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Per Olov Abrahamson • Soderberga aile 38 • 162 51 Vallingby 

lag tilldnskar er en skdn sommar - alla ni Islandssamlaref' 

Nu harden tid kornmit da pincetten Higgs pa hyllan och frimarksalbumen stuvas 
undan i garderoben. Istallet lockar bad och batliv och for er hart ansatte sekreterare, en 
och annan golfronda. Sitter foresten just nu pa balkongen i solgasset och skriver detta 
efter sasongens forsta. Resultatet? "Det" behover jag val inte narnna! 

Om den gagna sasongen kan val saga "Jasa". Visserligen var Nordia 93 i mitt tycke 
en filatelistisk,publik och organisationsmassig succe, ~ed massor av besokare. Men 
var fannns islandssamlingarna? Det fatal (5) som deltog, harman sett forut! Aran rad
dades nagot av nagra islandska ungdomar i motivklassen. 

Pa auktionsfronten har det i varje fall i Stockholm, pa de visningar jag bevistat, va
rit ganska daligt material. Den stora handelsen ar kvalitetsauktionen, med material ur 
Sir Athelstan Caroes samling, hos Christies i Zlirich.Har gick en hel del bra material 
under klubban, Bland annat ett vackert skildingbrev, frankerat med 2 + 8 skilling. 
Brevet har sants via Granton till London och ar ett av tre kanda som gatt till andra 
lander an Island och Danmark. Det formodade utropspriset lag pa mellan 40 - 50 000 
Sfr. (2on- 250 000 Skr) Vad slutpriset till slut blev, vet jag i skrivande stund inte cia 
Christies annu inte sant ut nagon resultatlista. Jag ber att fa aterkomma till detta i 
nasta Rapport. Som ett kuriosa kan namnas att Sir Athelstan ar 1935 betalade 38 £ for 
brevet, sa nog kan man tala om en bra investering. 

Visste ni foresten att man endast kanner till 43 skildingbrev, varav 25 £inns pa mu
seum. (Dessutom lar det finnas ungefar lika manga "oregistrerade skildingbrev" till i 
islandska arkiv) Varfor gors det inget at dem? Det blir alltsa inte sa manga over till 
storsarnlama, med Guldmedalj i blick, att slass om. 

Hastens mdten i Stockholm 

Hostens moten i Stockholm avhalles sedan nagra ar i den utrnarkta lokalen i 
Faltoversten vid Valhallavagen, (T - banestation Karlaplan) enligt nedanstaende 
tidschema. 

2 sept. Tema: Kronstamplar. Tag med din samling och visa! Ta aven med 
bytesmaterial. 

7 okt. Nyansering av aur- valorema. Tag med de marken du inte klarar av att 
nyansera sja.Iv. Vi har efter Bernhard Beskow fatt arva hans stora nyanse
ringssamling och analyslampa och k.an nog hjalpa dig. Bytesmaterial! 

4 nov. Tema: Christian X- emissionerna. Varianter och annat. Bytesmaterial. 
2 dec. Tema: Moderna varianter, fran Jochumsson och framat i tiden. 

Bytesmaterial 
Vi har dessutom ater fatt tillatelse att delta i Sollentuna Filatelistforenings 
Luciafest som verkligen ar nagot alldeles extra. Tidpunkten for denna ar 
dock i skrivande stund inte inbokad. Jag aterkommer med datum i nasta 
Rapport. 

Valkomna alltsa till hosten moten och jag tanker da inte bara pa er som vanligtvis 
brukar sluta upp, utan alla medlemmar! 



Arsmotet 

Arsmotet i Stockholm den 9:e mars avlopte som vanligt utan nci.gra storre sensati
oner. I tur tor omval stod; ordforande, kassor, styrelsernedlem, revisor och revisor
suppleant. Enda forandringen mot foregi\ende styrelse blev att ny revisorsuppleant ar 
nurnera Hans Johansson och styrelsen ser alltsa ut som foljer. 

Ordforande Stig Osterberg 
Sekreterare Per Olov Abrahamson 
Kassor 
Klubbmastare 
Stvrelseledarnoter 

.I 

" 
Revisor 
Revisorsuppleant 
V alkommi tte 
" 

Lei£ Nilsson 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Johnny Pernerfors for Goteborgsklubben 
Tony Bjellefors · 
Hans Johansson 
Sture Hegland 
Anna Hegland 

Motet overlat till styrelsen att tillsammans med Goteborgsklubben diskutera 1994 
i\rs medlemsavgift, detta for att forsoka fa en enhetlig medlemsavgift istallet for den 
differentierade avgift ( med 3 olika avgifter) vi nu tillampar. 

Pa motet diskuterades ocksi\ lampligheten att foreningen koper in samlingar for att 
stycka och salja pa interna auktioner innom fOreningen. Da det farms meningsskilj
aktligheter om detta ar vi i styrelsen tacksamma att fa synpunker fran er medlemmar 
som inte har mojlighet att narvara pa vi\ra moten. Skriv darfor garna en rad och 
beratta vad Du sjalv anser sa att vi fi\r reda pa asikterna ute i landet!! Det kan tillaggas 
att foreningens stadgar inte har ni\got att invanda mot sadana auktioner.-

Tre nya medlemmar rostades in i foreningen namligen; Claes Fornhill, Tune 
Kroon och Ake Nilsson. 

Landsortslotteriet vanns i ar av Erik Vesterager fran Ringk0bing. uanskama har 
alltid hallet sig val framme vid dessa lotterier och jag far gratulera Erik till den fina 
porslinsplattan som du val borde ha fatt per post nar derma Rapport utkommer 

Foreningen hade vid utgangen av 1992, 259 betalande medlemmar, fOrdelat pa 
Foreningen fslandssamlarna 166, varav 54 ar Stockholmsmedlemmar och Gotebogs
klubben med 93 medlemmar. 

Lagom innan denna Rapport gick i tryck, fick jag fOrsta halvi\rets utgivningspro
gram fra~ Gronlands Postvasen, eller Kalaallit Allakkeriviat som det heter pa hem
landets vilda tungomal, samt en vacker broschyr visande nasta utgava som avbildar 
de 4 olika krabbartena som forekommer ide gronlandska farvattnen. Krabba heter pa 
gronlandska "assagiarsuk" eller fritt oversatt den famlande hand en och det kan val 
ligga nagot i det. Niarkena ser trevliga ut och vander sig naturligtvis i fOrsta hand till 
motivsamlare. 

I ovrigt ser forsta halvi\rets utgivningsprogram ut enl nedan. 
4 febr, utkom ett FN - marke i valoren 4.00 kr 

25 mars utkommer ovan narnnda marken i valarena 4.00, 7.25 och 8.50 kr. 
6 maj " 2 Norden- marken i valOrena 4.00 och 8.50 kr. 

17 juni " 1 marke med tillagg for "speiderarbetet" vad nu det kan 
betyda, i valoren 4.00 + 0.50, samt samma dag ytterligare 1 
tillagsmarke till fOrman for Roda korset i samma valor. 

~illsammans blir detta en summa 45.25 kr for fOrsta halvaret. Det ar tyvarr otve
tydigt_ att Gronlands ~ostvasen hela tiden okar sina ambitioner pa att tjana pengar pa 
filatehsterna. Det var mte sa mi\nga ar sedan arskvoten for gronlandska marken var 
2 till 3 s t. Men det ar utan tvekan vackra marken man producerar. 

J 

Ncc >t 
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Bokslut t"or 1992 

Foljande uppgifter galler Foreningen fslandssamlarna. (Goteborgsklubbens bokslut 
innefattas alltsa inte) 

RESULTATRAKNING 

IN1AKTER 

Arsavgifter 
A uktionsoverskott 
Salda stampelhanbocker 
Overskott utstallning I jubileumsfest 
Rant or 

Summa intakter 

KOSTNADER 

Kostnad salda handbocker 
Rapporter inkl. porto 
Ovriga omkostnader 
A vskrivning inventarier 

Summa kostnader 

ARETS RESULTAT 

1992 1991 

13. 720 15.885 
460 0 

11. 880 0 
753 0 

1.996 1. 840 

28.809 17. 725 

11. 110 0 
5.083 5.536 
6.104 5.222 
2.833 0 

25. 130 10. 758 

3.679 6. 967 

Arets vinst ar som ni ser betydligt rnindre an 1991 ars, vilket beror pa att vi forra 
aret fick in en hel del arsavgifter (framfor alllt da av vara utlandska medlemmar) for 
flera ar frammat i tiden. Att Rapporten for 1992 drog mindre kostnader an 1991, trots 
att portot okat avsevart, speciellt da till Norden och ovriga varlden, kan vi tacka var 
kassor Lei£ Nilson for. Han har namligen med sin arbetsgivare NCC ordnat sa att han 
far kopiera Rapporten till papperspriset pa deras kopiator. Lei£ gor detta pa sin fritid 
och trots snabbheten i dennna kopiator ar det ett valdigt arbete han atagit sig. Mot
prestationen vigor, ar lite reklam for NCC i Rapporten. Detar darfor, om ni har 
undrat, som det finns lite NNC - loggos insmugna har och var, dar det har funnits 
plats, i Rapporten 

Foreningen redovisade vid utgangen av 1992 ett kapital pa 31. 987 kr. Dessutom 
forvaltar foreningen omkring 35. 500 kr fOr framtida stampelhandbocker. 

isliinningens drommar 

For en tid sedan, laste jag i en tidning, jag minns inte vilken, en artikel om drom
mar. Inte sadana som man ater, utan verkliga drommar. Dar stod bland annat att lasa, 
att en undersokning gjorts om vad fslanningar och faroingar drommer om. 

fslanningen drommer ofta om lejon, vilket kan vara ett styrkebesked, men ocksa 
om att bli komunalpolitiker, nagot som har i Sverige narmast ar att betrakta som 
korrumperande. Faroingen daremot, ar mera realistisk. Han drommer om batolyckor 
och liknande hemskheter som for honom hor till vardagens vedermodor. 

Du har val kopt nummerstampelhandboken "' 
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Rapport fran islandssamlarnas resa till Nordia 93 

Kl. 17.30 traffades alia de 17 medlemmarna vid Vikingterrninalen i Stadsgarden, 
pigga och forvantansfulla infor den kommande resan. "Lek", forlat reseledaren Lei£ 
Nilsson delade ut biljetterna och sa smaningom traffades de fiesta i Mariellas akter
salong for att med en god drink njuta av den fina utfarden genom Stockholms skar
gard . . Man har en fantastisk utsikt fran dessa 11 - varungs fiytande lyxhotell. Nar 
morkret foil var det dags for supe, vilken avats i en av farygets manga och bra 
restauranger, varpa de som sa onskade, (las kassoren) kunde utfora rituella ovningar 
pa dansgolvet, till dess att de stupade i kojen frampa smatimrnama. 

De fiesta var dock pMallande pigga pa morgonen och i den stralande varsolen stall
des kosan mot hotel Vaakuna, dar vi skulle bo under uppehallet i Helsingfors. Tiden 
var emellertid knapp for de av oss som stallde ut pa Nordia. Kl11.00 skulle vi vara pa 
utsallningen for att narvara vid den hogtidliga invigningen. For forsta gangen fick jag 
nu tillfalle att narvara vid en utstallningsinvigning av nagon hogre dignitet, da jag 
sasom utstallare fatt mig tillsant det speciella inbjudningskort som erfordrades for att 
fa deltaga i derma ceremoni. Nu var det ju egentligen inte sa mycket att skryta med 
och som man gatt miste om tidigare. Massor av prat pa finska, svenska och engefska, 
med invigning av Finlands forsvarsmininster Elisabeth Rehn, som foresten sjalv 
samlar frimarken, (hon hade en ram, motiv, med i klassen for speciellt inbjudna) 
samt en barnkor som sjong typiska finska sanger pa ett satt, sa att man for sin inre 
blick, nastan kunde se furoma susa i den finska odemarken. 

Nar alit detta till slut var overstokat fostes alia, milt men bestamt, in i utstallnings
lokalen som visade sig vara sa dar lagom stor, sa att den trots ganska gott om utrym
me sag ut att vara fullsatt, med som vanligt gott om folk framfor handlarbasen och 
med ovanligt mycket folk som beundrade de utstallda samlingarna. 

Finlands Posverk hade som sig bor mest att gora. Dagen till ara hade ett nytt vack
ert frimarke i valoren 2.30 Mk utgivits, visande vita rosor (Rosa pimpnellafolia) pa 
vilket texten "en ros for filatelin" finns att lasa. Det som dock mest intresserade de 
framfor postkassorna ta.Imodigt vantande finnarna, var den speciella hologramhelsak 
som utkom, en olika varje dag under utstallningen. Sjalva hologramet, det finska P & 
T:s emblem mot bakgrund av en jordglob, lyser pa samma satt som till exempel ett 
bankomatkort i alia regnbagens farger och galler som porto till alia lander i hela 
varlden. Kanske ett nytt samlaromrade, for koerna for att fa kopa dem tog aldrig slut 
utan ringlade sig utstallningsdagarna i anda, da det egna landets fOrsaljningsstalle, 
som alltid pa dylika utstallningar, var tilltaget i underkant. Nar finnarna val klarat av 
sina inkop, vallde de ut i utstallningslokalen och sallan har jag sett sa mycket folk 
framfor ramama. Sakert var Nordia 93 en mer besokt utstallning an Finlandia 88 for 
nagra ar sedan, da utstallningssalen lag mer eller rnindre ode och det fatal handlare 
och postverk som forirrat sig dig dit, hade mycket lite att besta. 

Det farms som sig bar vid en utstallning av den har digniteten gott om fina sam
lingar att beskada, men som alltid vid stora utstallningar (1500 ramar) £inns det ingen 
mojlighet att titta pa alit. .Nian maste prioritera det som ligger narmast om hjartat. De 
"tva ordforandena pa turne" satte omedelbart igang med sitt tuffa och ansvarsfyllda 
arbete med att bedoma de fataliga islandska samlingarna. De har lite svart fOr sig, arbe
tar sakta och omsorgsfullt och har lite problem med stavning och satsfyllnad, subjekt 
och predikat. I basta fall kan vi fa se resultatet pa annan plats i denna Rapport. 

Naja, livet bestar inte aliena av frimarken! Pa torsdagskvallen samlades hela ganget 
for att ga pa lokal. En rysk restaurang var malet for aftonens kulinariska utsvavningar 
och jag vet att ingen blev besviken pa den fantastiska mat som severades dar! Ryska 

Dags att bestalla nummerstampelhandboken '" 



:\asta dag, fredag var den forsta lik .. \lycket folk pa utstallningen, trots att vade r
gudama visade sig pa sitt basta humor, med sol och sommarvarme utomhus. 

Pa lOrdagen anslogs sa pa ramama vad jurun i sitt arbete komrnit fram till betraff
ande medaljer. V ilr ordforande ilade som en skMlad ratta ~ellan ramama och kom 
tillbaka med ett belatet flin pa lappama. Vi andra anade vad som hant, och si, antligen 
har Stig fatt sin hett efterlangtade VER1t1EIL. Den ar honom val unnad och borde ha 
kommi t fOr lange sedan! 

Det fina vadret holl i sig , liksom de frimarksintresserade finnama, for det var om 
mojligt annu mer folk i lokalen och bland dem mycket ungdom. Det finlandska 
frimarksforbundet ar att gratulera till en fin utstallning. Allting har foresten fungerat 

. klanderfritt till Nordia 93. Fran utsandandet av bulletiner och ovrig irJformation, till 
katalogen som utstallama fick per post en dryg vecka fore utstallningen. Nu far man 
bara hoppas att samlingaran retumeras i bra skick. 

Ja, det var Nordia 93 det. Nu stalls blickama mot Nordia 94 i Aarhus 22 - 25 oktober 
nasta ar, dar man kan formoda att det blir battre anslutning av islandssamlingar, sa att 
vara ordforande far mer att skriva om an derma gang. Danskama ar ju av havd stora 
fslandssamlare. Var fslanningama sjalva hailer hus vete gudama, d.v.s. Oden och Tor 
och de andra asama. De visar sig i alia fall sallan utanfor island. · 

Pa hemresan fran Helsingfors hade vi fatt lana ett konferencerum ombord pa Mari
ella, dar sasongens sista klubbmote avholls.Det blev ett trevligt, blandat mote med 
bilde Stockholmare och Goteborgare. Dagen till ara hade var ordfOrande ordnat en 
fragesport om fslandska frimarken.Den vanns av Kaj Librand, med fantastiska 13 ratt 
av 14 mojliga.De fiesta av oss andra hade 6- 8 ratt. Som pris fick Kaj ett av de svara 
haftena fran 1991 med batar. Grattis Kaj! 

Lars Tore Eriksson som varit pa ett symposium for stampelprovare under utstall
ningen pratade om manipulerade stamplar och brev. Stig Osterberg pratade om order 
och efterstamplade frimarken och Johnny Pemerfors forsokte, med viss framgang, 
reda ut den nagot roriga artikeln om Reykjavfks BSc- stampel som han och Roland 
Frahm totat ihop i Filatelistens januarinummer. Han visade ocksa en hel del material 
med forfalskade stamplar som visades runt bland medlemmarna. 

:Nlotet avslutades och resans sista ovning blev en delikat supe i Mariellas matsal, 
varpa de fiesta, trotta efter den gagna veckans prestationer kojade in tidigt och "som 
vanligt" mottes vi i Stockholm, "Sveriges framsida", av ett strMande, soligt fOrsom-
marvader. Sekr. 

HE. LSI N GFO RS 

fRI AMLARE 

~NORDIA 
~. '\ 1993 

\· 

SpectJitzed W or ld Exh tb tcton 
HELSINKI 10. 15 5 . 1995 



Annonser 

Onskas Flygbrev 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

Reykjavik - fsafjordur 
fsafjordur - Siglufjordur 
fsafjordur - Akureyri 
fsafjordur - Reykjavik 
Reykjvik - Nordfjordur 
Nordfjordur - Reykjavik 
Bildudalur - fsafjordur 
Reykjavik - fsafjordur 
Dyrafjordur - Reykjavik 
Holmavik - Reykjavik 
Onundarfjordur - Reykjavik 
Reykjavik - Skottland 
( FDC Alabaster air mail) 

6 . 

4 VI28 
4 VI28 
4 VI 28 
4 VI 28 
3 VII 29 
4 VII 29 
6 VII 29 
6 VII 29 
15X30 
19X30 
22X30 
22X40 

Sand, om ni har nagot av dessa brev till salu, fotokopia samt prisuppgift till 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 761 94 Norrtalje 

Soker blackmakuleringar av alia slag pa fslandska frimarken och brev. 

Sand garna fotokopia samt prisuppgift till 
Per Olov Abrahamson 
Soderberga alle 38 162 51 Vallingby 

Soker byteskontakter 

Jag soker byteskontaker pa islandska frimarken. Alit av intresse fran 1873 -1993. 
Hor av dig snarast! 
Per Rasmussen 
Kallargatan 26 A 343 01 Almhult. 

Ny stiimpel 

Fran vannen Finnur Kolbeinsson har anlant ett avtryck av nedanstaende rull
stampel fran Reykjavik 11. Stampeln ar av typ R 7a, men var i staden Reykjavt'k 11 ar 
belaget vet jag inte. (den hogsta siffra jag tidigare sett i nagon R - stampel ar nr 10) 

Kanske kan du Finnur komplettera med detta! 
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Nl{a julnotter {ran Ib 

Lagom till Jul fick jag "som vanligt" fran Ib Schock arets julgata. Det har blivit nagot 
av en tradition att Ib varje Jul fOrser oss med bilden av ett vackert brev med atfoljande 
kluriga fragor. Tyvarr lyckades jag inte fa plats med fragorn i den forra, forkprtade 
Rapporten, sa att istallet for att sitta framfor brasan och knacka notter oth fundera, far 
ni istallet losa fragorna i hangmattan. For att halla vara svenska lasare ajour med 
danskan, aterges brevet har nedan pa originalspraket. 

Brevet som egentligen ar ett vardekuvert, far det sakert att vattnas om munnen pa 
var Tva Kungar - samlande ordforande. :Nlantro att det firms den for honom sa hogt 
atravarda hartofsen pa det vanstra market i stripe!_ ? 

Dcres ref. : 

KA:RE VENNER! 

Med tak for 1992 sender jeg Jer og 
-Jeres familier de bedste ransker om 
en god jul og et godt nytar. 

lb. t= 
Ref.: 

- OG SA ER JULEHISTORIEN HER IGE N 

ID /ee 

(noget er fri fantasi, men det meste er fakta. ) 

Daro 2 0 . 1 2 . 9 2 . 

Paskelrardag den 30.m&..rts 1918 gar BJ0RG JONSDOTTIR 
til postekspeditionen i VIK for at sende 5 kroner _ 
oo 0re til HALDORA BJARNADOTTIR i AKUREYRI - det er 
s i k k e r t be t a 1 i 11 g for de t k vi 11 deb 1 ad "H L I N " H a 1 d 0 r a 
udga v pa den tid. 

Postmesteren finder en fin v<Erdikuvert frem, der skri 
ves adresse og afsender pa - femmerer1 puttes i -
kuverten lukkes og forsegles med lak og en signet 
m<Erket "SM" trykkes i. Brevet far karter10. 910. 

Desv<Erre vejer kuverten nu 30 g - det er 2. v<Egtsats 
og da vi er i "panikperioden" - altsa dobbelt takst 
40 aur + dobbelt v<Erditill<Eg 30 aur = ialt 70 aur For 
at sende fern kroner - det er d yrt, mer1 lar1det er i 
nrad i disse ar. 

Pludselig far Bj!Zirg skrupler - man skriver da ikke 
bare Haldora til sin gamle skolelrererinde - hur1 sr1upper 
kuverter1 og en per1 og skriver "Fraken". 

7-.striben 10, aur to konger fra 1916 er klar - men nu 
er ' der kur1 plads til 6 + l - de slikkes pa og VIK 5 I
stemplet _ fra jan~ar 1910 annullerer dem - det har l<E rlge 
trrengt t1l at bl1ve renset. Vik havde aFleveret sit 
rlUmmerstempel ~ til BREKKA 31 / 12 1909. 

Brevet er pa. vej - 2 .. paskedag mar1dag der1 _l.april Firl
der v1 det l~dt nordpa i KIRKJUBA:JARKLAUST, der sretter 
s1t gamle Fejlsta v ede antiqua-stempel pa bagsiden . 
KIRJUBA:JARKLAUST star der. Stemplet er ve r1dt sa det 
lrese s ~ra"h0jre. Al lerede i 1899 bad ma 11 _ med her 1vis -
11lllg t1l ~orarge~1ge stavefejl"- om et 11 y t stempel, 
me r1 h a v de 111 t e t Fa e t . Man k u 1111 e e 11 e r s god t ha ve b rug t 
det F1r1e nummerstempel ~man r1etop denr1e dag ha v de Faet 
Fra REYDARFJ0RDUR - men det var maske ikke pakket ud 
e r1dr 1u. 

Nee>< 
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Se11er e i april dukker vor t brev op i BJARNANE S , der ogsa 
sa:tter sit gamle fejlstavede antiqua-st e mp e l pa bagside11 
BJARNARNES star der og ikke mere - f or dato-tall e11 e e r 
blevet vrek. Det blev de fli:Hste gang i 1895-98 og de11ga11g 
skrev man datoerne med bla:k. S ide11 fandt ma11 dem ige11 , 
me 11 d e forsvandt ja:vnligt og i april 19 18 ha vde ma11 
hverken datot a l eller bla:k! (mi 11des I forrzJvrigt et t i l
svarel1de stempel fra GRE NJADAR STAD UR ?) 

LrzJrdag den 27. april nar brevet til EGILSSTADIR der 
omgaende sa:tter sit fine~- stempel EGILS STADIR 
-med dobelt S - pa. Det gamle fejlstavede antiqua
stempel med EGILSTADIR kan gudskelov blive i skuffen. 
Det stempel har de a:rgret sig over fra 1873 til de 
fik SII i 1910. 

8 dage senere SrzJndag den S. maj nar vi endel i gt vort 
mal i AKUREYRI - der ogsa stempler med S II. - og 
Ha1dora far sine fem kroner . 36 dage efter afsendelsen 
paskel0rdag - dagen er s. s0ndag efter paske og kom
mende torsdag er Kristi himmelfartsdag. Turen er den 
halve 0 rundt -0stenom- o,g der har maske va:ret vin
tervejr undervejs. 

Det er pudsigt, at vi med dette bre v passerer tre 
byer med fej1stavede bynavne i antiqua-stemplerne -
man tog det abenbart ikke sa nrzJje med stavningen i 
KrzJbenhavn omkring 1873-74. 

Jeg havde nu p1aneret en ra:kke sp0rgsmal, men jeg 
har selv lrzJst 9em undervejs - der er dog 2 tilbage: 

1 ) hvad bet yder paskriften 400 pa forsiden og 

2 ) kan nogen afda:kke signetens "SM" 

p . s . 
Jeg havde egentlig habet at det var postmesterens 
sig11et- deter d e t ikke,han hed 11emlig HALLDOR JON SSO N. 
Samme postmester er forrzJvrigt med pa billedet fra 
7 og SO aur landskabsserien 1 9 2 5 ( Jo11. s b og ) . 

P<'i Ibs fr<'iga om vad 400 kan betyda, har jag ingen annan ide an att det ar fr<'igan om 
ett karteringsnummer p<'i brevet. Det ar ju har fr<'iga om ett vardebrev och s<'idana var 
och ar man fortfarande mycket noga med. Siffran forefaller dock hog. A ven om 
Akureyri redan p<'i den tiden var Islands nast stOrsta stad ar det osannorlikt att det 
kommit 400 brev dit samma dag. Kanske anvande man sig av ett lopande karterings
system over en langre period, dar de senast anlanda breven fick ett hogre nummer an 
de tidigare anlanda. 

Vad betraffar sigillet "SM" ar problemet lattare att losa. Jag tror att Ib har last det upp 
och ned. Vander man pa brevet sa stAr det "WS", vilket bor kunna tolkas som Westur 
Skaftafellssysla och eftersom Vik arden stOrsta orten i den syslan ar det val naturligt 
att sigillet fanns pa postkontoret dar. Visserligen anvands inte dubbelt W i islandskan, 
men sigillet kanske ar tillverkat i Danmark och med bakgrund av alla felstavningar i 
de fslandska stamplama, som Ib ocks<'i narnner i sitt brev, ar ett dubbelt W istallet fOr 
ett enkelt , inget stort fel. 

Sigillet ar dock vackert utsirat och forefaller vara av en rnera personlig karaktar an 
de som vanligtvis anvandes postalt, Mrninstone har i Sverige. Kanske kan det vara ett 
personligt sigill, en kvarleva fran nagon tidigare postrnastare pa Vik. 

Detta ar er sekreterares egna, vilda gissningar. Ni som vet battre och harmer kun
skaper i arnnet. Skriv garna en rad och beratta s<'i kanske vi kan lOsa Ibs mysteriurn ! 
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For de av vara medlemmar som inte ~ir lyckliga agare till }6ns bok (Den firms for t
farande att kopa, bland annat hos Svana Karlsson och de ca. 250 kr den kostar ar en 
rnycket prisvard investering for denna mycket vackra bok) har jag saxat foljande fakta 
om de tva markena ur landskapsserien 1925 som Ib hanvisar till i sitt brev. Boken 
beskriver bakgrunden till urvalet av bildmaterialet till dessa marken. "'Ett annat _fo to Hez' 
utvait jdr tie anara tva miirl@na, v isantfe en postbat som fanaar vid tfen liamnfosa sdara isfiimfsf;g !(us ten ndra 
'lilt :fotot som ar taget av 6fajur Jonsson, en fotograf som arbetatfe tfdr omf&;tg ar 1910. 'lJet dr ett gansl(g 
mtressant foto fran denna tid av isfiindsl(postfiistoria, ad tfen ·andre mannen fran vdnster pa fotot, fast
lidffande tfet rep som anvdnas fdr att ara in bdten tiff fane£, iir :J{ai[tfor Jonsson, som under rang tid var post
miistare pd. 'Vi!('. 

Det ingick saledes i postrnastarens arbetsuppgifter att hjalpa till nar postbaten an
lande och man kan av bilden forsta att det kunde vara ett hart arbete att fa den iland, 
speciellt vid stark palandsvind. 

y~~·" · ' ~~[~t~r~:~zee~~:~~tofJ~t, ·~- ~~~~~~ 
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FRAGEHORNAN 

Vad ar detta ?? 

Den kande ordforanden frAn Goteborg har frAn en amerikansk auktionsfirma in
handlat nedanstAende objekt. Men vad i all varlden ar det? Ar det nagot intemt 
tjanstemarke innom Landsbanki Islands, eller ar det, eftersom valoren ar 10 aurar, 
nagon form av greidslumerki. Market ar i ovrigt gratt och dessutom makulerat med 3 
st egendomliga stamplar. Finns det nagon i foreningen som kan ge svar?? 

Och detta?? 

Sjalv har jag i en frimarksaffar i Stockholm inhandlat en nummerstampel nr 257. 
l\tlen det finns ingen yttre ring pa den. Jag har i Per Hanners efterlamnade papper 
forgaves sokt efter nagon notering om att denna stampel ar kand utan den yttre 
ringen eller att den skadats. Starnpeln levererades till Fjordur (1) i Sudur Mtilasysla 
den 1/1 1932 och lAg troligen kvar dar anda till brevhirdingen stangde ar 1956. Den 
fanns dar i alia fall 1950 da Frirnerksjasalan skrev och fragade om vilka starnplar som 
farms pa de olika BH. -

Jag har jamfort detta avtryck med andra 257:or och vad jag forstar saar det samma 
starnpel fast utan ytterring. 

Da ar £ragan. Kanner nagon till, eller ager motsvarande stampel. I sa fall ar jag 
valdigt tacksarn att fa reda pa det. Aven om ni vet anledningen till att ytterringen 
saknas och nar i sa fall stampeln gick sander. Detta speciellt for att fa det med i nasta 
uppdatering av nummerstampelhandboken. 

NCC :>t 
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Nagon gi1ng i slutet .1v januari fick jag tran Hans von Strokirch i :-\ustralien ett brev 
dar han dels halsade alia medlemmar ett go tt nytt ar dels beklagade att han pc'i grund 
av avstandet inte kunde narvara vid Stockholmsforeningens februarimote dar vi 
traffades under temat blackmakuleringar. (Naturligtvis ar du ursaktad Hans, det finns 
massor med medlemmar pa betydligt narmare hail som aldrig visar sig pa nagra 
moten) Derma fOr fsland i aldre tider ganska vanliga och i mitt tycke mycket intres
santa form fOr makulering av frimarken ar tydligen ett av Hans mAnga intressen och 
han medsande aven kopior av sin samling, som visade sig innehAlla flera blackmaku
leringar, kanda endast i ett eller tva exemplar, och som jag kommer att spara for att ha 
som referensmaterial i framtiden. 

Men Hans har ocksa en frAga till vara iasare. Pa nedanstAende blackmakulerade 
vackra brevkort firms en anteckning dar det troligtvis stAr pr S/ S Kung Augi. Nu 
undrar Hans, ar det samma kung Augi som i llaugiasstallll* eller vad? Kanner nagon 
till vad det kan vara for bat och har ni nagra ovriga uppgifter om den, sa skriv och 
beratta sa blir bade Hans och jag glada! 

* Nyfiken som jag ar och nar jag nu inte kunde placera ordet II augiasstall11
, 

radfrAgade jag tillgangliga lexikon. Dar farms inte mycket av varde, men i Norstedts 
uppslagsbok £ann jag foljande fO.rklaring pa detta ord som jag tidigare aldrig hort talas 
om: 

Kung Augi, as var enligt den grekiska mytologin konung i Elis, som var ett konung
arike pa Peloponnesus. Att pa en dag rengora dennes stall, som ej rengjorts pA 30 ar, 
var ett av Herakles 12 storverk. Herakles som var son till Zews, (han hade manga) 
belOnades for dessa storverk med ododlighet. Ordet II augiasstall 11 daremot, betecknar 
nagot som ar i hogsta grad vanvArdat och smutsigt. 

Tank vad man lar sig mycket om lite av varje, sAsom varande filatelist! 
Och tack Hans for att du som anda bor langst bort av alia vara medlemmar, med 

jamna mellanrum sander mig material att skriva nagot om. 

==--.----...:-=-~-=- ==:::::::========== -·---==--=-.:: -------=~:-=.:::=·: :_ :...-:-:--:: -_ -_- --

HAGANESVIY. . Collecting office fr om 1 / 1 189 1 . ':' he card 
above posted on costal steamer and cancelled on arri
val at Haganesvil( . Shortened either "Hg" or "HK" . 
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E'{erzdomliga isliindska brevkort 

Den danska frimarkstidningen "Skilling" hade haromsistens med en bAde rolig och 
intressant a;-tikel om "lavade" isHindska brevkort, vilken jag har tar mig friheten att 
med hjalp av Anna Jorgensen i Goteborg oversatta, sA att alia, aven vAra icke danska 
lasare, skall fA nojet att lasa den. 

Jag undrar foresten, om inte ett av de i artikeln omskrivna brevkorten finns i Hans 
von Strokirch:s sarnling. Hans deltog ju i utstallningen i Brisbane om jag inte minns 
fel och det larval inte finnas sA varst mAnga islandska brevkortssamlingar pA den 
sidan jordklotet. 

Detar ocksA i och for sig markligt, att en hog posttjansteman nedlat sig till att gora 
en mangd sadana har efterstamplingar. Han ar ju dessutom kand for sina avstamp
lingar pA danska skillingar med den treringade islandska nummerstampeln 237, 
vilken aldrig anvandes i Seydisfjordur. Kanske var han road av practical jokes. Hur 
som heist sa har han satt myror i huvudet pA senare tiders filatelister. 

EN iSLANDSKORRESPONDENS- FABRICERAD I KOPENHAMN 

Av Jan Bedix 

~Jogens Juhl i Australien skrev till redaktionen och berattade om utstallningen i 
Brisbane. Han skrev bland annat om den islandska helsaken, stamplad med nummer
stampel 73 och skeppsstampel FRA ISLAND, som vackte berattigat uppseende pA ut
stallningen. 

Det fick genast den gamle redaktoren att utbrista: "Den ar sakert falsk! det har skri
vits om en liknande helsak tidigare". Men trots ett ihardigt undersokningsarbete i di
verse tidskrifter, dok det inte upp nAgon artikel om nAgot sAdant. 

Ytterligare undersokningar i arkiven visade, att det aldrig skrivits nAgot om detta 
islandska brevkort, men nAgon i JKE - gruppen hade senast pA 1970 - talet talat om kor
tet i Danmarks Stampelsamlarforening. Det blev dA utarbetat ett expert - utlatande pA 
engelska och det hade man visat i foreningen. - -

De tvA helsakema, den ena i Australien och den andra frAn 1977, ar inte identiska, 
men skrivna med samma handstil av samma person samma dag. LAt oss darfor dikta 
ihop en historia som berattar om hur kortet kunnat fA de spannande stamplama och 
om dess ovanliga transportvag: 

Med ull och salt sill {ran island 
PA vAren 1884 ankommer ett skepp frAn Island till Lemvig vid Limfjorden pA norra 

Jylland. Det ar lastat med ull och salt sill, men ocksa med en handfull islandska brev
kort, sorn inte blir inlamnade pa postkontoret utan pa bangardspostexpeditionen. 
Postexpeditoren dar, som aldrig tidigare har mottagit nagon skeppspost, tittar i sina 
reglementen och firmer, att forsandelsema skall stamplas FRA ISLAND. Nagon sAdan 
stampel £inns inte i Lemvig, men han bestaller genast en sAdan per post frAn Kopen
hamn. Postverket har inte nAgon sAdan stampel i lager, men bestaller en ny frAn 
gravoren. Tiden gAr och mitt i sommarvarmen ankommer en FRA IsLAND- stampel 
till Lemvig. Emellertid upptacker man nu att man glomt att makulera brevkortens 
vardestampel med nummerstampeln (73). Det skapar nya problem, for enligt postens 
cirkular av den 8 april 1884 har nummerstampeln retumerats till Generaldirektoratet 
i Kopenhamn. Ett nytt brev blir avsant i vilket man omber Generaldirektoratet att 
sanda tillbaka nummerstampeln sA att man kan makulera de islandska helsakerna. 
Generaldirektoratet ar mycket oforstAende till derma begaran. Varfor vill man plots
ligt anvanda numrnerstampel 73. Tidigare, nar det var obligatoriskt att stampla med 
nummerstampel, anvandes den knappast pA Lemvigs bangArdspostexpedion. Varfor 
helt p!Otsligt denna begaran? 
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StampeJn blir trots all tillbakasand till Lemvig och helsakerna blir makulerade, 
n~gra m~nader efter det att de anlant till Danmark. Det har varit mycket varmt i juli 
m~nad 1884, eller ocks~ ar postpersonalen s~ forvirrade av andra orsaker att man 
g~ommer att datumstampla brevkorten och !agger dem dessutom felaktigt i en tid
nmgspacke med Lemvig Tidene som skall till A vispostkontoret i Kopenhamn. Detta 
ger en naturlig forklaring till att brevkorten ar stamp lade med KJ0BENHA VN I AP p~ 
baksidan. 

En uttjiint stiimpel 
Personalen p~ A vispostkontoret blir s~ overraskade over att finna fslandska for

sandelser bland vas~ydska tidningar, att man letar lAngt ner i stampell~dan och £inner 
en stampel som inte varit i bruk under det sista halvMet -och ankomststamplar forsan
delserna med denna. Oin du nu tror att svMigheterna ar overs~ tror du fel. Forst nu 
startar det stora detektivarbetet med att firma adressaterna. Inget av brevkorten har 
n~got gatunamn, endast personnamn. 

Problemen blev sakert aldrig losta. Nian skankte korten till en stampelsamlare som 
hade en viss namnlikhet med det ena kortets avsandare: Olafson(= Olaf B0gh). Bagge 
kortens handstil ar identisk. 

Stiimplarna figger pa postmuseum 
I dag har vi mojlighet a tt losa gatan. Vi kanner namligen igen Olaf Beghs hands til. 

Han blev senare chef for Postmuseums avdelning C, och de fslandska helsakerna ar 
helt och h~llet hans verk. 

Olaf B0gh fOddes 1882, s~ det ar sv~rt att forst~ hur han kunnat vara i stAnd till att 
skriva de omtalde brevkorten ~r 1884. De ar "lavade" m~nga ~r senare med hjalp av 
stamplar som firms i Postmuseum 

Det alltsa fraga om (orfalskningar! 
Kanske ar det en spetsfundighet att han skriver Olafson som avsandare p~ det ena 

kortet? Det rimmar ocks~ litet med texten p~ kortet, dar det stM: "Pr post avsant 100 
lispund ull". Denna mangd ull fyller mellan 30 och 40 kubikmeter. Ingen postkupe i 
varlden skulle vara i st~nd till att rymma derma mangd. 

Du har val kopt nummerstampelhandboken !!! 

NCC ;>t 
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Yttcrli'{arc ett Balbo - brev timnet. 

Frdn .\rno Debo i Mlinchen har jag fatt ett vackert frankerat brev, vilket visade sig 
innehalla en del intressanta nyheter, alia snyggt och prydligt fargfotograferade. 

I kuvertet fanns bland annat bilder av tva Balbo- brev, dels nr 262 som vi tidigare 
kande till, men som vi endast hade en dalig svartvit bild av, dels ett nytt nummer, 
137, frankerat med de tre kronvalorerna samt tva st F. 133, Christian X, 15 aur. med 
glesa linjer. Det har brevet, ar ett av de manga, som jag tidigare skrivit om i Rapport 
nr 85, samar adresserade till frimarkshandlaren Norbert Frischer i Wien. De har 
samma frankering och aralia skrivna pa samma maskin, vilket man lattast ser pa att 
att den romerska X:an i adressen ar for hogt centrerad i forhallande till den ovriga 
texten. 

De har breven fanns med pa en tysk auktion, (Ladewig) men saldes forst i eferhand 
till det ganska hoga priset av 5 000 DM. Vilket i var svaga, flytande krona torde bli om
kring 24 000 kr +provision. 

Det har ar det 115:e brevet som vi har nagon kannedom om. Jag skrev visserligen i 
Rapport nr 87 att vi da kande till 116 st, men efter en ny och noggrann inventering av 
vart arkiv, maste jag revidera den siffran. rvieri som jag ocksa tidigare skrivit, "keep 
loocking", sa ar vi snart uppe i 116 igen!! 

· ' 

. :-..•J.. 

Ett annat, roligare Balbo- brev, nr 194, som vi visserligen kande till att det fanns 
bevarat, men sam vi varken hade nagra data om, eller bild pa, fann jag i en av klub
bens manga dia-bildssamlingar. Vern denna samling en gang tillhorde, finns det 
numera ingen i foreningen som kanner till, men dian finns kvar och jag har latit gora 
en fargbild, som numera pryder vart arkiv, av den. 

Det intressanta med det har brevet ar, att en fslanning SV.A. Johansen, (eller ar han 
dansk) har sant det till sig sjalv, Poste Restante i New York. Pa brevet star det snyggt 
och prydligt, i nedre vanstra hornet skrivet, "Please return to sender after 2 days". Pa 
brevet finns ocks stamplarna NON REKLA.ivlE, (okand) samt Second Notice No 
Replay To First Notice ~Iailed ....... JUL 26 1933. Alltsa ett litet unikun bland Balbo
breven. Vad jag kan finna i vart arkiv, har ingen annan avsandare varit "klurig nog", 
att pa dett enkla si:itt fa brevet hemsant till sig sjalv fran New York. 

Nee>< 

( 



En sm1gg (or(alskning 

PA en annan bild visar Arno, vad han sjalv beskriver som, "den underligaste for
falskningen av ett Balbo- marke som jag sett". Och jag hAiler garna med honom, 
aven om det tog ett bra tag innan jag sAg varfOr. Ser ni??? Och titta nu inte i Facit! 

Och en ny variant 

Till sist en bild av ett helark ur den variantrika jubileumsserien frAn 1973. Har ar 
det minsann inte fraga om flugprickar inte. Det ar 20 - aurmarket som helt saknar 
mittbilden av postil.ngaren Essja. Arno skriver i brevet att "jag skrev i certifikatet att 
det ar osakert om detta feltryck ar sa lt <1ver postdisken. Eller vad sager vAra specia
lister?? Det har arket var med som extra lok pa laxen pa Christies Sir Athelstan Caroe 
auktion i Zurich med e tt utropspris av l- 4 000 Sfr. Vad slutpriset blev fOrtaljer dock 
inte sagan . 
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