vad, kallat Sk6garbreida. Jag tycker market ar mycket 
vackert. Bron med sitt svagt valvda spann smalter val in i landskapet och fargema ar 
ocks<'i fint avstamda. Vacker, med sin mera modemt utformade design, kan man 
kanske inte kalla nasta bro, den over alven Olfusa. Aven den ersatte p<'i sin · tid en farja 
och ar slagen over en strid isalv nara Selfoss. Har fanns tidigare en bro, byggd 1891, 
vilken rasade de:\ en av vajrarna gled av sitt fundament just som tv<'i stora lastbilar 
passerade. Bagge bilama hamnade i alven, men chaufforema klarade sig mirakulost 
nog helskinade fr<'in aventyret. V aloren p<'i market ar 250 kr och det ersatter s<'iledes det 
vackra market ur serien Islands Nationalbank frm 1986. 

P<'i gott och ont har det fslandska postverket borjat att producera frimarken hop
tryckta i block. Forra gmgen handlade det om postforande fartyg, nu ar det dags for 
bilar som varit i posten tjanst. Dags igen allts<'i for en massa par och block-kombina
tioner, jag vill minnas att jag raknade till 22 olika kombinationer forra g<'ingen. 

Bilama som avbildas ar en T-Ford, anvand <'iren 1920- 126, en Citroen med larv
fotter fr<'in 1929, en postbil RE 231 fr<'in 1933 samt en Ford fr<'in 1945 och de visar den 
gradvisa utvecklingen p<'i de postforande bilarna i Island. 

Lagom till handlarmassan i Forum 1 Kopenhamn kom s<'i detta block inhaftat i ett 
vackert omslag. Och precis som forra <'iret visste ingen om det i forvag. Swana Karls
son som hjalpte oss pa utstallningen i Postmuseum sager att uprlagan aven derma 
gAng ar liten, sa ni som vill ha haftet bor passa pa att forsoka inhandla det snarast! 

Arets julmarken som utkom den 9 I 11 tycker jag inte ar nagra hojdare. Det non
figurativa hor pA nagot satt inte Julen till och det enda pA de har rnarkena som pA
minner om-Jul, skall val i sa fall vara fullmAnen over fjallet, aven om den standigt 
aterkommer dar en gAng i manaden. Forstadagsstampeln ar daremot inte sa duml 

Jag villi detta sammanhang passa pa att saga att alla konstnarliga varderingar pa 
fslandska och andra frimarken i Rapportema, ar rnina egna, hogst privata och efter
sorn smaken ar delad, tycker sakert inte alla som jag. 

NCC " NCC)< 
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I samarbete med 'VHO och till hjalp fOr de utrotningshotade djurartema utkom sa 
den 3/12 arets sista islandska frimarken. Samtliga marken avbildar fslandsfalken i 
dess naturliga miljo. Det finns idag inte mer an 200 hackande pari Island, utspridda 
over hela landet. Den bygger si tt bo i bergig terrang, inte sa sallan i overgivna korpbon. 
Detar en mycket statlig fagel, cirka 50 em stor. :\fed en vingbredd pa nastan 1 1/2 m 
har den en mycket god flygformaga som den utnytqar for att fanga sitt byte, vilket 
huvudsakligen bestar av ripor, och sj ofagel. 

ValOrena pa de har vackra markena ar 5, 10, 20 och 35 kr. 

, 
ISLt\NL} · 
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Rapport (ran Wexio 650 

Arets enda utstallning i Sverige av nAgon hogre dignitet intraffade i Vaxjo i All
helgonahelgen 30/10- 1/11. Arrangorena hade ingt:n vidare tumme med vader
gudarna som under oppningsdagen oste sin manna over det smMandska hoglandet i 
form av blotsno, pA vilken det senare fros till. Detta medforde att den valdiga tips
hallen i Vaxjo dar utstallningen var inhyst, nog var betydligt tommare an vad arran
gorena hade raknat med. Till tomheten tror jag nog ocksA att det val tilltagna entre
priset av 30 kr per dag bidrog, ty aven pA lordagen, som normalt ar den basta publik
dagen p~ liknande utstallningar verkade utstallningshallen glest besatt. Jag tror inte 
heller, att de handlare som sokt sig till Vaxjo gjorde nAgra lysru:tde affarer och det kla
gades ganska allmant dem emellan. 

Tipshallen var annars perfekt som utstallningshall for frimarken. Bra belysning 
och en enorm rymd, gjorde att samlingama kom val till sin ratt. Det var aven gott om 
plats mellan ramama for de AskAdare som sokt sig dit. Katalogen daremot var rorig, -(' 
och handlade mest om Vaxjo Filatelistforening 

Utstallningen dA? Ja dar farms naturligtvis det vanliga celebra sallskapet som kom
mit dit for att h~ta hem sina medaljer av adel valor, men som vanligt ocksA nar det 
galler svenska nationella utstallningar, var det glest mellan islandssamlingarna, sA 

0 glest till och med att de kunde raknas pA tummen och pekfingret, det vill saga 2 st. "--
OcksA som vanligt deltagande, var vAr medaljhungrande ordforande, (skarn den som 
ger sig) som denna gAng blev belonad med Vermeil, vilken har samma varde som det 
Stora Silver som han erovrade i Kristiansand. Jag tycker dock att Stigs samling, som 
nu ar pA hela 8 ramar, sti!ndigt missbedoms av domarna. Har firms allting som rim-
ligtvis kan finnas innom amrAdet "TvA kungar'' och samlingen ft>rbattras standigt. 
:Men ingenting tycks racka f<>r att beveka domama. Har spelar nog acksA dessas okun-
skap om Island i allmanhet ach TvA kungar i synnerhet in, PA en tidigare utstallning 
frAgade till exempel en damare Stig, varfor han inte hade med nAgat Balbo-brev i 
samlingen?? Tabla.!! 

Sigvard Grelssan visade sin Aur-samling, ach har mAste jag nog halla med "TvA 
- ordforande pA turne" att den ar lite tunn, framfor allt p<l den astamplade avdelningen. 

Samlingen forbattras markbart pA det stamplade avsnittet. Sigvard fick silvermedalj 
for sin samling, vilken har samma varde sam den silverbrans han fick i Kristiansand. 
och som nag ar ratt bedomd . 

.Nlan far fAr arrangorenas skull hoppas att sondagens publiktillstrt>mning blev 
storre an de b<lda tidigare dagamas. Jag tror dock att det ht>ga entrepriset skramde bort 
mAnga Askcldare ach m<lnga Akte direkt hem pA st>ndagsmorgonen istallet for att g<l pA 
utstallningen nAgra timmar. Filatlister ar vana med nastan gratis entre ach det maste 
finnas andra metader att fA in pengar. Till exempel bra lotterier av olika slag. Sam det 
var i Vaxjo, fanns det enda lotterist<lndet forpassat till en homa i utkanten av utstall
ningshallen, nar det borde ha varit placerat omedelbart innanfor entredorren. Man 
gjorde nag acksa det misstaget att vinstema bestad av pengar, som nog inte lockar till 
kop lika mycket sam bra frimarksvinster i sadana har sammanhang. 

Nee >< 
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Efterlysning 

PA Kihlstroms oktoberauktion fanns nAgra hogvalorer ur Alltingsserien med 
Thj6nustuovertryck med, stamplade Reykjavik. 10 kr-market kunde genast avfardas 
som falskstamplat med den i Rapporten tidigare omskrivna B 5c-stampeln. 50 aur, 1 
kr, 2 kr och 5 kr-markena verkade dock vid forsta anblicken vara ratt stamplade med 
Reykjaviks B 5a-stampel. DA emellertid farhagor framkommit att aven den stampeln 
kan vara manipulerad, vill vi darfor har i Rapporten efterlysa koparen till dessa. 
(samma person kopte alia markena). 

AlltsA: Finns du som kopte dessa marken bland vcka medlemmar, eller kanner du 
till vern som- kopte dem. Tag kontakt med Johnny Pemerfors eller Roland Frahm, sa 
att vi far gora en grundlig undersokning enligt C-14-metoden av stamplama. 

Viktigt meddelande fran kassaren 

Var kassor Lei£ .Nilsson meddelar att foljande medlemmar gi_kommer att erhAlla 
Rapport nr 89 om de inte omgAende betalar in arsavgiften for 1992: 

S 63, 357, S 383. 618, 646, 648 och 664. 

Foljande medlemmar har pengar tillgodo och behover bara gora foljande fyllnads
inbetalningar for 1993: 

s 13 10:-, 130 45:-, 178 10:-, s 226 10:-, 289 10:-, s 263 15:-, s 429 50:-, s 476 10:-, 
507 10:-, 513 45:-, 540 45:-, 562 40:-, 582 45:-, 604 35:-, 642 30:-, 666 50:-. 

Tank pA att foreningen skall leva pA medlemsavgiftema, sA var vanliga att betala in 
dessa sA 'fort som mojligt. Paminnelser ar onodiga och kostsamma for fOreningen. 

Foljande medlemmar har betalt Arsavgiften for 1993: 
s 1, s 8, 56, 116, s 160, s 251, 277, 284, 303, 363, 400, s 473, 5474, s 477, 479, 485, 

496, 505, 512, 520, 523, s 534, 580, 584, 606, 623, 643, 649, s 650, 669, 673, 674, 676, 
684, G 688, S 691. 

Ovriga medlemmar ombedes betala Arsavgiften omgAende enl nedan: 
Arsavgifter for 1993: For Stockholmsmedlemmar 60:

For Goteborgsmedlemmar 70:
For ovriga medlemmar 55:-

Medlemmar boende utanfor Sverige skall betala arsavgiften i SEK eller i lokal 
valuta, dA vi a1Jllars drabbas av avgifter som kan vara hogre an medlemsavgiften. 

Glom inte att bestalla nummerstampelhanboken 

NCC :>t 



70. 

Provisorier 

I forra Rapporten hade jag med en bild av ett vackert Fylgibrev frankerat med det 
ovanliga provisoriet 2kr I 25 aur J6n Sigurdson, med en forfrAgan frc'in Ib Schock om 
nAgon av vc'ira medlemmar har nagot liknande. · 

Jag har fc'itt svar frc'in Helgi Gunnlaugsson i Reykjavik som aven sander en bild av 
ett sA kallat Ahrenberg-brev efter svensken Ahrenberg som pA 20 och 30-talen gjorde 
ett otal flygningar med post i ett flertallander. 

PA brevet som Helgi visar firms inte bara provisoriet 2Kr I 25 aur J6n Sigurdsson 
utan aven 2 st 10I2kr Christian IX, vilka verkligen inte heller ar sA vanliga pa brev. 
Portot for kalaset var 26,05, varav Ahrenberg tog lej'onparten, eller 25,40. 

Helgis konstaterande att brevet ar filatelistiskt gjort bor inte forringa dess varde. SA 
gott som alla flygpostbrev frc'in den tiden ar av den kategorien, inte minst de mer 
kanda och omskrivna Balbo-breven, av vilka jag hittat ytterligare ett (se annan plats i 
derma Rapport). Att ha ett brev med tvA olika provisorier, varav 2 st 10 I 2kr, vilka 
mest anvandes till fortullningar, ar verkligen inte sA dumt. 

Vad betraffar baksidestamplama pA brevet, sA c'iterfinner vi den frAn de fiesta Balbo
brev kanda NEW YORK REG. DIV. samt ~omsstampeln BOSTON MASS. Dear 
inga konstigheter. Men rakstampeln ar intressant. Mina franska sprakkunskaper in
skranker sig till att kunna bestalla 2 ol och tvA smorgAsar med ost, men S-et i PAR 
A VIA TORS tyder pA pluralis. Det vill saga att det var flera flygare i planet. Forutom 
Ahrenberg nAgon som rimligtvis borde heta Floden. AlltsA betyder stampeln; med 
aviatorerna Ahrenberg och Floden, Island - New York. 

Helgi ger oss ocksA en trovardig forklaring till det icke islandskt klingande namnet 
"Diomedsson". Ett fenomen som vi aven har i Sver!ge tog upp pA 50-talet, da mc'inga 
bam doptes efter USA - fOrebilder. Numera gc'ir bamdopandet At andra hAllet, det vill 
saga att farfars fars och mormors mors namn tas till heder igen. 

Har nedan Aterges Helgis brevi nAgot fOrkortad form: 

Tack for Rapport nr 86. Detar alltid roligt att fA den i handen. PA sidan 6 firms en 
bild av ett Fylgibrev som Ib Shock har sant in med provisoriet 2krl25aur Jon Sigurds
son. Det ar mycket vackert. 

Jag har ett Ahrenberg-brev med samma provisorie som jag ar mycket stolt over, 
aven om det mAste betraktas som filatelistiskt gjort. Portot ar; Till Ahrenberg Sek 20:
= Isl kr 25,40 + porto 35 aur + Rek. 30 aur = 26,05. Baksidestamplama ar nAgot oklara 
men torde vara; Par Aviators Ahrenberg Floden Iceland- New York samt New York 
och Boston. Det vore intressant att fA veta om det existerar fler Ahrenberg-brev med 
provisoriet 2krl25 aur J6n Sigurdsson? 

Ib hade ocksA en rolig kommentar om herr Diomedesson. Det ar kant flera 
underliga namn av den typen och de harstammar huvudsakligen frAn Vastfjordama. 
Under forra c'irhundradet var franska riddar och aventyrssagor myc'ket populara i 
Island och det skrevs folksAnger (rimmur-folkekvad) om hjaltarna som blev be
sjungna av barder och trubadurer om kvallama och det hande aven att bam blev 
dopta efter hjaltarna i dessa sagor. Efter sekelskiftet har dock derma sed upphort. 

(Tydligen var Diomedes en sAdan hjalte och efter islandskt maner kom sonen till 
den stackars pojke som blivit dopt till Diomedes, helt foljdriktigt att heta Diomedes
son) Sekr kommentar. 

J 
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Lite mera fakta om Atlantflt(gningen 

7 7 • 

Nagra veckor efter det att jag totat ihop fOregaende artikel, besokte jag Stadsbiblio
teket i Stockholm i akt och mening att forsoka fa reda pa lite mer om Albin Ahren
berg (A). Jag hade da fatt reda pa att A pa sin alders host hade skrivit ner sina 
mernoarer i en bok som heter Ett flygarliv. Min nyfikenhet hade vackts om att nagot 
spannande hade hant under resan da jag uppmarksarnrnat att att tidsperioden mellan 
avsandnings och ankomstdaturn var cirka 2 1 I 2 manad. och jag ville gama ha reda pa 
anledningen till denna forsening. Naturligtvis hann jag inte lasa hela den ganska 
tjocka boken, men den flygning som Helgis brev medfOljde finns noggrannt beskriven 
under kapitlet "Atlantflygningar-nederlag", och som ni forstar av namnet, var den 
inte helt lyckosam. Vi som lever i nuet och ar vana att flyga hars och tvars over jord
klotet med nagra fa minuters forseningar, kan nog inte i vara vildaste fantasier fOre
stalla oss vilka enorma svarigheter en Atlantflygning paden tiden medforde. A be
skriver allt detta ingaende, men det tar alldeles for s tor plats fOr att kunna fa plats har. 



7 2. 

A, som av alit att doma var i kroniskt penningnod, planerade ~r 1928 en Atlantflyg
ning, men saknade trots en hel del sponsorer, 60 000 kr, (en stor summa pengar pc\ den 
tiden), for att kunna genomfora den. Av en handelse r~kade hand~ traffa en av sina 
fore detta flygelever, Axel Floden,(dar har vi honom), Nar Floden fMt hora om A:s 
planer samt om dennes brist p~ kontanter, erbjod han sig p~ st~ende fot att satsa den 
nodvandiga summan, om han fick folja med p~ flygningen som andrepilot, vilket A 
naturligtvis genast accepterade. Denne Floden ar for ovrigt mer kand som forfattare 
till den kanda schlagern Bohus Bataljon och kanske var det intakterna frc\n den som 
han satsade i resan. De ovriga i besattningen var radiotelegrafisten Robert Ljungblad, 
vilken tidigare tjanstgjort som s~dan p~ Spetsbergen och som val kande till de arktiska 
fOrhc\llandena samt Sigurd Malm som frc\n borjan var flygare, men som sadlat..om till 
flygmekaniker. Malm hade tidigare kuskat runt med A under dennes Sverige-runt
turneer. 

Resan borjade egentligen redan i Bergen och var planerad att g~ via Faroarna-Rey
kjavfk-Ivigtut p~ sodra Gronland-Anticosti i Canada till New York. 

Nlan kom ocks~ till Reykjavik efter diverse trubbel med flygplanet, som var ett tyskt 
Junker sjoflygplan med pontoner och med namnet Sverige. Det var ocks~ i ReykjaVIK 
som iden fOdddes att ta med post till Amerika. Frc\n Reykjavik gjordes sedan flera 
misslyckade fOrsok att flyga till Gronland. Bland annat brots propellerrl. av mot en hog 
v~g i ett startforsok och en annan g~ng nar man val hunnit en bit p~ vag, sprack kyla
ren och de m~ste nar de forsokte nc\ tillbaka till Reykjavik, offra s~val termoskaffet 
som den flaska portvin som var avsedd att fira overfarten med, ned i den spruckna 
kylarens tOrstiga inre. 

Den 10 Juli kl. 12.45, (inte 26 juni kl 18 som stampeln anger) kom de s~ antligen 
ivag, kl 21.40 siktade de for fOrsta gc\ngen Gronland och vid 1-tiden p~ natten passera
des Julianehaab p~ vag soderut. Alit s~g ut att g~ bra och de var inte lc\ngt frc\n Ivigtut 
nar det hande som stoppade resan. De flog in i en haftig orkan och planet kastades 
runt som en vante av det valdsamma ovadret. Trots alit lyckades de landa i la av ett 
stort berg dar vattnet var nc\gorlunda lungt. Orkanen upphorde lika plotsligt som den 
kommit och vattnet blev kav lungt men efterfoljdes av ett skyfallsliknande regn D~ 
de forstod att de inte var s~ lc\ngt frc\n Ivigtut lade de sig att vila i vantan p~ battre va
der. De vacktes av rop utifran. Det var folk fr~n Ivigtut som halsade dem valkomna 
till Gronland. Planet togs p~ slap in till Ivigtut och val dar borjade de att forsoka repa
rera planet som v_ar mycket illa daran. Bland annat fOrsokte de, i brist p~ alumini
umpl~t, att laga pontonerna med konservburkar. Men planet hade andra, allvarligare 
skador och efter flera fruktlosa forsok fick de overge planerna p~ att fortsatta £arden. 

De fick nu istallet invanta kustfartyget Julius Thomsens ankomst och Ljungblad 
fick i uppdrag att fora posten till Amerika, dit han av stampeln att doma anlande den 
9 september. Ett n~got snopligt slut p~ farden. A konstaterar dock i sin bok att de som 
betalt 20 kr for att f~ sina brev stamplade med den speciella stampeln, ett ar senare 
kunde salja dem for 40 $ En dollar var p~ den tiden vard ca. 3 kr. 

Jag hoppas Helgi, att du nu har f~tt reda p~ lite mer om ditt fina brev,som p~ sin 
fard over Atlanten varit med oms~ m~nga aventyrligheter och som jag tycker att du 
skall vara mycket radd om. Det kan sakert inte finnas mc\nga s~dana brev bevarade. 

Kalla: Albin Ahrenberg. Ett flygarliv . Allhems forlag 1957. 

" Nee >< 



13. 

Varianter pa Allltingshuset ? 

I Rapport nr 73 frcm oktober 1988 skriver Per Hanner om eri variant pel 25 kr All
tingshuset, F 311, dar den hogra loddita sidlinjen sticker upp en bit over det ovre 
velgrata linjen och dar han ber medlentmarna att sanda in sina iakttagelser. I Rapport 
nr 7 4 meddelade Helge J onhammar att han hade ett liknande marke, men sedan har 
inget hant forran nu, del det i FH:s november-auktion antligen dok upp ett helark av 
det rara market. Jag kontaktade del vclr variant och flugpricksspecialist, den kande ord
foranden i Goteborg, vilken bad mig att forutom namnda variant, ocksel undersoka 
om det fanns nelgra andra, som han hort talas om. Sagt och gjort, fOrsedd med mitt 
starkaste forstoringsglas besokte jag visningen och undersokte arket med storsta nog
grannhet. V arianten med den uppstickande ramlfujen var latt att hitta. Den sitter i 
position 16 i arket. De belda andra varianterna J.P bett mig leta efter, "sprucken flagg
stmgslina" och "sten pel mar ken till vanster om dorren", kunde jag inte firma, sel de ar 
val att harleda till flugprickar. Men en annan, som vi kan kalla spricka i muren fann 
jag, den sitter i position 25. V arianten, om det nu ar en seldan, ar blixtformad och sitter 
snett ner till vanster under det nedersta vanstra fonstret och ar mycket latt att finna. 

Men ar det del en Aterkommande variant? Ni som har gott om det har market kan 
val kolla igenom era samlingar och meddela mig om ni hittar fler marken som ser ut 
pel det viset. 

Per Hanner frelgar ocksel i Rapport nr 7 4 om arken med detta marke ar forsedda med 
plAtnummer eller liknande identifikatinstecken. Nagot seldant farms inte pel det 
undersokta arket, endast en uppgift om var det var tryckt. 
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14. 

OsiHda objekt 

PA auktionen i Postrnuseum blev foljande objekt osAlda. Om du ar intresserad av 
att kopa nAgot eller nAgra av dem sA ring eller skriv till Bjorn Hagberg, Costa Berlings 
gata 22, 422 48 Hisings Backa. Tel 03115813 33. Eller faxa ditt bud till Johnny Pernerfors 
031 I 15 38 18. Objekten erhAlles till utropspris + 5 kr + porto. Underbud accepteras ej 
annat an dar sAdant ar utsatt. 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 (150:-), 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 63, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 82, 88, 89, 
91, 93, 94, 97, 99, 102, 103, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 118, 119, 120, 123, 126, 127 
(Facit 37), 128, 129, 131, 135, 137, 138, 141, 142, 143, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 161, 162, 
164, 166, 168, 170, 173, 175, 176, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 191, 194, 196, 197, 
199,200,202,203,205,208,212,213,214,215,216,219,220,221,222,223,224,225,227,228, 
230, 231, 233, 237, 241, 242, 244, 245, 246, 250, 251, 255, 256, 257, 258, 261, 262, 265, 266, 268, 
271,272, 273, 279, 282, 285, 286, 287, 288, 289, 291, 292, 294, 295, 298, 303, 304, 305, 306, 307, 
311,312,314,315,316,317,318,319,323,325,326,327,328,330,331,332,334,335,336,337, 
338,339,341,342,345,346,347,348,349,351,353,355,372,376,377,400,401,402,403,416, 
420,421,424,426,429,431,436,443,445,446,447,454,455,458,459,460,462,465,466,467, 
468, 469, 470, 471, 477, 478, 479, 481, 482, 483, 485, 489, 493, 497, 501, 503, 504, 511, 513, 518, 
519, 520, 526, 527, 530, 531, 532, 534, 536, 537, 538, 543, 545, 546, 547, 548, 549, 553, 554, 555, 
563,564,56~570,577,578,579,582,583,589,592,593,594,595,596,601,603,607,609,614, 

620, 622 (160:-), 623, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 632, 634, 635, 636, 637, 639, 642, 643, 647, -
648, 651, 652, 657, 658, 661, 663- 672, 674, 675, 676, 677, 681, 685, 686, 687, 689. 692, 693, 
695,696,698,700,701,702,704,706,707,709,710,712,714,715,717,718,719,721,723,725, 
729,734,736,737,738,740,741,742,744,746,749,753,756,758,762,763,764,767,770,771, 
772, 774, 776, 777, 778, 779, 782, 783, 789, 790, 792, 796 (Nr-stampel102, 20:-), 797, 803, 804, 
807,810,812,817,818,820,822,823,824,827,833,834,836,839,843,860,861,864,867,869, 
872, 877, 878, 879, 880, 885, 886, 887, 889, 890, 893, 894, 897, 898, 899, 902- 906, 908, 909, 
914,915,91~920,921,924,926,928,929,931,933,935,936,937,944,945,946,949,952,954, 

957, 960, 961, 965, 971, 973, 974, 975, 978, 985, 986, 987, 988, 990, 991, 994, 995, 1000, 1002-
1011, 1013, 1015-1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1028, 1031, 1032, 1040, 1041, 1042, 1045, 
1050, 1051, 1055- 1059, 106-1, 1062, 1064- 1076, 1079- 1083, 1088, 1089, 1094, 1097, 1098, 
1099,1100,1102-1112,1114,1115,1117-1146,1148,1150,1152-1155,1159-1163,1165, 
1166, 1168-1174 

Ja det var en fasligt massa nummer, men vi sAlde i alia fall 50% av de inlamnde 
objekten och det ar betydligt mer an vi normalt gor pA derma typ av mer eller mindre 
interna auktioner. Till detta bidrar naturligtvis det fina material som vi haft denna 
gAng och det ar synd att vi av ekonomiska skal har varit tvungna att hAlla nere upp
iagan av katalogen till 1000 ex. Det ser dock, vid den forsta summeringen av auktions
resultatet ut, som om vi gAr runt ekonomiskt och inte behover lagga till nAgra pengar 
ur fOreningens kassa. Till resultatet kan naturligtvis Ni sjalva bidra genom att skriva 
ringa eller faxa in era bestallningar ur det overblivna materialet. Ett sista datum for 
dessa bestallningar har vi dock mAst satta; 20 I 12 1992. 
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75. 

Utstiillning i Akureyri 

En nationell utstallning EYFRfM, kommer att arrangeras i Akuryri 29-31 maj 1993. · 
Arrangorenas forhoppning ar naturligtvis att fAmed de allra basta fslandssamlingarna 
i Norden. ~Ian har darfor vant sig till oss och sant anmalningsblanketter, att fordela 
till de av vc'ira medlemmar som onskar deltaga. 

Eftersom det ar en nationell utstallning ar kraven for deltagande lagre an till 
nordisk, och du kan om du inte vill tavla, deltaga i klassen utan bedomning. Det £inns 
ocksc'i en nc'ilklass, dar kraven pc'i samlingarna inte brukar vara sA hoga. Ett utmarkt 
tillfalle alltsc'l for dig som aldrig deltagit i nc'lgon utstallning forut att komma igc'lng och 
visa vad du har. Jag kan forsakra att det ar jattespannande forsta gc'lngen man staller ut 
sin. samling. · 

Behover du hjalp med hur samlingen skall presenteras sc'l hor av dig till vc'ir 
ordforande Stig Osterberg som ar en gammal utstallningsrav och som vet hur man 
monterar sin samling. 

Tyvarr fick jag meddelandet om utstallningen for sent for att kuima skriva om den 
i forra Rapporten. For att travestera pc'l Astrid Lindgren gor jag darfor "pc'l detta viset'' 
att sista sidan i derma Rapport ar en anmalningsblankett som du kan anvanda for att 
anmala dig till EYFRiM. Men det brinner i knutama. Sista anmalningsdag ar 
namligen 15/1 1993. Lycka till! 

Ny katalog over isliindska stiimplar 

Frc'ln vannen och numera ordforanden i vc'ir vanforening i Island, Klubbur Skandi
navivfusafnara, har vi fc'ltt oss tillsand den nya upplagan av P6sthus og Brefhirdingar 
a fslandi, (d. v. s. den katalog over alla tidigare och nya platser i Island som under Aren 
innehaft nc'lgon form av poststampel), som foreningen utger. 

De\ jag inte har tillgc'lng till den fOrra utgc'lvan, kan jag inte gora nc'lgra konkreta jam
forelser mellan de bc'lda upplagoma, utan ger har endast mina synpunkter pc'l den 
senare. 

Katalogen ar uppstalld i bokstavsordning, vilket gor att man latt hittar den plats 
man letar efter. Nar man hittat platsen man soker, vi kan till exempel ta Stakkahlfd, 
kan man vidare lasa att Stakkahlid ligger i komunen Lodmundarfjardarhreppur, 
belagen i Nordur Mulasysla. Vidare att platsen var brefhirding under Aren 1892-1967 
dc'l den stangdes. Att den aven kallas Stakkahlfd i Lodmundarfirdi, att den under Aren 
1902-1907 och 1913-1929 gick under namnet Lodmundarfjordur samt att de stamplar 
som funnits ar. C 1 (STAKKAHLfD), N 1a-145 samt B 2a (LODMUNDARFJORDUR). 

Sammanfattningsvis tycker jag nog att alia som samlar fslandska stamplar av 
nc'lgon typ borde ha stor nytta av denna bok.Har firms mc'lnga av de uppgifter man 
soker nar man till exempel forbereder en hembygdssamling, speciellt om man samlar 
stamplar frc'ln nc'lgon eller flera syslor, dar det annars kan vara mycket svc'irt att klura 
ut vilka platser innom syslan som innehaft stamplar. 

Priset pc'l denna fina pu~ikation ar 270 SEK inklusive flygpostporto och den kan 
bestallas frc'ln Klubbur Skandinaviusafnara, P6sth6lf 11 111, f5-131 Reykjavik. 

Varens moten i Goteborg 

Vc'lrens moten i Goteborg avhc'lll.e.i; den andra torsdagen i varje mc'lnad i den nya lo
kalen i Gc'irdabo kl 19.00 enligt nedanstc'lende program. 

14 Jan Diskussion om fslandsavsnittet i Facit. 
11 Febr Arsmote. Visning av video om bl. annat forfalskningar och 

11 Mars 
8 April 
13 Maj 

Varnamo - utgc'ivan 
Fiskala utgc'ivor 
Christian X - utgc'ivan 
Program ej klart 
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National frlmerkeudstelllng 
Felag frlmerkjasafnara Akureyrl 

ANMELDELSEBLANKET 

Sldate anmeldlngadag: 
15.01.1883 

Sendestil: 
Eyfrfm 83 
c/o Svelnn J6naon 
l(jfbldnnl 
601 Akureyrl 
Island 

KUN 6n samling pA hver anmeldelse. Bedes udfyldt med skrivemaskine eller blokbogstaver (sort skrift). 

NAVN: 

ADRESSE: 

POSTNR.: BY: 
A-medlem af klub i LfF regl.: 

eller udenlandsk klub under FIP: 

samt evt. andre klubber: 

----------------------~: 

For ungdomsudstillere (under 22 ~r) opgives endvidere f"dselsdato/-~r: --- ! ___ 19 - l 
~--=S=am==lin=g=en=s=t=~e=l:==================================================================~ 

Der tilmeldes ___ rammesider a 16 normalplancher i nedenna:tvnte afkrydsede klasse: 

D Konkurrenceklasse 
D N~leklasse 

1!1 Mesterklasse 
D JEresklasse 

D Ungdomsklasse 
a Moderne filateliklasse 

151 Juryklasse 
D Aben klasse (uden bed"mmelse) 

Eksponatet bedes optaget til bed"mmelse i nedenn~evnte afkrydsede gruppe: 

D Traditionelle eksponater D 
D Posthistoriske eksponater D 
D Helsageseksponater D 
D Luftposteksponater 8 
D Tematiske eksponater 

Ungdomseksponater 
Filatelistisk litteratur 
Maximafili 
Moderne filateli 

- betyder, at der ikke kan udstilles i denne klasselgruppe. 

Plancher skal v~ere i plastlommer og tilpasset rammem~let 119 x 89 em. Se i 0vrigt udstillingsreglementet. 

Bem~erkninger: 

Samlingen har tidligere v~eret udstillet p~: 

Udstillingens navn Sted og ~r Bed"mmelse og points 

Ved min underskrift erklaerer jeg, at hele eksponatet er min personlige ejendom, og samtidig anerkender jeg det 
udsendte udstillingsreglement. 

Dato: __ 1 __ 199_ 
(underakrllt) 

P~ vegne at'------~:-:----:------- erkl~erer jeg, at ovenst~ende udstiller er fuldgyldigt 
(klubbena navn) 

medlem, og at aile betingelser for deltagelse er opfyldt. 

Dato: __ I __ 199_ 
(Formandena eller kaasererena underakrllt) 

Forbeholdt udvalget: 

Modtaget den __ I __ 199 _ Antaget den __ ! __ 199 _ Afvist den __ / __ 199 _ 
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