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.ff(apport 
nr 92 december 1993 

Foreningen Islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • Soderberga aile 38 • 162 51 Vallingby 

I ar har Jultomten brattom! Varfor? For att Rapporten skall hinna uti tid forstass! 
Och fOr _att ni skall f~ lite stimulerande, uppbygglig och berikande lasning till Jul, 
ista.Ilet for de deckare, reseskildringar och karleksromaner som vanligtvis 
forekommer ide sm~ h~da paket som delas ut p~ Julafton, och som kan bidra till att 
smalta alia jul-skinkor, lutfiskar, kottbullar, syltor och allehanda julgodis under de 
lata mellandag-arna! 

For Du passade val p~ att inhandla b~de dina egna och andra likasinnades julklap
par p~ vara auktioner! Var skriftliga auktion blev som vantat en succe! Av de 137 ob
jekten blev endast 13 osalda och hogsta budet blev, trots att utropet satts sa lagt som 10 
kr; hela 240 kr. (6feigsfjordur) Men sa fanns det en hel del "svara" stamplar med! Det 
visste vi nu inte sa noga nar auktionen forbereddes_ Men nu vet vi det, tack vare den 
utmarkta brostampelkatalog, som Thor Thorsteins givit ut och som kommer att skri
vas mer om i nasta Rapport samt finnas att kopa bade i Stockholm och Goteborg sa 
sm~ningom. 

Nagot resultat fran Goteborgsauktionen ar nar detta skrives inte tillgangligt. Mer 
om det i nasta Rapport. 

I ovrigt tanker jag inte orda sa mycket meriden har ingressen, da bade ordforande 
och kassor ?Ockar pa utrymrne, u_tan nojer mig med att cnska er alia , 

EN GLEDELIG JOL OG EI'IT FARSJELT KOMMANDI AR 
sekr. 

Fran min horisont ........... . 

Pa septemberrnotet i Stockholm beslutades att orfOrande och kassor skall disponera 
en liten spalt i varje kornmande Rapport. 

Jag vore glad om fler medlemmar deltog i vara aktiviteter. Om vi infor en frages
palt s~ kan Du sanda in fragor om frimarken som vi forhoppningsvis kan besvara! 
Kan vi inte det, tar vi kontakt rned experter innom omradet, sa pa lite sikt komrner 
svaret. 

!bland f~ man hora "jag kan sa lite om fslandska frirnarken sa darfor vill jag inte 
ga med i foreningen". Det ar just de som inte kan sa mycket sorn har den storsta be
hallningen av att ansluta sig! Inom foreningen ingar aven samlandet av Gronland, 
Faroarna, Danska Vastindien och Slesvig sa kom igen med fragor aven pa dessa 
omr~den! Sand dem till mig eller sekreteraren! 

Hoppas att var offert pa brostamplar i forra Rapporten foll Dig i smaken. Sedan dess 
har dessutorn Goteborgsklubben avhallit sin auktion rned en del liknande material. 

Filatelin ar pa vag framat! Det kunde manse pa Sol-Phil 93 dar en del nya grepp 
lanserades! \~Ianga islandssamlare har aven andra samlingar och lat mig fa namna 
nagra klubbrnedlemmar som alla med framgang deltog pa Sol-Phil: P 0 Abrahamson, 
Mogens Riboldt, Anna Jorgensen och Karl-Erik Jagard. (Samt herr ordforanden sjalv, 
sekr. anrn) 

Just nu jobbar sekreteraren med kronstampelhandboken! Har Du vackra tydliga 
kronstarnplar pa rnarken eller annu hellre som brevidstamplar pa brev sa hor av Dig 
till honom med fotokopior sa kanske just Din stampel kornmer med i handboken! 

·:'ill <: [ut \'ill jag L--ara on~~ka Dig lycka till i ;<Jkte:1 ra bre'', frimarke::1, bloc1
-: oc}1 

varianter! 
Stig Osterberg. 
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I samband med arsmotet fick styrelsen i uppgift att, i samrad med Goteborgsklubben, 
utreda om ny arsavgift fOr ar 1994. Detta har resulterat i att arsavgiften for 1994 for alia 
medlemmar blir 70 kr, oavsett bostadsort. Inbetalningskort medfoljer som bilaga till 
denna Rapport. 

Foljande medlemmar har gi betalt arsavgiften for 1993 och kommer, om den inte 
betalas omgaende, att uteslutas ur foreningen 

130, 271, ~ 382, 429, 444, 446, 5315, 562, 592, 603, 604, 616, 625, 652, 681. 

Foljande medlernmar har pengar tillgodo och behover bara betala in resterande 
belopp for 1994 ars medlemsavgift enligt nedan; 

116- 25 kr, 160- 30 kr, 178- 35 kr, 223- 15 kr; 307- 15 kr, 363- 5 kr, 415- 15 kr, 432-
65 kr, 477 - 30 kr, 484 - 29 kr, 496- 60 kr, 505 - 60 kr, 507 - 15 kr, 513- 60 kr, 520- 50 kr, 
552 - 33 kr, 580 - 20 kr, 606 - 60 kr, 623 - 15 kr, 624 - 15 kr, 643 - 55 kr, 655 - 65 kr, 673 -
15 kr, 674- 25 kr, 676- 35 kr, 689- 65 kr, 698- 15 kr, 709- 11 kr, 710- 65 kr, 716- 10 kr. 

For vara uWindska medlemmar ber jag an en gang fa papeka hur angelaget det ar 
att ni inte betalar per postgiro, eller annu varre per bankcheck, utan heist i svenska 
pengar. Detta beroende pa att de kostnader, som till exempel bankerna har i Sverige 
tar ut for att losa in en check, overstig~r medlemsavgiften. 

Det ar darfor rekommendabelt att betala er medlemsavgift for flera ar framat i tiden! 
Jag lovar att halla ordning pa era pengar. 

Foljande medlemmar har betalt for 1994; 
56, 226, 276, 284, 303, 451, 479, 485, 588, 642, 649, 722 

OBS 
Ni som har ett rott krvss pa kuvertet! Detta ar er sista Rapport om ni inte omedel

~ldr . r ta i ... ,n ell .: ts :ne..ilemsav o:lt! 
Lei£ Nilsson 

Auktionsresultat 

Den lilla mini-auktionen som vi hade i den forra Rapporten, visade sig vara en 
fulltraffl Av de 137 objekten saldes alia utom 13 vid den skriftliga budgivningen. De 
13 aterstaende saldes direkt pa motet i Stockholm den 2/11 sa det resultatet kan man 
inte klaga pa. Hogsta bud betalades for nr 80, Ofeigsfjordur med 240 kr och nast hogsta 
for nr 100, Sandnes med 210 kr. I ovrigt kan har nedan lasa de ovriga resultaten. 

1 - 10kr, 2 - 10 kr, 3 - 10 kr, 4 - 10 kr, 5 - 20 kr, 6 - 10 kr, 7 - 130 kr, 8- 130 kr, 9- 10 
kr, 10- 30 kr, 11 - 10 kr, 12- 16 kr, 13- 10 kr, 14- 10 kr, 15- 45 kr, 16- 26 kr, 17- 90 
kr, 18 - 10 kr, 19- 30 kr, 20- 90 kr, 21 - 26 kr, 22- 26 kr, 23- 20 kr, 24- 25 kr, 25- 10 
kr, 26- 10 kr, 27- 41 kr, 28- 10 kr, 29- 26 kr, 30- 10 kr, 31 - 10 kr, 32- 10 kr, 33- 16 
kr, 34- 10 kr, 35- 10 kr, 36- 10 kr, 37- 60 kr, 38- 10 kr, 39- 22 kr, 40- 24 kr, 41 - 15 
kr, 42- 45 kr, 43- 26 kr, 44- 44 kr, 45- 55 kr, 46- 10 kr, 47- 26 kr, 48- 10 kr, 49- 45 
kr, 50- 22 kr, 51 - 10 kr, 52- 10 kr, 53- 10 kr, 54- 15 kr, 55- 10 kr, 56- 10 kr, 57- 10 
kr, 58- 10 kr, 59- 10 kr 60- 35 kr, 61 - 20 kr, 62- 10 kr, 63- 10 kr, 64- 30 kr, 65- 40 kr, 
66- 140 kr, 67- 21 kr, 68- 22 kr, 69- 10 kr, 70- 120 kr, 71- 10 kr, 72- 10 kr, 73- 10 kr, 
74- 10 kr, 75 110 kr, 76- 46 kr, 77- 10 kr, 78- 10 kr, 79- 10 kr, 80- 240 kr, 81- 10 kr, 
82 - 20 kr, 83- 10 kr, 84- 26 kr, 85- 20 kr, 86- 10 kr, 87- 10 kr, 88- 10 kr, 89- 10 kr, 90 
- 46 kr, 91 - 10 kr, 92 - 10 kr, 93 - 10 kr, 94- 10 kr, 95- 10 kr, 96- 10 kr, 97- 10 kr, 98-
10 kr, 99- 10 kr, 100- 210 kr, 101 - 180 kr, 102- 85 kr, 103- 10 kr, 104- 10 kr, 105- 45 
kr, 106 - 10 kr, 107 - 10 kr, 108 - 21 kr, 109- 10 kr, 110- 10 kr, 111 - 55 kr, 112 - 10 kr, 
113- 15 kr, 114- 10 kr, 115- 10 kr, 116- 15 kr, 117-21 kr, 118-25 kr, 119 - 10 kr, 120-
10 kr, 121 - 21 kr, 122- 10 kr, 123- 10 kr, 124- 150 kr, 125- 150 kr, 126- 42 kr, 127- 10 
kr, 128 - 62 kr, 129 - 45 kr, 130- 69 kr, 131 - 21 kr, 132- 10 kr, 133- 10 kr, 134- 21 kr, 

Grattis till Dig som var pa allerten och bjod ordentligt! Och Du som inte var pa 
hugget. Passa pa nas ta gang! Tank pa att Du gor sa att klubbens ekonomi forbattras sa 
att vi pa sikt kan ha sad ana har smaauktioner lite oftare! 
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EINAR LUNDSTROM 

En av Foreningen fslandssamlarnas grundare, Einar Lundstrom, har for alltid Him
nat oss. Einar deltog ofta pa vara moten under foreningens forsta ar. Han var en av de 
stora affarsmannen inom den nordiska frimarksvarlden och grundade Frimarks
huset, som under manga ar helt dominerade den svenska filatelin och han samlade 
hos sig de framsta experterna inom nordisk filateli. Aven Facit-katalogen ar fran 
borjan Einar Lundstroms verk. 

Pa de foreningsmoten han deltog, delade han med sig av sina kunskaper och erfar
enheter. Han var ocksa mycket generos mot foreningen och manga var de gavor vi 
fick hamta i butiken pa Master Samuelsgatan. 

Vi har fOrlorat en stor profil! Men hans minne skall alltid leva kvar! 

S tig Osterberg 

Motesdagar i Stockholm och Goteborg 

Stockholm 

Foreningens moten komrner i fortsattningen att avhallas den andra torsdagen i 
rnanaden, dock den forsta torsdagen i maj. Observera ocksa de nagot annorlunda 
tiderna pa nagra av motena beroende pa att lokalen ar uthyrd dessa dagar till kl 19.30. 
Vi har dock tilltrade till vestibulen och styrelsen kornrner att finnas dar fran kl 19.00. 

Lokal: Faltoversten pa Valhallavagen 
Torsd. 13 jan. Kl. 19.00 Nyansering av aur-valorer. De som inte hade 

Torsd. 10 febr. 
Torsd. 10 mars 
Torsd. 14 april 

Torsd. 5 maj 

Goteborg 

Kl19.30 
Kl 19.30 
Kl 19.00 

Kl19.00 

tillfalle att fa sina marken nyanserade pa f'ktober
motet far har en ny chans. Tag med bytesmaterial! 
Militarpost. Lei£ Nilsson berattar om sin sarnling. 
Arsmote 
Brostamplar. Sture Hegland visar sin brostampel
samling. Tag med bytesmaterial! 
Varianter. Tag ned bytesmaterial! 

V arens moten avhalles som vanligt den andra torsdagen i varje manad, (i maj den 
tredje torsdagen) i Gardabo, Garverigatan 2, kl 19.00. Program enligt nedan. 

Torsd. 13 jan. Kl. 19.00 Tandningstyper pa Islands frimarken 1930-1960. 

Torsd. 10 febr. 
Torsd. 10 mars 
Torsd. 14 april 

T orsd. 19 maj 

Kl. 19.00 
Kl. 19.00 
Kl. 1900 

Kl. 19.00 

Gemensam resa till Kopenhamn 

(uppskjutet fran nov. 93) 
Arsmote. Gronlandska PT-kort. 
Moderna brev fran Faroarna 
Kris~an X, Islands siste kung, pa andra landers 
frimarken. 
Presentation av nya brostampelhandboken 
utgiven av Thor Thorsteins 

Under veckoslutet 8 - 10 april planerar foreningen att resa till Kopenhamn fOr att 
bese Postmuseum och de fslandska samlingarna dar. Vi kommer att fa separat visning 
av museet, vilket var danske medlem Torben Jensen ordnat. Resan kommer att avga 
fran Goteborg, troligtvis per buss, men mer om detta i nasta Rapport. 

Du som ar intresserad av att folja med, kan ta kontakt med Johnny Pernerfors pa 
tel. 031 I 14 53 93 
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RAPPORT FRAN GOTEBORGSKLUBBEN 

Antligen borjar det handa nagot pa skuggsidan! Den kande ordforanden darstades 
har i aratallovat mig material att ta med i Rapporten, men till dags dato har inget 
hant. 

Vid motet 14/5 bestamdes dock att klubbens sekreterare Kaj Librand, fortsattnings
vis skall skriva korta referat fran kommande klubbmoten och har nedan kan ni lasa 
om de forsta. 

Kaj besokte ocksa den nationella danska utstallningen INTERDANIA 93 i Taastrup 
17-19 sept. och om hans egna, som han sjalv skriver, subjektiva synpunkter pa de 
fslandska samlingama dar. kan ni ocksa lasa har. 

Moten 

Vid klubbens mote 13 I 5 saldes ett parti helark, inkopta av kassoren for klubbens 
rakning. Bland andra ett antal overtryck 5 pa 35 aur. Mathias Jockumsson med endast 
3:an overtryckt. (position 56, 57 och 58) 

Den succeartade forsaljningen medforde att ~vallens kaffe kunde drickas till sub
ventionerat pris (d.v.s gratis). 11 medlemmar var narvarande. 

Vid motet 9 sept. 1993 gastades klubben av Carl-Johan Kjellander, Islandsspecialist
en AB som hall sin l:a (av 2) 20-arsjubileumsauktion. Carl-Johan gjorde dessutom en 
intressant analys av marknaden for fslandsla frimarken. Rudolf och Kjell M. donera
de varsin biljett till den da pagaende bokmassan. Dessa_lottades ut och vanns av Anna 
och Lennart. Grattis!! 14 medlemmar var narvarande. 

frw , ,Kh med motet 14 okt. 1993 in£ordes ett narvarolotteri med frirnark.:::v~nst vid 
varje mote. En finaldragning vid decembermotet galler hela arets narvaro. Den fOrsta 
vinsten, en serie av Islands Europamarken 1983 vanns av Kjell M. 

rviOtets terna var fslandska trycksakskort (prentspjaldur). Kaj visade delar av sin 
sarnling. De narvarande (14 st) kunde bland annat se att det kort som Facit katalogise
rar som nr 3, egentligen bestar av flera upplagor. Dessa skiljer sig at bade i typsnitt och 
farg pa kartongen och bor darfor delas upp i rninst tva olika huvudnumrner. 

Interdania 93 

Orla Nielsen Island 1847-1918 (Stor Vermeil). Pa atta ramar visades rnycket intres
sant och speciellt skall namnas att samlingen inneholl 9 (nio) "hartofsar" och 2 "flack 
framfor nasan". Detta i en sarnling, gj_ specialiserad pa tva kungar eller varianter. (Hur 
manga har vara hart specialiserade ordforanden Stig och Johnny)? 

T.C.Jensen erholl ocksa Stor Vermeil for sin intressanta i GILDI-samling. 
Tva sarnlingar fslandsk skeppspost farms rned och bada erholl Vermeil. 
Ole Svinth visade manga olika stampeltyper fran Danrnark, Sverige, U.S.A., 

Canada, Norge, Storbritannien och Tyskland. 
·wolfgang Holz Visade starnplar fran manga olika lander, men ar inte fullt sa upp

delad pa stampeltyper sorn Oles. Samlingen inneholl aven uppgifter om byggar och 
tonnage fOr fslandska faryg under borjan av 1990-talet. 

I juryklassen visade Halfdan lalelgasson fslandska brevkort. Bland annat det enda 
kanda, postalt anvanda av 5 aur./ i GILD I/ 10 aur. 1880 (Facit nr 15), sant lokalt i 
Reykjavik 6/3 1920 sarnt det tidigast kanda av 5 aur./I GILDI/8 aur. Typ 1 (Facit nr 13), 
sant lokalt i Reykjavik 5/10 1919. 
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Fran Goteborgsklubben 

Frcm Bjorn Hagberg, kassoren i Goteborgsklubben har nagra intressanta meddelan
den influtit. Det galler helark av Jochumssonmarkena med forskjutet patryck samt en 
modem mystisk stampel som Bjorn ber om hjalp med att harleda. A v utrymmesskal 
kan jag inte ta in hela arket i Rapporten utan visar bara en del av det uppfOrstorade 
arket. 

Islandsklubben i Goteborg koper da och da in material som sedan 
saljes till medlemmarna pa motena. I varas kopte vi 1n ett 
parti helark, bland annat Mathias 5/35 aur (Facit 216). Det 
visade sig att overtrycket, 5, var placerat ungefar lika pa 
alla positioner utom 56 - 60 dar det var forskjutet cirka 1 mm 
at vanster. Sjalva overtrycket som helhet kunde vara forskjutet 
ocksa och detta resulterade i att 10 av de 20 ark vi kopte hade 
variant "55" (endast 3:an med patryck, Facit 216v3) i positionerna 
56, 57 och 58. Det har visade arket hade varianten aven i 
positionerna 59 och 60. Dessa overtryck var inte fullt sa langt 
at vanster som 56 - 58 men hela arket hade foskjutits ytterligare. 
Detta innebar att varianten "55" bor vara vanligare an varianten 
"35" efteTsom overtrycket som helhet i det senare fallet maste 
vara f orskjutet mera. Det finns ju inte nagon position dar 5~an 
ligger langre at hoger an ovriga och da maste alla marken fa 
samma variant. Vi har nagra ark kvar med varianten i pos. 56-58 
och vi tar 200 kr per ark. 

Bjorn Hagberg 
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Detta brev, som jag fick for nagra veckor sedan, har en stampel 
som jag aldrig forut sett eller hort talas om. Det ar postat 1 
Tyskland som rek, har korrekt adress men har passerat Island pa 
vag hit. Dar uppe fick det stampeln "Mal dirige 1- sur I'slande I 
29 AUG 1993 I Reykjavik 2" inom ram. Nu undrar jag: Hur lange 
har denna stampel varit 1 bruk? Ar det bara vardeforsandelser 
som stamplas eller aven vanliga brev som kommit fel? Jag hoppas 
att nagon av medlemmarna kan hjalpa mig. 

Bjorn Hagberg 

PR INT · 
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Nua {rimiirken 

Detar nu ett bra tag sedan de senaste frimarkena frc\n Island utkom. (Nordenfrimar
kena fran i maj) Men nu har korken gatt ur igen och den 9 oktober kom inte mindre 
an 7 nya marken, fordelade pa 1 block (Frimarkets dag) och 4 marken hoptryckta i 
block om 8 rnarken enlig tidigare kant monster. 

Frirnarkets-dagblocket som utkom till 60-arsminnet av Balbos eskaderflygning 1933 
ar mycket srnakfullt, rr,ed nytryck av de tre H6pflug-rnarkena mot bakgrund av en 
Europakarta. Visserligen kan man som Axel Miltander i Goteborgsposten ifragasatta 
om man over huvud taget bor ihagkomma Balbo som den fascist han i verkligheten 
var, men man maste dock erkanna att for den fslandska filatelin blev hans flygning, 
med de frimarken och de brev som producerades i samband rned derma, en verklig 
hojdare. 

De ovriga 4 marken som utkom samma dag, ar ocksc\ de inom temat flyg och flyg
plan. Gamla sadana och av typ sjoflvgplan, vilket var ett mc\ste under de forsta flygpi
onjararen i Island, da inga landningsbanor fanns att tillgc\, men val gott om fjordar 
och sjoar dar planen kunde landa. De har markena saljs som ett hoptryckt block om 8 
marken pa samma satt som de under tidigare ar utgivna markena med fartyg och 
bilar. :'-\nt fOr att astadkomma sa manga hoptrycksvarianter som mojligt. Markena lar 
ocksa, precis som tidigare ar, sa smaningom dyka upp i form av ett hafte. 

For flygintresserade kan jag tala om att de 4 flygplan som avbildas ar: 
1. D-463 Junkers F 13 "Sulan" fran 1928 
2. TF-0m V a co YJS 7 fran 1938 
3. TF-RVK GRUlVHviAN G-21A/JRF-5 GOOSE frful1944 
4. TF-ISP CONSOLIDATED PBY-5 CATALINA "S!EFAXI" (Gamle Peter) fran 1944 
Som helhet tycker jag nog att arets islandska frimarksproduktion ar ganska trevlig 

(och inte for manga marken) samt att om man undantar de sa kallade idrottsmarkena 
fran i mars har arets frimarksutgivning varit utan nagra storre djupdykningar. 

Nr. 1 Nr. 2 

Nr. 3 Nr. 4 

Samma dag som tidigare namnda frimarken utkom, anordnades en flygning till 50-
c\rsminnet av inkopet av en Douglas C-47 A "Gljafaxi" ar 1943. Planet skanktes 1972 till 
Staten landforbedringscentral och doptes da om till "Pall Sveinsson" TF-NPK. Det ar 
fortfarande i flygbart skick och jag vill minnas att jag for en del ar sedan laste i Iceland 
Review att plan av den har. typen (kanske var det just detta) anvandes av myndighe
tema for att flygledes besc\ ras och erosionsbranter i fjallen med en arktisk lupinart for 
a~t forhind~a vidare markf?rs~oring. Naval, ~lanet an~andes for denna minnesflyg
rung som g1ck mellan ReykJaVIk och Akureyn. Endast 1 forvag adresserade ochre
komrnenderade brev medtogs pa £lighten, mot ett extra tillag av 160 kr som oavkortat 
gar till just Statens landforbedringscentral. En stampel med bilden av den gamla 
trotjanaren anvandes ocksa, dagen till ara. 
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Nutt Balbobrev {unnet 

Ur djupen kornrna de frarn, och da menar jag inte direkt bokstavligt, utan ur garnla stor
sarnlares ofta hermetiskt tillslutna frirnarksalbum, dar ingen utornstaende har tillatits att 
kasta ens ett getOga pa de senaste decennierna, det ena Balbo- brevet efter det andra och 
med tanke pa det nyss avverkade 60 - arsjubilet av Balbos eskaderflygning, tidsrnassigt 
mycket lampligt. 

Det av oss 116:e kanda brevet rned REK - nummer 138, fanns rned pa Postiljonens 
oktoberauktion till det.facila priset av 10 000 kr, for att sa srnaningorn stanna pa 15 000 kr. 
Adressaten pa det har brevet ar en garnmal bekant. Herrn Norbert Frisher i Wien som ar 
rnottagare till alla kanda brev fran nr 102 till 139 och sakert till alla inte kanda innom den 
numrnerserien! Brevet ar sorn alia andra till Herrn Frischer, forutorn de tre Hoplugmark.., 
ena,frankerat rned 2 st 15 aur. Christian X och avstamplat den forsta dagen, d.v.s. 7/7 1933 

Postiljonen har sorn vanligt varit rnycket vanliga och tillmotesgaende och ordnat farg
bilder at oss pa bade frarn och baksidan av brevet och dessa pryder nu vart arkiv over kanda 
Balbo- brev. Men inte nog med det. Vi fick aven fargbilder av det mycket ovanliga fsland
ska skillingbrev med en dansk atta - skilling som var med pa sarnrna auktion. fslandska 
skillingbrev med danska frirnarken ar, som ni sakert kanner till, ytterst ovanliga och endast 
kanda i sex (6) exemplar. Just det har brevet saldes pa en tidigare Postiljonenauktion, da till 
utropspriset 300 00 kr. Denna gang borjade budgivningen pa 150 00 kr for att slutligen stan
napa 175 000 kr. Ingen lysande affar alltsa for den forre koparen. 

Jag villi samband rned detta passa pa att pa fOreningens vagnar tacka Postiljonen for den 
fina hjalp och trevliga bemotande jag alltid far nar jag ringer och tigger nya fargbilder . 

R Reykiavik 
~ 

Nr. 138 

.. 
- ' 
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Skillingbrevet ar, siivida jag kunnat tyda den nagot kladdiga Reykjavfkstampeln 
stampeln ratt, avsant friin Reykjavik 6/4 och har troligtvis via Skottland och konti
nenten anlant till Kopenhamns Banegiird 16/5. Alltsii en resa pa en dryg manad. Jag 
kan inget om danska stamplar, men den andra Kopenhamnstampeln med texten 
"Eftm. 3" kan vara nagon form av vad vi i Sverige kallar for Tur-stamplar, d.v.s. den 
markerar nar pa dagen brevet delades ut. Ratta mig om jag har fel! Vilket iir brevet ar 
sant, kan man med ledning av alla dessa artalslosa stamplar inte veta, bara att det 
miiste rora sig om niigon giing mellan 1870, da Reykjavik fick sina forsta stamplar och 
1873, dii islands egn~a frimarena komi bruk. 

• 

,, . 

. . 
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Skeppspost 

( ' 
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Detar nu ett bra tag (Rapport 86) sedan jag fick plats med nagot ur min egenhandigt 
hoptotade artikelserie om skepps och Paquebotstamplar pa islandska brev och frimar
ken. Men det ar sa att Rapportens vikt, av ekonomiska skal, inte far overstiga 100 gr. 
och mycket annat har tyckts mig angelagnare att Rapportera om. En del forfragningar 
har dock inkommit, huruvida artikelserien saligen avsomnat eller om den bara sover 
en Tornrosasomn samt om jag har nagra funderingar om att fortsatta med den. Tydli
gen £inns ett visst intresse av dessa, i mitt tycke mycket intressanta stamplar bland 
medlemmarna, sa darfor kan jag trosta er med att det finns litet till att plocka £ram ur 
gommoma, om det kniper och nar plats finns i Rapporten. Och det gor det denna 
gang sa har kornmer nya skeppspoststamplar sarnt de vanliga kornrnentarerna om 
hamnarna dar de anvants. 
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Grimsby i grevskapet Lincolnshire ligger vid sOdra stranden av floden Humbers utflode 
i Nordsjon. Har var skAdeplatsen for mmga danska attacker under 800-talets otaliga 
vikingatAg mot de brittiska oarna. Man kan darfor forledas att tro att namnet kan har
ledas till Grims by, men sAar nog inte fallet, dA det ursprungliga namnet var Grimesbei, 
vilket mera verkar ha sitt ursprung i engelskan. Grimsby fick sina stadsrattigheter Ar 1201, 
dA kung John garanterade borgarna stadsprivilegier av samma dignitet som till exempel 
Northhampton. Under 1300-talet blev Grimsby sA smc\ningom en hamnstad av ganska 
stor betydelse, men som fallet ar i sc\ mmga andra stader som ligger vid flodmynningar, 
grundades hamnen under seklernas gAng upp av allt slam som floden forde med sig. 
NAgra riktiga Atgarder att forhindra detta gjordes inte i tid, sA att vid slutet av 1700-talet 
var hamnen sA igenslammad, att ingen sjofart kunde bedrivas. Grimsbys Aterkomst som 
hamn skedde under mitten av 1800-talet, de\-hamnen muddrades upp och en ny docka 
anlades, alit detta for att mota kraven frAn de stora fiskeriindustrierna. Staden arislots 
ocksA till the Great Central Railway och omkring Ar 1910 hade hamnen vuxit ut till vad 
denar idag. 

Grimsby hade under den forsta ship-letter-perioden en mycket vacker kronstampel, 
men den kan vi tyvarr inte finna pA islandska brev. Vi fc\r istallet inrikta sokandet efter 
nAgon av nedanstc\ende 5, en ship-letter och 4 PAQUEBOT-stamplar som anvants i 
Grimsby frAn Ar i895 och framAt i t!den. De tvA storre stamplarna anses vara latta medan 
de andra nog kan vara ganska svAra att finna. 

I 

( 

~-:::',.. • 'f- t.--~~~- <:./~ 

PAQUEBOT 
1895 - 1898 

PAQUEBOT 
1927 

PAQUEBOT 
1966 - 1973 

; _' 

/ 

GRIMSBY 

SHIP- LEDER 
1938 - 1939 

PAQUEBOT 
1976 -----
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Hull 

Staden Kingston upon Hull ar belagen vid hopflodet av de bAda floderna Hull och 
Humber, 35 km. frAn havet. Hamnen i derma gamla och stora sjofarsstad upptog forst 
Hull-stranden men har sedermera vaxt ut sA att numera domineras stadsbilden av de 
stora Quens, Prinsess och Humber-dockorna. 

Hull har alltid haft tata fOrbindelser med Skandinavien och dess stamplar ar darfor 
inte alit fOr ovanliga pa islandska brev. Trots detta brukar priset pel ett sAdant brev ligga 
mellan 1000- 2000 kr. pel auktionerna. 

Jag har funnit 5 olika stamplar bland vilka intresserade har att botanisera. 

PAQUEBOT 
1971 - 1975 

1906 - 1914 

PAQUEBOT 
POSTED AT SEA 

1938 - 1939 

Til ltttM.,.:_ 9o..J. 11'1!-v\. T~~ 
~~~ 

PAQUEBOT 
1896 - 1970 

Detta brevkort avsant frAn Flateyri till Hangchow i China och stamplat 
dels med Flateyris kronstampel, dels med Hull Ship-letter ar val nAgot 
av det vackraste man kan fA se innom Ship - letter - omrAdet. 
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Nya medlemmar 

Jag har varit dMig pel att rapportera vc\ra nya medlemmar den senaste tiden. Inte 
sedan Rapport nr 82 har nelgon lista varit inford i Rapporten Detta har naturligtvis pel
pekats freln skilda hAll, men av olika anledningar har det inte funnits plats i Rappor
ten. Andra, i mitt tycke intressantare artiklc:tr, har pockat pel plats. Men nu tar jag mig 
sjalv i kragen och har kommer en lelng lista med alia nya medlemmar frAn och med 
nr 679. 

679 S Jonason, Claes 

681 G Gustavsson, Uno 

682 G Jaraker, Leif 

684 S Tomasson, Mikael 

685 Gudmundsson, 
Engilbert 

686 G Meeks, Thomas 

687 S bstelind, Leif 

688 G Lindh, Jorgen 

689 Madsen, Helge 

690 Loe, David 

691 S Hektor, Teddy 

692 S Johansson, Hans 

693 Larsson Lars Olof 

694 S Svenningsson. Olle 

Eriksbergsgatan 34 
2. ned. 
114 30 Stockholm 

08/ 08/ 
61117 37 66174 so 
Invald 13/ 8 1991 

Batsman Risings gata 18 031/ 
422 57 Risings Backa 52 45 57 

Invald 13/ 8 1991 

Box 321 021/ 
721 07 Vasteras 35 7163 

Invald 27/ 12 1991 

I 

Io 

Toppvagen 2 
14754Tumba 

08/ 08/ I, 151, 125, 
530 367 OS 530 889 10 126, 128 
Invald 8/ 4 1992 

Box 23 522 
200 45 Malmo 

Skaftvagen 13 
542 7 3 Maries tad 

Fornhojdsvagen 3 2 
152 58 Sodertalje 

Beles grand 12 
432 31 Varberg 

0401 
22 2413 
In vald 8/ 4 1992 

0501/ 05017 
357 91 170 80 
Invald 8/ 9 1992 

Invald 13110 1992 

0340/ 0340/ 
858 38 88115 
Invald 13/ 10 1992 

VrangbAkvej 55 2417 
DK-9900 Fredrikshavn 39 10 89 

Invald 13/ 10 1992 

39 Nottingham Road 0530 
Ashby de la Zouch 4139 36 
Leistershire LE6 SDJ England Invald 13/ 10 1992 

Liljevagen 41 
194 60 Upplands Vasby 

· Sibyllegatan 8 
114 4 2 Stockholm 

Larkbogatan 1 
212 32 Malmo 

Larsbergsvagen 53 
181 38 Lidingo 

08/ 08/ 
590 809 88 781 62 62 
Invald 13/ 10 1992 

08/ 08/ 
667 49 49 785 76 61 
Invald 3/ 11 1992 

040/ 0401 
49 43 94 34 25 32 
Invald 3/ 11 1992 

08/ 
767 59 27 
Invald 8/ 12 1992 

I, G, F 

Ixxo, Fxxo, 
191 

I, G, F. 
107, 157 

I, Fxx 

I 

I Rep. ~x 

I 

I 

ocx, Gxx, 
Fxx, Dxx 
191 



695 Nillson. Sven 

6% Heurlin. Tommy 

697 Adolfsson, Gustav 

698 Rasmussen, Per 

7 3 . 

Segergatan 8 a 
261 -+5 Landskrona 

Byggmastargatan 18 
852 39 Sundsvall 

Backsvalevagen 1 7 
591 650 Motala 

Kallargatan 26 A 
343 01 Almhult 

0-+1 8: 0418 
221 53 151 01 
Invald 8/ 12 1992 

060/ 
12 71 78 
Invald 8/ 12 1992 

041/ 
510 78 
Invald 8/ 12 1992 

Invald 8/ 12 1992 

699 G Josefsson, Bert Gudmundsg. Hemsjb 2711 0322/ 
441 96 Alingsas 509 11 

700 Larsson, Lars Erik 

701 Malmberg,Sven-Erik 

702 S Fogelvik, Karl Erik 

703 Jonsson, Albin 

704 Solander, Lars 

Box 60 
840 12 Fransta 

Valbovagen 121 
818 33 Valbo 

Stenbacksstigen 27 
181 62 Lidingo 

Knafrvagen 44 
921 34 Lycksele 

Blabarsvagen 10 
780 40 Mockfjard 

705 S Asmundsson, Asmundur Lillebergsgatan 10 
745 30 Enkoping 

706 Johansson, Bengt Olov Docentgatan 9 C 
214 52 Malmo 

707 S Johansson, Ulf 

708 Strand, Sven Erik 

Nee>< 

Rosjovagen 77 
183 41 Taby 

Valkomstgranden 5 
222 51 Lund 

Invald 8112 1992 

0691/ 0691/ 
309 16 312 50 
Invald 8/ 12 1992 

026/ 
13 12 01 
Invald 8/ 12 1992 

08/ 
766 4197 
Invald 8/ 12 1992 

0950/ 
117 71 
Invald 8/ 12 1992 

0241/ 0247/ 
21041 410 70 
Invald 8/ 12 1992 

0171/ 08/ 
317 34 7609900 
Invald 8/ 12 1992 

040/ 0401 
21 65 25 94 33 06 
Invald 8/ 12 1992 

08/ 08/ 
792 3154 757 37 93 
Invald 8/ 12 1992 

046/ 
48185 
Invald 8/ 12 1992 

Io 

Ixx, Gxx. 
Fxx 

Io, Go, Fo, 

I, 121 

Ix, Fx 

I, 150, 155 

I 

I, G, F, 
107, 113 

I, G, F 
106 

Ixx 

I 

I, G, F 

Io, Go, 
Fo, Do 

I, G, F, 
D, S 



7CF.J Stefansson, Runar 

710 Gudbjornsson 
Vilhjalmur 

711 G Neumayer, Stefan 

712 G Mortensen, Inger 

713 S Arnasson, Arni 

714 Forshill, Claes 

715 S Kroon, Tune 

716 S Nilsson, Ake 

717 S Ribbholt, Mogens 

718 G Daebel, Roland 

719 Rinholm, Kjell 

720 Lindstrand,Stefan 

721 G Struck, Gunnar 

722 Kristinsson, bssur 

14. 

Thor Efsthjalli 25 
IS-200 K6pavogur 

Hesthamrar 16 A 
IS-112 Reykjavik 

Svartrostvejen 34 
N-1529 Moss 

Jegstrupvej 4 7 
DK-8800 Viborg 

Krallingegrand 2 5 
163 62 Spanga 

Lyhundravagen 6 
761 73 Norrtalje 

Hornsbruksgatan 1 
117 34 Stockholm 

Gallerstagrand 41 
124 76 Bandhagen 

Tjadervagen 4 
148 390smo 

35-t/ l/ 35-t/ 1/ 

Invald 12/ 1 1993 

91/ 91/ 
67 59 60 65 2442 
Invald 12/ 1 1993 

09/ 
26 64 26 
Invald 12/ 1 1993 

86/ 
6123 93 
Invald 12111993 

08/ 08/ 
76152 61 736 51 71 
Invald 2/ 2 1993 

0176/ 
29112 
Invald 2/ 3 1993 

08/ 
66814 37 
Invald 6/ 4 1993 

08/ 
86 67 06 
Invald 8/ 5 1993 

08/ 
529 309 09 
Invald 8/ 5 1993 

Postamt 64/ Postfach 777 
0-1080 Berlin Tyskland __ 

Svaleveien 1 A 
N-3142 Vestskogen 

Bjornkarrsgatan 2B:22 
582 51 Linkoping 

Box 53 
440 9 2 Svanesund 

Midvangur 73 
IS-220 Hafnarfjordur 

Invald 2/ 9 1993 

333/ 333/ 
212 47 12917 
Invald 2/ 9 1993 

013/ 
261156 
Invald 5/ 10 1993 

0304/ 0303/ 
45147 87602 
Invald 2/ 11 1993 

91/ 91/ 
549 91 69 79 00 
Invald 2/ 11 1993 

Du har val kopt nummerstampelhandboken "' 

I, 156 

I, 191 

i; F, G 

I 

I, F 

I, G, F, 
D,S 

I, G 

I 

I 

I 

I, F 

I 

Ixx, Gxx, 
Fxx, Dxx, 
Sxx, 191 

Io, 110, 
156 
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En visa om den biista hobbyn! 

Lagom till forra Julen r~kade jag vara i Orebro samma dag som frimarksklubben dar 
avholl sitt Julmote. 0~ en av mina kunder i staden, som ocksa samlar frirnarken, bad mig 
folja med pa deras mote, tackade jag tacksamt ja, glad over att slippa tillbringa kvallen pa ett 
trist hotelrurn. 

Det blev en mycket trivsam tillstallning med mycket folk, kaffe och tarta, auktion och 
sang. Och det ar just sangen som jag tanker skriva nagra rader om! 

Att Tore Skogrnan ar pappa till manga visor av allehanda slag, kanner val i varje fall alia 
svenskar i foreningen val till! Men visste ni att han aven har skrivit nedanstaende visa om 
frimarkssarnlande? Dar ni alla, om ni laser texten ordentligt, och med handen pa hjartat, 
sakert kanner igen litet av er sjalva! Mantro Tore sjalv ar frirnarkssarnlare? 

Den har visan tycker jag att ni kan ta rned er till era lokala frirnarksklubbsmoten, eller 
gnola pa den for er sjalva hernma i badkaret! 

FILATELI,va'bra!! ! ...... Melodi:Turalleri. 

Text:Thore Skogman. 

Att samla pa frimarken,tar aldrig slut. 
Filateli,Filatela. 
Den hobbyn kan ju hanga me'livet ut. 
Filateli,va'bra!!! 
Du byter och saljer och letar och spar, 
och en vacker da;kanske fyndet du har. 
Filateli,Filatela, 
Filateli va'bra !! ! 

Ja,att samla frimarken ger perspekti~. 
Filateli,Filatela. 
Du langvaga vanner kan fa i ditt liv. 
Filateli,va'bra ! I I 
Ja,kanslan global,den blir din ska'du se, 
om du i bland samlarna vill var3 me: 
Filateli,Filatela, 
Filateli,va'bra · ! ! ! 

Bad'stora och sma,kan ju gladja varann. 
Filateli,Filatela. 
A'parmen med marken,den lyser sa grann. 
Filateli,va'bra l!! 
Du kanner dig stolt,nar din samling du ser, 
men blir aldrig ndjd,du vill ha mer och mer. 
Filateli,Filatela, 
Filateli,va'bra ! ! ! 

I pasen darhemma,jag frimarken har. 
Filateli,Filatela. 
Det blir snart en full pase,narsom man spar. 
Filateli,va'bra I I I 
Och samlar du marken,har du aldrig trist, 
det ar jattekul,att va'filatelist. 
Filateli,Filatela, 
Filateli,va'bra ! ! ! • 
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Brittisk militiirpost i island 

Fran och med den har Rapporten och nagra till framat i tiden, kommer var militar
postsamlande kassor att kasera om de brittiska militarpoststamplar som anvandes i 
Island under andra varldskriget samt aven fOrmedla en del fakta om de trupper som 
var forlagda dar. Ha~ finns ocksa en kronologisk uppstallning over vad som verkligen 
hande rent militart i Island under de forsta krigsaren. Han kommer ocksa att visa en 
del parlor ur sin stora samling, som med all sannolikhet ar en av de basta som existe
rar innom detta mycket svara och ganska ovanliga samlingsomrade innom fslandsk 
filateli. Las darfor och lar av derma artikel sa kommer Du att forsta mer, nasta gang Du 
star framfor ett fslandskt militarexponat pa nagon utstallning,. De ar faktiskt inte sa 
vanliga. 

BRITTISK MILIT ARPOST I ISLAND 
1940-1946 

A v medlem nr 264 Leif Nilsson 
Kalla Herbert Pritchett. 

FALTPOSTKONTOR 
Totalt forekom det over 40 faltpostkontor- nummer i den nordiska regionen i sam

band med kriget. De tillhorde dels enheter i Island, Faroarna och i Norge under kriget, 
dels enheter i Norge under kampanjen 1940 och efter befrielsen. Den forsta perioden 
har inte gatt att dokumentera med autentiska brev. 

Island erholl det nast storsta antalet faltpostnummer, daribland 4 RAFPO. (Royal 
Air Force Post Office) Flygvapnet spelade namligen en viktig roll for Islands fOrsvar 
under hela kriget, medan armen drogs tillbaka under 1942, da amerikanarna avloste. 

CENSURSTAMPLAR VIKTIGA LEDTRADAR 
Det drojde ett tag innan faltpostkontor (FPO) inrattades for de forsta brittiska styr

koma. Eftersom dessa i forsta hand var marinsoldater kunde de sanda post direkt med 
fartyg. Ett gemensamt drag for Island och Faroama var postbefordran via transif-flyg 
och fartyg. Brev som sants pa detta satt saknar avgangsstamplar, forutom censur
stamplar. De fick postala stamplar forst vid ankomsten till England, antingen 
RECIEVED FROM H. M. SHIPS som senare ersattes med POST OFFICE MARITIME 
MAIL. Dessa odaterade stamplar, slagna for hand eller maskinstamplade, anvandes 
vid ett fatal brittiska hamnar pa tidigare postalt obehandlad post. Aven om de ar van
ligast pa brev fran flottan forekommer de ocksa pa brev fran de ovriga vapenslagen. 
Brev fran Island gar att identifiera, om det £inns en censurstampel, aven om det kan 
vara vanskligt. 

ARMY POST OFFICE 500 
Royal Engineers Postal Sektion var en enhet innom armen som kontrollerade den 

brittiska postgangen i Island till i borjan av ar 1943. Post till britterna hade av sekre
tesskal alltid samma adress APO 500. Fran APO 500 vidarebefordrades posten till de 
lokala FPO - kontoren over hela Island. 

FP02 
De allra flesta censurstamplar som registrerats pa kuvert fran detta kontor finns 

ocksa representerade fran andra kontor i island. Detta tyder pa att FPO 2 anvants i ett 
storre genomgangslager. Kanda avstamplingar omspanner perioden 10-10-1940-
15-2-1943, alltsa en senare anvandning an ovriga FPO:s. 
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FP03 
Stampeln 4a ll h<l anvants i Sevdis~()rdur under period en I S- l t L i L'4() - 1-LL l942. 

FP089 
tv[vcket lite J.r kant om denna FPO - s tampel. Stampeln har <lnv~ints v id kontor i an

knyt~ing. till 49:de divisionens hogkvarter i Reykjavik. 

FP0304 
Stampeln skall ha anvants i Akureyri under perioden 21-5-1940- 22-8-1942. 

R/
0 4~ ~Ja ndua~y 30~h) .Rek. e~~ke~~ med hand~~ampel FPO 304. 
eg~~~ e~e enve{ope~,RE 2b. 

FP0305 
Stampeln anvandes formodligen vid ett flygfalt nara Budareyri, men kan dessforin

nan ha tillhort enheter ur K.O_.Y.L.I, som var forlagda dar. Tiden ft'lr anvandandet har 
varit 3-8-1940 - 27-6-1942. 

FP0306 
Av den stora brevvolymen att doma tycks denna stampel ha anvants i Reykjavik, 

troligen vid armehogkvarteret, dar aven FPO 89 och senare FPO 526 anvandes vid 
manuellt betjanade postluckor. Vid dessa kunde man fa brev rekommenderade, 
vilket inte var mojligt om man bara stoppade forsandelsen i brevladan. 

Man finner manga olika censurstamplar pa forsandelser med FPO 306, aven med 
R.A.F - censur. Enheter ur flyget var stationerade kring huvudstaden och kunde ut
nyttja detta centrala APO. Arme-censuren anvande triangulara eller rektangulara 
stamplar, medan R.A.F-censorerna bland andra anvande en oval typ . 

Brev inneslutna i det grona "active" - kuvertet censurerades inte regelmassigt, aven 
om sa kunde ske. 

Tiden for anvandandet av denna stampel har varit 11-6-1940- 2-12-1942. 

FP0307 
Fa forsandelser med denna gt§mpel finns bevarade, varfor det ar svart att faststalla 

var detta kontor lag. 
Tiden for anvandandet var 7-11-1940-7-4-1942.0. 
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Ocksa av denna starnpel finns det fa forsandelser bevarade. Den anvandes vid 
Borgames under tiden 2-10-1940 - 12-4-1942. 

FP0526 
Derma starnpel patraffas pa brev fran R.A.F:s hogkvarter i Reykjavik och anvandes 

under tid en 27-11-1941 - 5-4-1943. Det troliga ar att FPO 526 ersatte FPO 89 mot slutet 
av ar 1941 och att bada kontoren lag i Reykjavik. 

...---- . , ...... . \' 

.. --. ·-

. fiVE 
t 
f 

~ 

7940 ( Oe~obe~ 5~h ) .Rek.e~~ke~~ med hand~~ampe{ FPO 306. 
S~alet ~~l{ a~~ b~ev ~ekommende~ade~ va~ at~ man ~ande 
hem nylon ~~~umpo~ bl.a. 

, ,,. ~:t·1~·- t.:~_:. ~---~~~-~- .. ~~~ .;-~_-:~:\'!~~;.;-~~--=-";-:_,_~·--:'"'C•I(W'I~.!= ·.- :: ·r~~~f! _ ·_ 

:-:: -~ ·. .... . '. -:~: ·-

7942 (Ap~ 75rh),~an~ ~~l{ d~n no~~ka~~uppen p& I~land 
ankom~~~~ampla~ v~d FPO 526. 
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Nya militii.rpoststii.mplar (unna! 

VAr kassor Lei£ Nilsson benar oavbrutet och idogt igenom amerikanska och brittiska 
auktionskataloger och ovrig fackpress irmom detta omrAde och lagom till detta nummer av 
Rapport har han hittat nAgra verkliga rariteter irmom omrAdet. 

Nyheter 
Ett amerikanskt brev med APO 888 som avsandaradress frAn oktober 1941 med censor: 

US Censor No 620. Detta ar sallsyntaste av alla APO- brev frAn fsland. Stampeln ar lite 
kladdig och ar frAn Quartermaster Unit. 

Uppgifter erhAllna frAn Mr. S.C. Jersey U.S.A, ordforande i War Cover Club U.S:A. 

R.A.F P.O 
Ett brev frAn Island till H.M. Custom & Excise i England, stamplad med den hittills 

okanda stampeln R.A.F 003 * 14 SP 43. Derma stampel avviker frAn de andra R.A.F post 
officestamplarna i Island sMillvida att derma ej har "POST OFFICE" och bokstaverna "P.O". 
Derma R.A.F. Post office 003 skulle vara belagen i Kaldadarnes. 

Uppgifter erhAllna frAn FPHS Newsletter No 200 i England. 

Adressiindring 

FrAn Ebbe Eldrup, vAr duktige storsamlare, attestskrivare och numera ocksA juryelev frAn 
Darunark har inkommit ett brev dar han ber mig meddela i Rapporten att han flyttat till 
Bolbrov~nge 29, DK 2900 Rungsted Kyst, (varfor flyttar man frAn en ort med ett sA vackert 
och gott klingande namn som 01stykke??) varifrAn han numera skriver sina attester, 
sander ut sina aukticnslistor och filar pA sin redan mycket fina, guldmedalj-belonade 
fslandssamling. · 

Ebbes attester fAr val for narvarande anses vara en av branschens basta och sakraste. Men 
smakar det sA kostar det och har nedan kan ni sjalva se vad ett expertutlatande avera 
rariteter betingar. 

- DR. EBBE ELORUP - PHILATELIC EXPERTISE -
BOLBROV.lCNGE 29- DK-2960 RUNGSTED KYST- DENMARK. 

INSURANCE - GUARANTY. 

Items will be kept as safe as possible and handled with the greatest care during examination, but 
they are not insured or guaranteed against impairment or damage. 

The correctness of the statements in certificates and opinions are not guaranteed for . I do not 
accept any responsibility for losses resulting from errors of any kind. 

Items will be returned within 2 weeks. except during holidays. 

Items will be returned by insured mail if possible , otherwise by registered mail (my responsibility 
only DKK 500). 

CERTIFICATES: The fee is 2,5 o/o of the value (catalogue or certifier estimate) of the item . The 
minimum fee is 250 DKK, and the maximum fee is 1 .500 DKK. 

OPINIONS: The fee is between 150 and 250 DKK, depending on the time needed to examine the 
particular item and to what extent research is carried out 

VAT (if delivered in Denmark) and postage will be added. 

If examination of several items is requested, the fee will be reduced accordingly. Delivery may 
then be delayed. 
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Varianterna den har g<ingen kommer fr<in Wilbur_ Jonsson i Canada. De finns p<i 
marken som i de fiesta fall ar massvara s<i har kan m alla vara med och leta bland era 

dubbletter. . k ll "H · 
P<1 markena 3 och 6 aur Christian X kan ni tydligt se, vad Wtlb~r ~ ar om t 

pannan p<i kungen" och p<1 20 aurvaloren kan ni se att M och E s1tter thop. N<igot ~om 
i Facit endast ar noterat p<i 10 aur. 

P<i tjanste market F. 55 i samma serie visar Wilbur ett fyrblock med patryck p<1 

baksidan. . fi k 1·· t b t <1 
Till sist kan ni seen rolio- variant p<ilO aur "sill", dar den hila s en, ~ngs or P 

det nedre hogra market, h~ galar, vilket inte finn~ p<i de a~dra markena 1 blocket. 
Den har varianten finns enligt Wilbur p<1 marken 1 pos. 16 1 arket. 
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GEYSIR HAR VAKNAT!! 

Efter 15 ars Tornrusa-somn har undertecknad, foreningsmedlem nr 97, yaknat tillliv igen 
och plockat fram studiesamlingen pa rubricerade ornrade. Min avsikt ar att fullfOlja de 
studier av papper, tandningar och farger som jag en gang paborjade. For att kunna gora detta 
behover jag heist mera material an vad jag har. Jag hoppas kunna fa hjalp av DIG! Jag vill 
valdigt garna lana eller kopa brev och/eller massvara med lasbara stamplar. Jag tanker borja 
mitt arbete med att analysera 45 aur 1940-43, 60 aur 1943-46 och 1 Kr 1945-47. 
Om Du kan hjalpa mig sa fOreslar jag att Du ringer mig forst. Tel: 0~00-134 88 

Lennart Engstrom, Lyckegatan 4 G, 434 32 Kungsbacka 

* Ny Frimerkeri 

D<1 vi november besokte Frim~reker i Forum fick v<1r forening det fina erbjudan
det, att alia v<ira medlemmar kostnadsfritt kan £<1 den fslandska "Ny Frimerkeri" fr<1n 
Postphil, d.v.s. gamla Frimerksjasalan. Vi antog erbjudandet p<1 st<iende fot, men kom 
sedan att tanka p<1 att alla medlemmar kanske inte vill ha sitt namn och sina adresser 
utlamnade. Om Du darfor, av nagon anledning, inte ar intresserad av att fa Ny Fri
merkeri hem i brevladan, ber vi dig darfor att snarast meddela detta till sekreteraren 

* Ny Frimerkeri innehaller omfattande information om alia nya fslandska fri
marksutg<ivor, minnesstamplar, telefonkort m. m. och ar mycket lasvard. 

' . 

Med de..:t:ta :tac.k.a~t .tom.ten no~t -6.,i_g 
Nu .tank.e-'1. han .ta -6ig en k.att ot U-'1. -6taden 
oc.h .ta tedig.t ~'tam :titt na-6-ta JtappoJt.t 
-60m be~tdk.na-6 u.tk.omma nagon gang i maJt-6. 

GOV JUL oc.h GOTT NVTT XR ! 
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