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fl)reningen Islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • St)derberga alle 38 • 162 51 Vallingby 

9{u fatftfar vi I 
For niista storauktion med isliindskt material 

Hej alla islandssamlare och viilkommna tillbaka efter sommarens (rojder! 

De fiesta av er har val vid det har laget hunnit avverka era modosamt intjanade 
sernesterdagar och inget annat an Rapporterna och hastens klubbmoten i Stockholm 
och Goteborg hagrar under den narmaste framtiden. Jag kan gladja er med att vi nA
gon gAng under november- december raknar med att kutrna avhc\lla en verkligt fin 
auktion, pa frarnfor allt stamplat material fran 1920- 1940- talet samt brev fran 
sarnma period , som en av vara seniormedlemmar lamnat in till foreningen for 
forsaljning. Det ar material som under manga decennier varit borta fran marknaden 
som nu ater ser dagens ljus och det ar mycket gladjande att var forening fick 
fortroendet att ta hand om detta fina material. Har har ni alla chansen att utOka er 
samling med sadant som man normalt aldrig ser pa andra auktioner och hos 
frirnarkshandlare. Som ett litet smakprov pa vad som komma skall, har vi i denna 
Rapport med en lVIini - auktion. med material fran den har in1amningen. Ett gott rad 
al!tsa! Spcr era surt f("\rv~irvade slantCir sa att ni kan bjuda ordentligt pa hc)~taukhonen! 
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Sc1 har under sommarens sista skalvande dagar brukar man ju ocksa tala om det 
vader som varit. Och nog har det varit vader alltid! Efter en fin borjan med maj som 
arets hojdpunkt, satte den nordiska sommaren in med allt vad regnvader och stormar 
den hade att erbjuda. Er sekreterare som sin vana trogen tillbringade sin semester i 
stugan i Alsen, Jamtland har darfor mellan regnskurarna hunnit med en hel del sorn 
legat efter i klubbarbetet. Aterigen gastades han av de nurnera i dessa spalter okanda 
ordforandena fran Haninge och Goteborg samt fisksamlaren fran sarnrna stad. Alla tre 
bistert beslutsamma. I ar skall har fiskas, springas pa bondauktioner sarnt de ljusa 
norrlandsnattema igenom sitta och pokulera over frirnarken och annat av livets trev
ligheter. Nu blev det mest det sistnarnnda! Auktionerna gav inget resultat och fisken 
nappade daligt, men apoteket Roda Nasan tillhandaholl branda och destillerade dryc
ker, vilka i riklig mangd fortardes under glatt samsprAk, langt efter det att er notoriskt 
kvallstrotte sekreterare stupat i sang. 

SA var det det har med fisket! Forra arets inte helt lysande resultat (se Rapport 87) 
skulle naturligtvis med bravur overtraffas. Nu blev det ju inte sA! De bAda ordforan
dena statar fortfarande , efter tvA ar, med en nolla i protokollet, trots ihardiga forsok 
av atminstone han fran Goteborg. Fisksamlaren daremot, gjorde skal for sitt namn 
och hittade melodien och ratt Jiskeplats, dar han pa flugkast lyckades landa 2 sikar av 
hyfsad matstorlek. Hur rnanga han tappade tillbaka i sjon vill jag, finkanslig som jag 
ar, inte namna. Sjalv lyckades jag med konsstycket, att pa mask fAnga varldens min
sta gadda (ca 20 em) samt att bryta av ett kastspo. Den sammanlagda vikten av dessa 
firrar uppskattades till 1 I 2 kg, varfor kilopriset detta ar blir 160 :- , vilket vida under
stiger forra arets 2 400 kr I kg. Det gar alltsa frarnat som ni ser och detta foranleder mig 
att kvada foljande! 

En fisksamlare ifran Gotet 
~ jamtland han satt bakom flotet 
nar det antligen nappa 
fOrsta fisken han tappa 
och reven hans fastna i brotet. 

Ja inte Havamal precis, men forsok sjalva sa far ni se hur latt det ar! 
Denne fisksarnlare, sorn innorn parentes var illa ansatt av myggen, lyckades dock 

med konststycket att, under ett av de tidigare narnnda nattliga passen, forpassa en av 
dessa sina plAgoandar till de salla jaktmarkerna endast genom att andas pa den. 
Formodligen dog den stackars myggan i ett saligt rus! 

Efterlysning 

Var medlem i Akureyri, Ami Fridgeirsson, har tydligen flyttat utan att rneddela oss 
sin nya adress. Den senaste Rapporten kom tillbaka med adressat okand. Om nAgon i 
fsland kanner Arni och vet var han numera bor ar, jag tacksam om ni pa nagot satt 
vill meddela honorn att skriva till foreningen, for att tala om var han bor. 

Byteskontakt sokes 

Jag soker byteskontakter pa fslandska frirnarken 
Allt av intresse frAn 1873- 1993 
Hor av dig! 
Medlem nr 703 
Albin Jonsson 
Knaftvagen 44 
92 134 L ycksele 

Nee>< 
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Ett miirkligt monument 

P & T har den 13 I 5 1993 rest ett monument till minne av alia de lantbrevbarare 
som under det drygt senaste arhundradet, ofta med livet som insats, forslat posten 
over Islands odsliga vidder. Monurnentet har rests vid garden Stadur i Hnitafjordur, 
(Stadur 2), som under manga ar var den viktigaste knutpunkten for lantbrevbarama 
och dar inte mindre an 6 landspostrutter stralade samman omkring den 15:e i varje 
manad aret runt.Dessa rutter var: Sydlands, Akureyri, Stykkishoimur, Kr6ksfjardar
nes, Strandir och Nupdalsposten. Pa Stadur har under aren 1878- 1951 funnits en PA 
som 1951 degraderades till BH, da dess betydelse, beroende pa de moderna kommuni· 
kationsmedlen, minskat. 1988 drogs aven BH in och efter 110 ars verksamhet pa 
Stadur, ar posten dar nu en saga blott. 

Na monurnentet eller minnesmarket da. Ja inte kan da jag fa dess utseende att 
likna nagot som harmed postens verksamhet att gora! Utom mojligen den lilla relief 
pa framsidan som visar en man till hast, ledande en packhast med postvaskor. I ovrigt 
tycker jag det hela ar fOrvillande likt en typ av gronsaksskarare, aven om den hade 
flera. knivar, som jag under mina ar i jarnhandeln salde manga av. Dock inte i detta 
format. 

Formatet ja. Skapelsen ar hela 3,5 m hog, gjord i rostfritt stal och fastsatt i ett sten
fundament. Det hela utgor, som ni kan se pa bilden ett makabert inslag i den karga 
fslandska naturen och sakert hade ett annat, mera jordnara motiv varit skonare att 
vila ogonen pa. Men som nagon sagt. Smaken ar som baken! 

Tiivla mot Kaj ! 

Pa det mote som foreningen hade ombord pa Mariella pa aterresan fran Nordia i 
Helsingfors, hade var klurige ordforande totat ihop en fragesport, (troligtvis mest for att 
sjalv slippa deltaga) med som han sjalv uttrycker sig, "14 latta fragor". 

Jag kan sa har i fortroende upplysa er om att de allra fiesta av de cirka 20 narvarande pa 
motet hade 6 a 7 r~itt pa fragoma, med ett lysande undantag. Kaj Librand, sekreterare i 
Goteborgsklubben, som hade hela 13 ratt. Nu tankte jag att alia ni ute i stugoma skall fa 
chansen att kla Kaj. Ja inte bokstavligt forstas. Men i fragesport. Nu far ni naturligtvis inte 
titta i Facit, dar manga av svaren finns att firma. 

Pa nasta sida hittar du fragoma! Satt igang att klia geniknolama och bevisa for dig sjalv 
att du kan det mesta om fslandsk filateli! Du far en kvart pa dig! Sedan far du radfraga den 
ratta raden som firms pa annan plats i denna Rapport! 

Nagra priser kan av forklarliga skal inte delas ut. Men klar du Kaj saar du att gratulera. 
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?jort on latta fragor, besvaras ced 1, X eller 2. 

1. Christian X, 5 kronorsmarket ar det 1. Glesa linjer 01 
X. Tata linjer 
2. Bade tata och glesa linjer 

2. Frederik VIII market 50 aur ar fargen 

3. Luftpostserien 1934 bested den av 

4. Hannes F.afstein pa 1954 ars ruarken 
var gafstein pa 2, 45 kr market 

5. Brittisk militarpost FPO 308 var 
faltpostkontoret belaget vid 

6. Farcarna fyrar 1985 bested de av 

7. Pa Gronland 1973 valrossar ~r valoren 

8. Ser~ ~ n Islands fiskar och flagga 1939-
1945, ar motivet pa 5aur brun 

9. 1979 kom ett frimarke pa Island ut med 
val~ren 140, ~ar det med anledning av 
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318. 
3ru."1/lila 
Rosa 

4 r;:a:::ken 
5 mark en 
6 miirken 

Ilankdirektor 
Eorgmastare 
Hinider 

Reykjavik 
Seydisfjordur 
Borgarnes 

4 motiv 
5 motiv 
6 motiv 

10 Y...x 
25 '~ 

~--
50 k.r 

To::=s}: 
Silln!· 
Lax 

Internationella barnairet 
ReUl:latikeraret 

2. Varldskommunikationsaret 

10. Var riksportot pa Island for ett brev 
·pa 15 gram th- 1905 

1. 5 aur 
X:. 8 aur 
2. 10 aur 

11 • V:'..lken fa::-g har kortbrev 4 aur 1. Elc5./ grcn 
tva ~ngar, Frederik VIII o~h Cristian IX x. Gra/rod 

2. Lila/bla 

12. Vilket a::- infordes hogertrafik pa Island. 

13. Islands forsta aerogram 60 aur utgavs 
det ar 

14. Orlof som patrycktes pa en del islandska 
frimarken betyder det 

1 • 1970 
X. 1964 
2. 1968 

1 • 1949 
x. 1948 
2. 1946 

1. Ledighet 
X. Semester 
2. Utbetalning 

nu aterstar endast det som brukar sagas vid BingoLotto, LYCKA. TILL'' I 

Du har val kopt nummerstampelhandboken '" 
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Fn:'lgehi:irnan 

FrAn en auktionsfirma i Danmark har jag nyligen inhandlat nedanstAende brev, 
mest for REBlJTS - stampelns skull. Men brevet ar intressantare an sA! Det ar avsant 
frAn Hamburg 8 den 22/2 1890, enligt stampeln mellan nio och halv tio pA formidagen · 
till Tollose, vilket enligt avsandaren skulle ligga i fsland. Brevet nAdde, via London 
23/3 och Leith 24/3 Seydisfjordur redan den 1/4 och stamplades dar med den vackra 
antikva - stampeln. NAgot Tollose k.ande man dock inte till varfor brevet vidarebefor
drades till Reykjavf.k, dit det nAdde den 10/4. Inte heller i Reykjavfk kande man till 
nAgot Tollose i fsland, men nAgon posttjansteman kande till att det fanns ett Tollose i 
Danrnark, varfor han med blyerts skrev dit Danmark ovanfor-fsland pA kuvertet. Om 
det var samma tjanstemnari som sedan i overdriven nit, med Reykjaviks G lc
stfunpel Anyo stamplade over bAde det tyska m:trket och Seydisfjordurstfunpeln, samt 
klfunde dit REBUTS, (tyvarr upp och ned), ar inte gott att veta. Brevet har i alia fall 
gAtt till Danmark. 

Men nu kommer frAgan! Vilken vag och med vilket fartyg? 
NAgonstans pA Atervagen frAn fsland, har nAgon med rott bUick strukit over fsland 

samt, om jag tytt skriften ratt, med samma roda pe11I1a skrivit dit "Iris Denmark". 
Denmark tyder pA att brevet returnerats via England. Men fanns det nAgot fartyg med 
namnet Iris? Har mAste jag be vAra forskande vanner om hjalp! Sjalv har jag inte i de 
papper som foreningen disponerar, kunnat firma nAgot fartyg med det namnet! Men 
det kan ju ha varit nAgot fartyg som seglade mellan Danmark och England eller 
Tyskland och England och dem har vi inga uppgifter om. 

. .... 
I , ·· . 

I · 

A.. V. Eranth 
Hambur~ 6. 
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Tva ord(orande pa turne 

I forra Rapporten utlovades en komrnentar till de pa Nordia 93 utstallda fslandska 
sarnlingarna av vara pfi turne ditresta ordfOrande. Jag hade "som vanligt" ratt, nar jag 
misstankte att de inte skulle bli klara med sina krior i tid. for den forra Rapportens 
tryckning. De tu har nu haft sornrnaren pa sig och presenterar har nedan resultatet av 
sina tankernodor, denna gmg dock var for sig, och i nagot annorlunda form an tidi
gare. Sc'i har till exempel den kande ordforanden fran Goteborg denna gfing enbart lMit 
sin skrivklc'ida floda over en "finsk" fslandssamling. En samling sorn av de fiesta an
setts ha fMt for "bra betalt" av dornarna pc'i de senaste Nordiautstallningarna 

Den inte rnindre kande ordforanden frm Haninge, later sin penna beskriva, dels de 
ovriga fslandssamlingarna pA Nordia, dels det huvudbry sorn de alltid hArt kritiserade 
domama pa sadana tillstallningar har att brottas med, sarnt gor dessutorn en jamfor
else over de poang som hans egen samling (TvA Kungar) ffitt under de sanaste 5 c'irens 
N ordiau tstallningar. 

Att var domare i en bedomningssport kan inte vara latt! Jag tanker de\ pc'i bland 
annat konsc'ikning, backhoppning och simhopp. Nagot liknande ar det val for demo
diga man och kvinnor som Magit sig uppdraget att inga i juryn pA frimarksutstallning
ar. Detar nog inte ett jobb for nAgon som har svaga nerver. Att kunna avgora och 

• fordela de hundra poangen kan inte vara latt! Hur mAnga poang for kunskap och 
forskning? Har firms hogst 35 poang att fordela. For kvalitet och sallsynthet 30 poang, 
bearbetning och betydelse 30 poang och slutligen presentation 5 poang. Jag har tittat pa 
rnina egna poang de senaste 5 Aren . . 

- KunskaR o forskning:. K val. o sallsynthet. Bearbetning::.. Pre sen ta tion 
1989 23 poang 24 poang 23 poang 3 poang 
1990 28" 23" 21 " 3" 
1991 29" 23 ,, 21 " 3" 
1992 29" 23" 19" 4" 
1993 30" 25" 22" 4" 

De olika jurygrupperna har trots alit varit ratt lika i sina bedomningar. De forsta 
Aren, 89 och 90 hade jag 5 ramar, 91 7 ramar och 92 och 93 8 ramar. Jag vet inte efter 
vilka kriterier juryn arbetar, men latt kan det inte vara. 

SA nagot om samlingarna pA Nordia 93. 
Pall H Asgeirsson fick for sin flygpostsamling om 7 ramar i Helsingfors 85 poang 

och Stor Vermeil. I Kristiansand hade han 8 ramar, fick 83 poang och Vermeil. 
Thorvaldur S Johannesson hade 6 ramar, fick 70 poang och Silver. I Kristiansand 

hade han 5 ramar, fick 71 poang och Silver. 
I ovrigt hanvisas till vad som skrivits i Rapport 88. 
Sa nagot om Lars Ingemanns samling av provtryck, essayer, fargtryck och feltryck. 

Lars fick i Kristiansand 71 poang och Silver, i Helsingfors 75 poang och Stor Silver. 5 
ramar i Kristiansand och 8 ramar i Helsingfors. Mmga av Lars.objekt ar unikum. Om 
Lars vill ha hogre medalj bor han nog tanka pA om det inte gar att forbattra besknv
ning och montering. Men var och en monterar givetvis pa det satt som man sjalv blir 
mest tillfreds med. 

Ven my~ket va~k~a o~h annotunda medatjen 

6~an NORVIA 93 _ ~a~ den ~nn~e 6y~kan~~ga 

deten ga~ a~~ ~vanga ~a a~~ en ung ette~ 

en gammat kv~nna 6~am~~ade~. 
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Brittisk och amerikansk militarpost i Island under andra varldskriget ar en samling 
med Lei£ Nilsson som utstallare. Nar Lei£ personligen beskriver och berattar om de 
olika breven i sin samling sa forstar man hur svart detta omrade ar. Tyvarr tycker jag 
att texten ar for kortfattad, vilket gor att samlingen for den som inte kan sa mycket om 
militarpost har svart att finna den vara intressant. Enligt min asikt kan ju Lei£ sa 
mycket om sitt omrade att han bor forsoka formedla lite av sina kunskaper till de som 
betraktar samlingen. Lei£ fick Stort Silver och 78 poang, vilket tyder pa att fOr juryn 
var texten tillfylles, men for oss oinvigda hoppas jag att texten blir fylligare. 

Kari Sigurdsson, ungdomsutstallare med samlingen Beromda fslanningar hade 
bade i Kristiansand och Helsingfors 3 ramar. Fick 67 resp. 74 poang, vilket innebar 
silverbrons resp. silver. Fortfarande tycker jag att monteringen ar utmarkt. Troligtvis 
ar nagra objekt borttagna och nya tillforda samlingen. 

s.o. 

Lars Trygg 6 ramar Stor Vermeil. 
En samling i traditionell klass fran fsHindsk forfilateli till tva kungar. 

Efter att ha sett samlingen fa Guld bAde pa Nordia 90 i Lund och Nordia 91 Reykja
vik scl befarade vi att detta skulle upprepas igen pel hemmaplan, men denna gang fick 
samlingen i vart tycke en mer rattvisande bedomning som Lars borde vara nojd med 
trots allt, for det kunde lika gama ha blivit en Vermeil. Jamfor man Ebbe Eldrups och 
Indridi Palssons samlingar, som utan tvivel ar guldsamlingar, med Lars Tryggs 
samling, scl kanns den senare mycket tunn rakt igenom. 

:rvfen nu till samlingen som borjar starkt med 8 forfilatelibrev, men dar tyvarr 6 st 
saknar nagra som heist postnoteringar. De tva ovriga ar trevligare, det ena ar ett fot
postbrev till Kopenhamn och det andra ett inrikes tjanstebrev. 

Samlingen fortsatter med danska marken, stamplade under den danska perioden i 
Island och Mfoljs av en del bra skildingar i god kvalitet och relativt bra stamplar. Vad 
som ar lite synd ar att ett och sa_mma marke visas m~d likadana stamplar t.ex. 3 x 3 sk. . 
med Isafjordurstamplar och 4 x 8 sk. tj~ste (i par) med Reykjavik antikvastamplar. 
Vad som lyfter hela samlingen ar bland annat ett 8 skildingbrev avsant fran Stykkis
holmur via Reykjavik till Danmark och ett vackert brevklipp med 2 x 8 sk. med Rey
kjavik antikvastampel. Och ·som sagt bra kvalitet pa skildingmarkena, iiven tjanste
delen. 

Aur - perioden innehaller vad vi kan se de fiesta olika trycken men saknar brev 
med tidiga tryck, hogre valorer och svarare valorkombinationer. 

t Gildi - delen ar mycket tunn och bestar endast av 6 blad, varav ett ar med tjanste
marken. Pa ett blad beskrivs ett 5- strip med 6 aur tandn 12 3/4 rott patryck sclsom 
stamplat Hraungerdi men skall vara Grenjadarstadur utan datum ??? Tyvarr fore
komrner aven fler tveksamma stamplar. 

Fortsattnirigen ar annu tunnare och som tidigare sagts sa skall Lars vara nojd med 
en Stor Vermeil. Innan han staller ut nasta gAng med forhoppning om medalj av adel 
valor, sa rekomenderar vi, att han besoker nasta utstallning dar Ebbe eller Indridi 
staller ut, studerar deras samlingar och forsoker komma i kontakt med nagon islandsk 
juruman, eller nagona av ovanstaende utstallare. 

Nee" 
Du har val kopt nummerstampelhandboken !!! 
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Har nedan foljer nJgra funderingar av Olafur Eliasson over artikeln om de av Olav 
Bogh filatelisttiskt gjorda brevkort som jag saxat ur den danska tidningen "Skilling". 

Nu kan man val undra over om inte Bogh, som ju ar val kand i s.:\dana har sam
manhang, behagat att skamta med efterkommande generationer och darfor tagit till 
ordentligt nar han sande dennna ganska stora mangd ull per post. 

Hur mycket kostade ett pund ull 1884 ?? 

Olav Boghs fabrikat 
Mina kommentarer giiller endast texten pii brevkortet ! 
Enligt mitt lexikon sa var ett lispund lika mycket som 16 pund, d.v.s. det ror sig har 

om1600 pund ull som ar avsant per post enligt texten. 
Pa den tiden var den hogsta tillatna vikten pa ett postpaket mellan Island och Dan

mark 10 pund och portot for ett sadant paket var 1. 25 kr. Portot for hela kvantiteten, 
160 paket a 10 pund blev da 200:- kr och det ar inte troligt att nagon skulle investera ett 
sa stort belopp enbart pa porto. 

Men firms det nagon idag som kan upplysa hur mycket 1 pund ull kostade ar 1884 ?? 

Sens Moral: Om man absolut skall fabricera nagot av den har typen, sa bor man 
kolla att alia historiska detaljer ar de absolut ratta. 

< 

Olafur Eliasson 

Svar till Kong Augi 

I fOrra Rapporten fanns en artikel med, om ett fslandskt brevkort med den forma
dade anteckningen "pr Kong Augi", som satt flera pennor i rorelse. Forst fick jag ett 
brev fran var tyske medlem Wolfgang Holz, sedan ett fran Lei£ Fuglsig samt slutligen 
ett langt och innehallsrikt brev fran 6Ia£ur Eliasson, som inte bara kommenterar 
"Kong Augi", utan aven en hel del annat som sekreteraren i sin okunskap latit und-
slippa sig. Las och Lar !! · 

Wolfgang Holz 
Jag tror mig kunna besvara fragan fran Hans von Strokirch. Enligt mitt formenande _ 

sa har han tolkat anteckningen fel,. Den lyder istallet "pr Kong Inge". Enligt mina _ 
efterforskningar i Lloyds fartygsregister var detta fartyg i trafik 1903, och som byggnads
ar ar angett 1890. Pa mitt eget brevkort firms samma anteckning "pr Kong Inge". Va
lorstampeln och tillaggsfrankeringen ar sUimplade med Reykjaviks brostampel. Se 
medfoljande kopia. 

:li~;~~~~~t\~~~rA~~iJ~;·;- -'~- ·- -~·/. -;:~~: ;, ~<-~:'-~ :ii?.-i 
':-.. .. : j 

- ---.:-····- , (· .. : 

1~i}~~~ ' ~'.; tti!~~~ 
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Lei( Fuglsig 
Efter lasning av den senaste Rapporten ser jag det som min plikt att forsoka bringa 

ordning i Hans von Strokirchs Augiastall. 
Skeppets namn ar inte "Kong Augi" utan istallet "Kong Inge", och darmed 

forflyttar vi oss frAn den grekiska mytologin till den nordiska. Om b<Hen ar uppkallad 
efter Inge den aldre eller Inge den yngre skall jag l<Ha var osagt, men skeppet var 
danskt, frAn rederiet Thore och seglade pA Island i varje fall till <IT 1906, vilket ju 
stammer utmarkt med att det ror sig om ett Christian IX - brevkort. 

Medsander ocksA en turlista som ar tagen frAn "Rejseliste for kongeriget Darunark" 
ArgAng 1906. 

Olafur Eliasson 

Thor E. Tnlinins's Dampskibseksped. 
llavncgade •13. 

-0-

Kjebenhavn-Fmroerne-Isla.nd 
via Skotland og Vestnorno. 

208. D:~mpskibsselskabet , Thore" • 

.,Kong lngeu fra Kj&benhavn 20 Maj vi:~ Leith 
til FamJerne, 9st- og Norrl-lsland ng rc· 
tur fra lJst-lsland via falraerne og Leith 
til Kjebcnhavn. . . ~

1
· 

,l<ongTryg.,..e" r,.a :{jo!:e:a!I3.Y;J 28 :J;,j l"ia L.r,itb 
til Reykjavik e.g Vest-leland og rctur rra I 
Reykjavik via Leith til l<jebcnhavn. 

,Mjolnir" fra Kjeb~nhavn 28 l't!:~J via Sta
vanger til frerserne, Sst- oy Nord-Island 
og retur Cra Sst-Island via Fa!reerne. ' 
Bergen og Stavanger ttl Kjebenhavn. 

Hurtigsta og billigsta Passagcrrute. 

PAskriften pA brevkortet har absolut ingenting med Augiasstallen eller med grekisk 
mytologi over huvud taget att gora. Forklaringen ligger mycket narmare an sci. 

PAskriften lyder och skalllasas: "pr s/ s Kong Inge". Inge ar ett gott gammalt nordiskt 
namn och Kong Inge Haraldssons saga kan man finna i Heimskringla, Snorri Sturlas-
sons kungasagor. _ . , 

SIS Kong Inge (900 brt.) var ett av rederiet Thores skepp ~orri. gick i-kustfart i Island 
samt turer mellan Darunark och Island. Rederiet etablerades Ar 1903 (1902 ??) men -
Kong Inges historia i rederiet blev kort. Skeppet grundstotte i Bakkafjordur den 22 
mars 1904 och blev totalvrak. Inget-manniskoliv gick dock tillspillo vid grundstot
ningen. 

Ja kara medlemmar. Nu vet ni alit om Kong Inge eller??. Det hela stammer ju 
inte i alia fall!! Enligt Olafur blev fartyget vrak Ar 1904, men enligt Leif och turlistan 
gick det fortfarande i trafik Ar 1906. Hade rederiet pA nAgot satt lyckats att barga vraket -
och satta det i funktionsdugligt skick mellan 1904 och 1906??. Ja det fAr bli vAra forsk
ande vanners hemlaxa till nasta Rapport! 

Svar pa (ragan om Ib Schock's brev 
' ' -

Jag kan dessvarre inte forklara pAskriften "400", men jag tvivlar pA att den har 
nAgot med postala anteckningar att gora. Brevet ar annars ett helt korrkt behandlat 
"pengebrev" om man undantar de "400". Jag an tar att denna pAskrift ar av privat 
karaktar. 

Sigillet pA brevets baksida "S M" ar ett privat sigill och brevet ar 100 % korrekt for
seglat. Jag hanvisar t. ex. till Rapport nr 60, dar forsegling av pengebreve blev behand
lat. Sekreterarens "vilda gissningar" om "W S" ar helt uppe i det blA! . 

(Dar fick jag;-seK.r anmarKning) - . -
Och till slut. Detar inte nAgon postbM som visas pA frimarket frAn 1925, utan sna

rare en fiskebM. Vik blev aldrig anlopt av postforande bMar. 
Olafur Eliasson 
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isliindska skillingbrev "Varfor gors det inget at dem" 

Det gors faktiskt en hel del med dem! Man maste ha helt klart for sig att dessa brev 
ar museiforemal. De fiesta befinner sig i Riksarkivet och Nationalmuseum. De kanda 
breven har blivit registrerade och beskrivna och forvaras i arkiven som andra histo
riska foremal som befinner sig dar. Detar naturligtvis upp till arkivens styrelser vad 
sorn blir gjort i framtiden, men jag vill papeka att under de senaste aren har delar av 
denna samling fran Riksarkivet och aven fran andra offentliga museer visats pa fri
marksutstallningar i Norden; Oslo 86, Hafnia, Nordia 89, Nordia 90 och Nordia 91. 

Det tycker jag faktiskt ar mycket bra gjort och det visar att arkiven garna vill visa ·
sina skatter for intresserade personer. 

Man rna ocksa betanka att dessa brev inte ar nagot man tar med sig for att visa pa ett 
klubbrnote. Olafur Eliasson 

Sir Athelstan Caroes skillingbrev 

sorn ornnarnndes i forra rapporten och dar det fonnodade utropspriset lag pa mel
Ian 40 och 50 000 Sfr, saldes for inte rnindre an 86 150 Sfr, vilket i dagens svaga svens
ka krona torde bli runt 400 00 Skr plus 13% provision. Sa det var ingen dalig affar for 
den Athelstanska arvtagaren nar man betanker att sir Athelstan betalade 38 £for bre
vet, pa den tiden det begav sig . 

..--... 

NCC )( Nee "' 
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Apropa nummersUimplar sa har jag ur den amerikanska Scandinavian Collectors 
Club:s medlemstidning saxat fOljande trevliga artikel fran 1988. Den handlar om den 
mycket svara nr 31, so:m vi egentligen inte ar sakra pa var den har anvants. 

Is This Unique or What? 

Ur the Posthom november 1988 
A v Frank C. Mooney 

Som med all slags samlande kommer man ibland i kontakt med udda och ovanliga 
saker. Nagra nya fynd som kan ge upphov till en stark kansla av tillfredsstallelse. 
Denna artikel handlar om just en sadan handelse. 

For nagra ar sedan hade jag turen att inforskaffa ett fslandskt vykort med den myc
ket svara nummerstampeln nr 31 (Fossvellir) som kan ses har nedan (Fig. 1). Priset 
var mycket hogt och jag tvekade, da jag visste att forfalskningar var kanda. Emellertid, 
efter att ha jamfort detta exemplar med stampeln pa ett lost marke som jag tidigare 
innehade tog jag chansen. Senare erbjod mig en van att fa kopa fern klipp fran paket
avier, med nagra av de mest eftersokta nummerstamplama. Bland dem farms ett 
klipp med nr 31 (Fig. 2). Det ar forsett med en mycket latt stampel pa framsidan och 
med en tydlig stampel pa baksidan. Har farms mojligheter att bekrafta 31:an pa mitt 
vykort. 

Och sarmerligen, det var samma stampel som de andra, bade pa det lOsa market och 
pa vykortet. Det bevisade salunda att alia tre ar akta, dessutom ar de goda referens
exemplar for framtida anvandning. 

Handelsevis ar detta vykort det enda kanda med nr 31 - stampeln som hittils inrap
porterats och kanske passar det in i den exklusiva grupp som kallas "unikum". 

Kanske derma information kan tillfora fler samlare av dessa fslandska stamplar. 
Alla kanda, akta avtryck av derma nr 31 - stampel, har den karakteristiska avbrutna 
cirkeln pa den vanstra sidan, for vilket det inte firms nagon annan rimlig forklaring, 
annat an att det endast existerar en sadan stampel. 

[Frank C. Mooney ar en amerikansk statstjansteman, som stannade kvar i Island de:'!. 
han pensionerades. Frank har samlat Island i 30 ar och har specialiserat sig p<'l. num
merstamplarna. Han har vurmit atskilliga priser pa nationella och internationella 
u ts tallning ar]. 

~ • . l ' · •~ t JL ~ · . •. 
\ ~ 
"'---- . : 0 . . 

vt!crct~ ~ 
-

t :, 

Face Reverse 
Fig. I - Possibly unique #31 cancel on an entire post card. Fig. 2 
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Men det ar nagot "lurt" med den har stampeln. Laser man Skra, det vill saga den 
lista yfir P A och BH, som den islandsk.a posten ger ut, kan man dar se, att Fossvellir 
oppnade 1892 och fortfarande, sa sent som 197 4 da min sista Skra ar tryckt, var oppet. 
Om saar fallet, fick Fossvellir nummerstampel nr 31 ar 1903 och anvande den bevis
ligen (se klippet) anda till 1928, da den av nagon anledning ersattes, (kanske den 
avbrutna cirkeln i stampeln inte holl langre) och nr 230 levererades som ersattning 
1929. Men att en stampel som varit i bru.k sa manga ar (1903- 1928) ar sa ovanlig ar 
svart att forsta. 

Da finns det en annan teori. I Per Hanners egen oversikt over alia P A och BH, £inns 
antecknat, att Fossvellir stangde 1897 och alltsa aldrig kan ha anv~t nr 31, utan borja
de direkt att anvanda 230 nar BH Ater oppnade 1929. 

Nlen var har da nr 31 anvants under tiden? Ja inte i Hofteigur, dit BH enligt Pelles 
anteckningar flyttade 1898. Dar anvandes under aren 1903- 1916 nr 33, som ar en av de 
allra vanligaste nummerstamplama och inte heller i Hvanna, dit BH sedermera flyt
tade 1916 och dit aven nr 33 medfoljde. 

Var kan de\ nr 31 ha befunnit sig under alia dessa Ar? Ja om teori nr 1 arden ratta, sa 
har den hela tiden anvants, om an i begransad utstrackning i Fossvellir. Om teori nr 2 
daremot ar den ratta, sA vet vi for narvarande ingenting. Kanske har den anvants som 
"lanestampel" pA nAgon BH dar stampeln gatt sonder. Mot det talar vetskapen om att 
det var de hogsta nummren i den forsta serien nummerstamplar som anvandes for 
det andamalet. Kanske har den legat som reservstampel pa nagon P A och bara an
vants i undantagsfall. Men detta ar bara gissningar. Och som vanligt! Ni som vet 
battre! Skriv garna och beratta om hur det egentligen forhAller sig! Jag ar idel ora! 

Mini - Auktion 

Sa var det till slut det har rned Mini - auktionen. Alia ni som samlar islandska 
frimarken vet hur oandligt svArt det ar att hitta vackert stamplade marken. Det ar snarare 
regel an undantag att oftast endast en liten del av starnpeln tangerar market och hittar man 
en lasbar stampel ar det vanligtvis en Reykjavikstampel. Inget ont om Reykjavik, men 
samlar man som jag sjalv stamplar frAn Hnapp, Sncef, Dal och Bardarstrandarsyslorna eller 
nagon av alla de andra syslorna, sA ar man inte betjant av Reykjavikstarnplar. 

Det ar darfor valdigt roligt att sa att saga i fortid kunna erbjuda er ett litet smakprov av 
vackra stamplar och av vad som kommer att finnas med pa hostauktionen i nov I dec. 
Datum ar inte spikat annu. 

Da vi inte vet prisbild eller svarighetsgrad pA de har stamplarna, har vi tankt att den har 
i Sverige sa beromda "Nlarknaden" I sjalv skall satta priserna pa den har auktionen som a" 
en "Skriftlig anbudsauktion", men ett pris under 10 kr per obj. kan vi inte acceptera. Sedan 
ar det upp till er sjalva att bjuda vad ni tycker att ni vill betala. Men kom ihag! Det har ar 
material som ni nog aldrig komrner att fa se igen. Nar det ar borta sAar det. 

For att alla, aven de som bor langt borta i varlden, skall ha samma chans att bjuda, har vi 
satt en sista anbudsdag till sondagen den 10 oktober. 

Auktionen sker som skriftlig anbudsauktion med fasta hojningar av 5 kr mellan 10 och 
50 kr och av 10 kr mellan 50 och 500 kr. Du behover saledes aldrig betala mer an 1 hojning 
over nast hogsta bud. Vid samrna anbud galler det forst inkomna. Ingen provision tillkom
mer men du fAr sjalv betala portokostnaderna. 

Anbud sandes till var kassor Lei£ Nilsson, Sodersvik 9074, 761 94 Norrtalje 

Riitt rad till fragesporten 

1, X, 2, X, 2, 1, 1, 1, 1, 1, X, 2, 1, X 

Nee>< 
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