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En ski.in sommar i hiingmattan eller pa badstranden 

Det ar vad jag onskar er alla! Sc'i har de'\. Mer en frimarkssasong snabbt forflutit och 
nagra storre sensationer har val inte intraffat! Den nationella utstallningen 
Iennecopia 94 var inte nc'igon hojdare vad betraffar fslandsk filateli, men vi hade 
mojlighet att se Hans von Strokirch helsakssamling i natura, de'\. Hans som harstam
mar fran Jonkoping var speciellt inbjuden att visa sin samling dar. ( Se mer om detta i 
annan artikel) 

Den har Rapporten hoppas jag skall fOrljuva sommaren for dig. Den innehc'iller lite 
av varje frc'in mOten auktioner och utstallningar, samt en del svar pc'i tidigare stallda 
fragor. Om det nu mot formodan skulle bli nc'igon regnig dag under semestem kan du 
val fatta pennan och skriva en rad om vad du sjalv tycker att kommande Rapporter 
skall innehc'illa! Om du har nc'igra frc'igor eller synpunkter eller vad sam helst. Det 
mc'iste finnas massor av c'isikter bland 260 medlemmar som kan ventileras i Rapporten. 
Var inte radd! Pram med det bara! Sjalv hade jag aldrig skrivit en rad nar jag rc'ikade 
bli sekreterare i fOreningen och nu gc'ir det knappt att fc'i stopp pc'i mig nar jag komrner 
igang. Sc'i fatta pennan och skriv! Om inte annat sc'i ett vykort! sekr. 

Fran min horisont 

Nar jag skriver det har ar det vc'ir och snart somrnar. Ser tillbaka litet och finner att 
det varit ratt sa jaktigt. Forst hade vi c'irsmote. Det blev som vanligt om val pc'i alia pos
ter. Nasta evenemang var resan till Kopenharnn. Vi borjade med att besoka Borc'isfOr
eningens mote, dar Helena Oberrnuller Vilen talade om manipulerde marken och 
forfalskningar. Nar det galler brev och starnplade marken undrar man om nagot ar 
akta efter att ha sett hur fusket gc'ir till. Men Helena menar att hon med sin utrustning 
ligger steget fore fOrfalskarna. Efter motet for vi till variantsarnlaren i Goteborg. 

Redan kl 7.00 pa rnorgonen var det dags for avfard till Helsingborg. Det gallde att 
skynda pc'i fOr att fc'i se Hoilands auktionsobjekt. Plus det att vi besokte sc'i manga hand
lare vi hann rned innan stangningsdags. 

Dagen darpc'i besokte vi Danrnarks Postmuseum. Det var en riktig hojdare, sarskilt 
for dem som ar intresserade av Tva Kungar. Dar fanns provtryck i alla farger och 
helkartor. Har inte sett sc'i manga forstatryck sedan Svante G. och jag besokte Kvaran i 
Reykjavik. Pc'i eftermidagen och kvallen deltog vi med gladje i fslandsklubbens i 
Danrnark mote och horde Tor C . Jensen tala om sin samling f GILDI. Trevligt!! De 
hade ocksa en liten auktion plus att manga av de danska sarnlarna hade dubbletter 
med sig.Kvallen avslutades rned gemensarn middag. 

Nasta stora handelse var Iennecopia i Jonkoping. Det var med spanning vi sc'ig frarn 
emot att antligen fc'i se Hans "\'"On Stro!Qch helsakssamling. Vill har b~ra saga att _yi 
blev inte besvikna, det ar en harlig samling. Grelsons sarnling hade vi sett tidigare, 
men en del nyforvarv fanns nog med. Anna Jorgensens samling, fslandsresan 1991 
var ocksc'i ett trevligt blickf<'ing. 

Slutar med att onska Er alia en trevlig sornmar och glOm inte att under regninga 
sommardagar titta till Era samlingar! 

Stig Osterberg 



H6STENS MOTEN 

Till vilka ni alia onskas varmt valkommna, startar redan den 8 september i b~de 
Stockholm och Goteborg, med som vi hoppas intressanta foredrag. om nummer
stamplar resp. islands republik 50 M 

Hostens moten i Stockholm 

AvhMles sorn tidigare i Faltoversten vid Valhallavagen (T-banestation Karlaplan) 
den andra torsdagen i mmaden enligt nedan. Tid kl. 19.00 

8 sept. Tema: Nurnmerstamplar. Leif Nilsson visar sin stora samling stamplar 
och brev. Tag med bytesmaterial! Vi har aven kopt in 2 nummer
stampelsamlingar sorn kornmer att styckas och saljas p~ dett mote. 

13 okt. Costa Karlsson frm Filatelisten har lovat att komrna och inforrnera om 
intrade i SFF. (Altemativt video om fslandska frirnarken) 

10 nov. Lars Ingernan visar fslandska brev. Tag med bytesrnaterial! 
8 dec. Stig Osterberg visar i ord och bild sin medaljtyngda samling Tv~ Kungar. 

Stig och Johnny P har ocksA tillsammans gjort en sammanstallning over 
alia kanda varianter och andra konstigheter p~ den emissionen. Vi avslu
tar sasongen rned kaffe och lussekatter. 

Som vanligt raknar vi odes~ rned att kunna vftldgasta Solientuna Filatelistfore
nings fina luciafest. Tidpunkten ar annu inte bestamd s~ jag Aterkommer om derma i 
en senare Rapport. 

Hostens moten i Goteborg 

Avhru.les aven liksom tidigar i Gardabo, Garverigatan 2, SpArvagns och bussh~li
plats Svingeln. Motesdagen ar aven har den andra torsdagen i varje mmad. 
Tid kl. 19.00 

8 sept. 
13 okt. 
10 nov. 

8dec. 

island, republiken 50 M. 
OAT-stamplar pa brev fran det nordatlantiska omradet. 
V arianter pa Tva Kungar. Foredrag med ljusbilder av Stig Osterberg & 
Johnny Pemerofrs. 
J ulmote med kaffe och visning av video om islandska frimarken. 

Till detta kan ocks~ tillagas att fslandsklubben i Goteborg fyller 30 M den 24 april 
1995. Alia ideer om firandet av jubileet kan lamnas till Johnny Pernerfors. 
Tel 031 I 14 59 93 

Johnny meddelar ocksa att auktionsmaterial till hostens storauktion i Goteborg 
emottages till och med vecka 29. d.v.s. senast den 24 juli 

RESA TILL AARHUS 

I anslutning till Nordia 95 i Aarhus planerar vi att ordna en resa dit. Alit ar annu 
pa planeringsstadiet, men om du ~ intresserad s~ sla en signal till Johnny sa f~r du 
mer information. Tel. 031/~ \Lf sq tj'] 



Bokslut (or 1993 

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

RESULT A TRAKNING 

Intakter 

Arsavgifter 
Auktionsoverskott 
SMda stfunpelhandbocker 
Diverse intakter 
Ranteintakter 

Summa intakter 

Kostnader 

Kostnad s<'Hda handbocker 
Rapporter inkl. porto 
Ovriga ornkostnader 
Avskrivning inventarier 

Summa kostnader 

ARETS RESULTAT 

1993 

11350 
1 631 

14 915 .. 
3 556 
2 846 

34 298 

12 058 
6 643 
8 488 
2 770 

29 959 

4 339 

1992 

~ ' .. 

13 720 
460 

11880 
753 

1996 

28809 

11110 
5 083 
6104 
2 283 

25130 

3 679 

Arets vinst ar sorn ni ser nagot hogre an fjolarets och beror, trots att portkostna
dema for Rapporten okat drastiskt rned 1 600 kr och trots att hyran for rnoteslokalen i 
Stockholm hojts rned 1 000 kr, i forst . td pa, att vi fortfarande kan halla tryckkost
nadema for Rapporten nere till ett minimum, (d. v. s. papperspriset) sarnt att vi fort
farande tar av det kuvertlager som Lei£ Nilsson ordnat at foreningen. I vinsten ligger 
ocksa en del intakter fran vara smaauktioner. 

Kaj, Europamiistare! 

En a~ dagarna under Frirncerker i Forum, anordnade som tidigare nfunnts, den 
danska Islandsklubben ett mote, dar rnedlemrnar och andra islandssamlare fran 
Danmark, Sverige, Island och Tyskland traffades for att utbyta erfarenheter och fri
rnarken. Ebbe Eldrup hade dagen till ara ordnat en liten tavling rned 10, i mitt tycke, 
ganska svara fragor om islandsk filateli."Som-vanligt" vann Kaj Librand fran Gate
borg med nio ratt, vilket stallde honom i en viss sarklass. 

Kaj utnamndes darfor av motet till Europamastare och har nu bara varldsrnastar
titeln kvar att erovra. Han ligger just nu i hardtraning och vantar pa en utmaning 
fran nagon filatelistiskt kunnig islandssarnlare fran den nya varlden. Men denne bor 
nog vara en riktig tungviktare for att ha nagon chans! 



4. 
Intressant flygpostbrev 

Fran Lei£ Fuglsig har jag fMt ett brev med Mfoljande bild av ett aktg<illget ??? flyg
postbrev med onormalt hogt porto. Lei£ skriver; 

Jag sander dig harmed en kopia av ett brev som i Ar (1993) srudes pA·en dansk auk
tion. Brevet ar avsant frAn Reykjavik 24/12 1935 med flygpost till Buenos Aires i 
Argentina. Julha.lsning eller affarsbrev? Avsandaren ar i varje fall fslandska Fiskepro
ducenters Forening. 

Farsandelsen har gMt med franskt flyg frAn Paris och for detta fanns det ett speciellt 
flygpostporto. Jag medsander den aktuella portotabellen frAn "Postbli!did" maj 1935. 
Om vi utgfu ifr~n den paforda vikten (24 gram) skall portot beraknas enligt nedan: 

Brev 2:a viktklassen 0.55 
Flygposttillagg 5 x 3.25 16.25 
Rek-avgift 0.30 

17.10 
Men frankeringen utgor endast 16.90, s~ har det ar tal om en obemarkt underfran

kering av 20 aurar. Varken undertecknad eller portospecialisten 6lafur Elfasson som 
jag har konsulterat, har tidigare sett brev dar detta speciella (extremt hoga) porto an
vants. Att portot var mycket hogt kan illustreras av att ett liknande brev till Brittiska 
Indien kunde sandas for 3.85 kr. 

I den stora fyrkantiga flygpoststampelnforekommer ordet " hebdomadire" som ·bety
der var sjunde dag; veckovis. Vad de olasliga orden overst i stampeln stfu for vet jag 
inte. Kanske kan n~gon flygpostspecialist upplysa mig om det? 

5 kr, Christian X p~ brev ar inte vanlig t, men annu roligare hade det varit om man 
anvant Christian X, 10 kr, som s~ vitt jag vet inte ar kant korrekt anvant p~ brev eller 
foljebrev. 

Till slut vill jag uppmana Rapports lasare att, om mojligt, sanda oss bilder av andra 
brev, aven Zeppelinbefordrade, dar detta porto anvants! 

Om n~gon dessutom kan ge oss ett exempel p~ ett korrekt postalt anvant bruk av 
Christian X, 10 kr, skulle det vara spannande. 

Lei£ Fuglsig 

,·· . · 



fQ~I~l~£L£ __ iLi_lfii 
Mee5 Zeppelfn fni Berlfn og fronsku flugi fra Paris: 

l. Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay ................. . .............. . 
2, BrasilJa ................................................................................ . 

Fyrir hver 
5 gr. 

325 
275 

T axtinn fyrir pren t meo Suour· Ameriku · fluginu er 5 sinnum l~gri eo a 65 og 
55 aurar fyrir hver 5 gromm. 

Zeppelfn-flugi(l og franska flugio hefst annanhvern laugardag fra 1. junf ao telja. 
A'tJ ooru leyti vfsast til pess, sem segir f P6stblaoi nr. 3 1934 4. Ji(l, sfOustu 

malsgreinunum. . 
;: .-

Som ett bevis for att portot pa ovan namnda brev verkligen var extremt hogt, vill 
jag har nedan illustrera med en bild av ett annat flygpostbrev, ocks,a det till Argentina. 
Visscrligen betydligt lattare, avsant under kriget nagra ar senare, men man hade da 
tydligen rattat till portot, sa att det i det har fallet ar det mer normala 5.75 kr. Aven det 
har brevet ar frankerat med de t "svara" Christian X, 5 kr, och saldes pa Gotas auktion 
1985 for 1700 skr. 

Sekr. 

~ ... 
VIR RIR mRIL 

Par avian ~ 

Loftleil5ia 

) .,- . . . 
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Tva nya Balbo-brev 

De firms tydligen kvar, manga av de gamla Balbo-breven! Pa H0ijlands auktion i 
november 1993 dok ytterligare ett, av oss okant brev, upp. Det ar nr 213, av vilket var 
van och medlem Lei£ Fuglsig sant oss en kopia, inte bara av framsidan utan aven av 
baksidan, som pa just detta brev ar lite speciell! A vsandaren fran Grindavik, som 
lyckats med konsstycket att klistra framsidan full med marken av laga valorer, har 
aven blivit tvungen att ta till baksidan for att fa plats med ratt porto. (16:30) Franke
ringen ar sa.ledes unik och detta ar det enda brevi vart arkiv dar baksidan tagits i bruk 
fOr detta andamal. Tillaggsfrankeringen, utover kronvalorerna, bestA; ,-av 1x15 aur. 
Chr.X, 1x5 aur. Gullfoss, 2x3 aur. Chr, X samt 4x1 eyr. Chr. X. 

Utropspriset pa det har brevet var satt till 10 000 dkr, men man lyckades skramma 
upp budgivarna anda till 16 500 dkr, viket i var flytande, svaga svenska krona blev 
hela 20 500 kr. Kanske den ovanliga portokombinationen bidrog till det hoga priset? 

Vi har senare, direkt fran auktionsfirman fatt brevet fint dokumenterat i form av 
tva vackra fargkopior. Ett varmt tack till Thomas H0iland for detta. 

Aven fran Amo Debo har vi fatten bild av ett "nytt" Balbo-brev. Detar nr 265, vil
ket ingar i en serie om minst 6 brev (262-267) till Mr Arthur Gleason i New York. De ar 
alla nasta identiskt lika, och har det for mig naturliga tillaggsportot, 3 st 10 aur. Chr X, 
med patrycket "flygmaskin". Avsandare ar en herre vid namn B. Palsson i Reykjavik 

Det har brevet farms med pa en tysk auktion i november forra aret. Vad utrops och 
slutpriset var har dock Amo glomt att meddela oss, 

I det har sammanhanget vill jag aven meddela att jag fatt bassning av Lei£ Fuglsig, 
fOr att jag i en tidigare Rapport (Nr 84) pastatt att tillaggsfrankeringen pa ett Balbo-brev 
skall ha varit ett 30 aur. Chr. X med "tata" linjer och att detta ar, som han skriver, 
"komplet uladsigg0rligt" da detta marke utkom fOrst 1934. Ratt skall vara ratt! Tack 
Lei£ for att du haller ordning pa mig! 

Foreningen har nu bilder eller kannedom om 118 av de ursprungliga 298 breven. 
Klart ar dock att det firms fler som pockar pa att komma fram ur anonymiteten i gamla 
frimarksalbum. Sa hall ogonen oppna och meddela oss om du ser nagot nytt brev i 
nagon auktionskatalog! sekr. 

R Reykjavik 
t-------i 

~r. 213 
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Nr. 10, 12, 15, 19, 28, 46, 47, 48, 63; • 77, 86, 107/ 121;··123,: · ; : · 
152, 162, '177, [183; ·185; 195, ·199, 201, 205, 273, 276, 282, 285' 

;,. 

Brev pa vilka vi har (iirgbilder 

Nr. 25, 34, 110, 137, 138, 139, 180, 182, 
192, 194,' 211/ 213;' 218, 238, ; 243, 262, 264, 277 

Brev pa vilka vi har svart-vita bilder 

Nr. 2, 3, :7, 9;' ;14; 20, ·; 26, '27, :38, 39{ 40, 49, 53, 58, 59, 60,· 65, 67, 
74, 75,' -79, 81,:-87, 88, 90, 91("' 102, '104, 111, 127, 136, 144, ' 145,- ' 146, 148, 
153, 154,:. 156; ''169, :172,,:174, -176, . 184, 186, 198, 212, ~216, 219, 226, 227, 
229, 239,: 241;; 244;, 247/' 248, .250,- --252,·'265, -267, 274,' 280, -284, ' 295; 297 
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Dessutom kiinner vi till yfterligare 1 brev utanfor riummersenen om de 298. : · '' 
Det som kaptenen .i Balbos eskader Alessandro Miglia, troligtvis smugglade ,,: 
med sig pa overresan. ( se 'Rapport nr 81) · '' 
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s. 
!vi[0LN1T? 

Fran s~e Lei£ Fuglsig ha~ vi a:ren fatt en. del. fakta p~ ~~g~Q~t~r~::rg~ f!~g<l-.o~s:~, ~~'it 
skeppsstampeln MJ0LNIR. Lei£ skr1ver att Mj~lnir var.ett fartyg;·~tillliorande det-·'·· A '···'-•-
danska rederiet "Thore", som seglade pa fsland. Till detta rederi horde aven det i dessa 
spalter tidigare omskrivna "Kong Inge", samt "Kong Helge, Kong Trygve, Sterling, 

~!:ar~· ~~~~~I~kJ~s!Mjlii~;~:'i·:~ru.:JJ~~h~~~dPn~1~i:?f~~:-:~~if 
det dansk/ fslandska skeppsregistret, ha varit registrerat i fsland.: (Faskrud~fjor.dur);·: ~' >\ '\ 
Fartyget seglade fsland-Bergen-l<0benhavn, i varje fall under aren \_906-1908. 

Varfor just Mj0lnir, och inte red~J:i.~~s_.9y!]g~ : .f.9fYgL<;l!lv_a!ld_~- ~tp. .~I.cE:PP~~~~pp~_l:lli!;lj 
att makulera frimar~en med, kanner dock inte Lei£ till. Kanske ka,n nagon av denna 
publikations mangkunniga lasare :bidra :med-fakta? ·. ''" . ' ::_' .,.,: .· .:·;, _(_: :, . ~ · .-: 

Till detta kan sekreteraren tillfora :att det tidigare skrivits ;en· del om·iMj0lnir i'Rap.c.J , 
porten. I nr 60 skriver t. ex Pelle Hanner att han fran Anker Jonsson i Malmo fatt ett 
par av 1 eyr. Tva kungar till paseende stamplat ,. : .. ~.._, ·. ··.:; . · _ .. '.·; "","1;\ 

*MJ0LNIR* 
12 OKT 1908.·. · 

Anker hade ocksa ett annat marke rned en mystisk starnpel dar man endast kunde 
utlasa, i lutande stil och med bokstavshojden 5 rn.rn. 

LF 
1908 

' -~ ' '.., .. 

Nu ar det latt att tro att "LF' med sakerhet kan harledas .till ovan namnda "Ingolf". 
Men sa latt ar detnu inte· och har gick meningarna isar 1985 da detta aktualliserades. 

Sigurdur H. Porsteinsson menade.da att starnpeln harrorde ~sig: fran det civila farty- . 
get "Ingolf" somJran~J906 ·anvandes ·av DFDS othsorn senare:.chartrades av.Thore. 

Lei£ Fuglsig, minsann, menade daremot, att starnpeln kunde ha anvants ombord pa 
ett danskt orlogsskepp med samma namn (Ingolf). Detta fartyg anvandes huvudsak
ligen som skolfartyg och befann sig ofta i de fslandska farvattneh.·.under perioden 
1879-1921. En sadan skeppsstarnpel, "fsLANDS FALK", ar ju val kand pa fslandska 
brev och frirnarken. 

Av alit detta kanfvi nu dra .den slutsatsen att starnpehi. :'~MJ¥fuNIR" inteJangre ar ,-, ,1.; 
nagot problem da den ar val dokumenterad, men att vi fortfarande inte vet sa mycket .' 
om "INGOLF" och har vill jag be vara danska vanner om _hjalpl · · ·· · · ·: ·. : . ~ -- \.., 

Om det nu fanns en sadan stampel ombord pa "skolfartyget Ingolf", som var i ljanst 
i sa manga ar, sa maste det i rimlighetens namn finnas mangder av danska marken 
med den s!arnpeln, da varnpliktiga pojkar ofta har en "karaste" i hemrnaharnnen och 
pa grund av detta forhailande lider av skrivklada med sirligt skrivna karleksbrev som 
patagliga resultat. 

Ar inte sa fallet, ar jag benagen att halla rned S.H.P om att stampeln anvandes pa 
det civila "Ingolf" Eller?? 

Pelle Hanner efterlyste 1985 mer fakta i fallet. Da annu inget inkomrrlit forsoker jag 
igen! Ni som vet nagot, skriv en rad! sekr. 

1908 



iSLANDS FALK 

Under besoket pa Frimerker i Forum som beskrives i en tidigare Rapport, hittade er 
sekreterare ett brev, som gravde ett djupt hal i den aven normalt mycket tunna plan
boken. Detar ett pengebrev avstamplat i Reykjavik 2/2 1922 och assurerat for 1200 kr 
med portot 2.50, fordelat pa 8 st F 99, 2 st F 105 och 1 st F 141. Har maste jag be dig, 
Olafur Eliasson, om hjalp. Ar det ratt porto?? I och for sig ar det ett vackert och ganska 
annorlunda brev, men det som verkligen fick mig att komma over den ekonomiska 
motstandstroskeln, var de tva vackra sigillen pa baksidan som visade att detta brev ar 
avsant fran nagon besattningsman (kanske kaptenen) ombord pa iri:Bpektionsskibet 
Islands Falk, hem till hans kone i Birkerod utanfor Kobenhavn. Innehallet 1200 kr, 
kan inte ha varit de vanliga hushallspengarna, utan maste ha varit en formogcnhct 
pa den tiden. Man kan bara beklaga att brevet inte ar avstamp~at med fartygets egen 
rakstampel" IsLANDS FALK", men det kanske inte var tillatet att stampla vardepost 
med den, utan avsandaren maste passa pa att sanda brevet under nagot uppeha.Il i 
Reykjavfk.? 

Nu kommer fragorna: 
Vern vet mer om fslands Falk? 
Vad sysslade fartyget med? Inspektionsskib ar ett ganska vidstrackt begrepp! 
Hur lange anvandes rakstampeln"ISLANDS FALK"? Sjalv har jag den pa tva 
kungar. 
Vern var kapten pa skutan? Var det brevavsandaren N. Sorborg? 
Tacksam for svar pa alia dessa fragor! Sekr. 

r<~/,, lnnl~-gb~ K~n~r;:. &~ ·~iiiii ~~- ~ 
I.--- -\ ,; , -·J 



Kdpenhamnsresan 

Borjade for oss frftn frarnsidan redan vid lunchtid torsdagen 7 I 4 med bilresa till i 
fOrsta hand Borfts, dar den lokala frimarksforeningen lyckats fft Helena Obermilller 
Wilen som forelasare over amnet forfalskningar och om de erfarenheter hon fMt 
som attestskrivare for frirnarken. Helena visade med hjalp av diabilder, jatteforstor
ingar pft hur mindre nograkriade individer forsoker gora pengar pft oss stackars filate
listers bekostnad. Ofta lyckas de dessvarre! Har visades alit, frftn omtandningar och 
ifyllda stamplar till helfOrfalskade brev, dar det enda som var akta var sjalva kuvertet. 
Marken och starnplar hade satts dit i efterhand. Omgummering av, frimarken ombe
sorjs t. ex. av olika tyska firmor till en struntsumma av mellan 5 oc.h 10 mark. Nar 
man hor sftdant slutar man omgftende att samla postfriska baksidor! 

Det har var ett rnycket intressant foredrag och jag rekomrnenderar alia er som har 
mojlighet, att besoka nftgon klubb, dar Helena hailer foredrag! 

Efter overnattning i "Feskelaget" fortsatte sa £arden till "Kongens By" dit vi anlande 
vid lunchtid pa fredagen 

Eftermiddagen hade avsatts for besok i stadens manga frimarksaffarer, vilka nog
graru'1t genomsoktes pa jakt efter intressanta objekt. 

Pa kvallen holls ett mote pa hotellet, dar bland annat nasta fslandsresa (1996) disku
terades . Alla hade naturligtvis egna uppfattningar om den kommande resans utflykts
mal m. m. Sa smftningom enades vi dock om att ge klubbens egen lille researrangor, 
(flugpricksspecialisten fran Goteborg) i uppdrag att forbereda resan. Kaj Librand erin
rade om, att "om ett ftr och 16 dagar" fyller Goteborgsklubben 30 ar. Vilken baluns det 
mande bliva av detta fakturn! 

Efter en god middag pft hotellet skulle sedan nagra av oss fOlja rned den "strange 
kassoren fran Norrtalje" for att beskftda nagra antika islandska kartor som han 
tidigare sett i ett skyltfonster nagonstans pa stan. Efter att huttrande ha traskat runt i 
snaJblasten pa Kopenharnns gator i drygt en halv tirnme, kom denne lysande 
begavning frarn till, att han "nog gfttt At fel hall" utanfor hotellet. Tabla! 

Pa lOrdagen var det sft dags fOr det primara med resan, besok pft Postmuseum. Prick 
klockan 12 slogs portarna upp och museets chef Erik Jensen halsade oss valkomna 
samt guidade oss med V?Jl hand runt i museet. Har fanns, pft grund av att post och 
telegraf i Danrnark ar ett och samma statliga verk, fOrutom det postala, aven en hel 
del gamla telegraf och telefonattiraljer. Museet ar rnysigt! Inte sa stort som vart eget i 
Stockholm, men gemytligare och det innehiDer mer rent postala grejor. Massvis med 
vackra tavlor av postkontor och batar, uniformer, starnplar och narturligtvis frimar
ken. Det senare tycker jag att Postmuseum i Stockholm sorgfalligt glomt bort! 

Efter Postmuseurn fortsatte resan, dock efter en del forvecklingar om vilket ni kan 
lasa i en annan artikel i Rapporten, till V cerl0se och mote med var danska systerfor
ening. Har vankades det nu mackor och ol samt fslandskt brannvin!! T. C. Jensen 
holl ett foredrag om f Gildi-utgftvan och visade aven sin fina samling. Efter en liten 
auktion bullade sa Ebbe Eldrup upp sina parmar med fslandska rariteter. Ebbe saljer ju 
Folmer 0stergaards efterlamnade samlingar plus en hel del eget material och den 
som inte kunde hitta nftgot dar for sin samling far verkligen skylla sig sjalv. 

Kvallen avslutades sedan med ett besok pa ortens kvarterskrog, varvid enoch an
nan Carlsberg eller Tuborg svingades i glada vanners lag. Kvallens clou intraffade an
nars da efterratten skulle serveras. DA den nftgot markliga ratten, som bestod av glass 
inlindad i en pannkaka, skulle flamberas med brinnande cognac, rftkade den nftgot 
darrharite servitoren spillaclen brinmiride adla drycken i knat pa den .. "stdmge.kasso
ren", vilken sft att saga i dubbel bemarkelse fick eld i bralloma. Elden slacktes dock 
snabbt och "den: strange" behover inte ta av klubbkassan for att inhandla nya byxor. 



Bussresan tillbaka till staden blev sA en kamp med tiden, dA vAr malmoitiske med
lem Ancer Jonsson skulle med sista flygb<lten hem. Bussen vann kampen med nAgra 
minuter och Ancer slapp tillbringa natten pA en bank i Nyhavn. Val tillbaka pA hotel
let fOrsvann sA de allra fiesta, forutom de notori~ka nattuggloma, jag behover inte 
saga vilka, in till sig for att fA nAgra timmars somn innan farden stalldes hernmM pA 
sondagsformidagen. 

Nu splittrades gruppen. Vi frAn frarnsidan hoppade av bussen i Helsingor for 
bilresa hemmM, medan Goteborgama fortsatte till Knud Rasmundssens museum i 
Hunde-sted. Val hemkornmna till Feskelaget han de precis med att gratulera Rudolf 
Krummel som fyllde 70 Ar just denna dag. NAgot som aven vi i Stq~kholrn garna vill 
instamma i! GRATIIS RUDOLF!! sekr. 

Och ur dansk synvinkel 

Redan dagen efter hemkomsten frAn Kopenharnn fick jag frAn Johnny P. ett fax av 
ett fax som han fAtt sarnma dag frm Torben J. Det visade sig vara en artikel, skriven 
av en av de danskar som varit med bAde pA Postmuseum och ute i Vcerl0se. Trevligt 
skrivet som det ar, kan jag inte lAta ett sAdant begAvat manuskript hamna i pappers
korgen, utan tar in artikeln som den kom, pA danska, som numera Rapportens lasare 
beharskar till fullandning. Tyvarr var faxet i sA dAligt skick att jag mAste skriva om 
alltsammans, antagligen med ty Atfoljande stavfel som foljd. Men det fAr ni ta! HAll 
till godo. sekr. 

Dagen derpa 10 april1994 

Med stor spcendning im0desa jeg, som nyt medlem af klubben, dagen den 9 april. 
Denne dato har jo vceret skcebnesvanger for mange lidt celdre danskere, jeg mener
forst invasion af Tyskerne - og sa nu 44 <'it efter, - invasion af Svenskere - jeg bad til 
h0jere magter, Herre min Gud, lad dagen blive behaglig. 

I min kl~delige generthed, men samtidigt ivrighed, for at dagen matte lykkes, 
kontaktede jeg Den fslandske V0lve, og spurte til rads om hvorvidt dette kunne l0be 
an. Oraklets svar l0d :"K~re Henning, stol trygt pa din Formands dispositioner, og var 
hans ydmyge tjener" . 

Og minsandten om ikke det lykkedes. Vejret blev behageligt og det var udmarket 
orientering af Postmuseet vi havde en ligesa udmarket og til tider festlig guide, chef 
eller leder i Erik. 

Det var f0rste gang jeg bes0gte stedet, men det er ikke sidste gang, det lover jeg. 
I0vrigt tror jeg at han tog fusen pA os, for den viden om datoer og Arstal, ja ncesten 
ogsa klokkeslet, er manden garanteret 5 - 6 gange ~ldre end det jeg f0lte han sA ud til 
at vcere. Han rna have gennemgAet en allerhelvedes masse ansigtsl0ftninger og 
p las ticoperationer. 

1. afdelning var lidt tung for mig, jeg mener, tunge maskiner, tunge hesetvogne, 
gamle Renaultbiler - og sA kunne den ikke engang k0re med et par s0lle breve for 
vores k~re Etat. NA - men havde man nu vceret forhenvcerende typograf, som - nah ja 
- eller for den sag mekaniker, sA havde den garanteret fcenget mig. 

2. afdelning der voksede noget frem i mig iform stolthed over bl. a. smukke arki
tektoniske bygninger, gamle postkontorer samt indleveringssteder, hvor Postmest
eren rygende pa sin elskede pibe, ligesom vores egen Orla, kunne sidde og overvage 
om personalet gjorde sin dont korrekt, samt at spytbakken stod pA sin plads. Lagde i 
forresten m~rke til, at bogholderen eller skriverkarlen, havde sivsko pA?? Det var 
garanteret et lerklinet hus og gulvet lagt direkt pa jorden uden isolation, ak ja de 
Aarhusianerne har meget at l~re endu. - Men tilbage til sivskoene, - det var for at 
undga fodkulde, ingen sygedage kcere venner, ingen slendrian. Det var mandfolk 
dengang, sikken nogle uniformer med guldsnore og kokarder og sabler og hom, sagar 
postrytterne havde pistoler, - joh - det var dengang, mcend var mcend og en b0sse blev 
kaldt et gev~r . . 



3. avcfelruorig ENDEtiG kom vi til det og det var interessant der skal jeg ind igen 
og bruge nogle timer. Der var meget fsland, som jeg kunne bruge, sikkert ogsa mange 
a£ de 0vrige deltagere, der var naturligtvis flere andre filateliomrader, jeg hceftede mig 
ved Fceroame, der er jeg personlig godt med, sa det var en god oplevelse efter min 
mening 

4. avdelning der skulle vi jo til Hareskovhvile i V cerl0se og jeg siger jer IH du mille 
- Gudfader bevares, - hvor var det besvcerligt.Det kan godt vcere Erik har ret i ar rose 
Kong Christian IV, men det var eddermane mig, nogle elendige byplanlceggere, han 
havde. Hvad i alverden ligner det, at lokke vores Svenske venner, !n_d i midten af 
K0benhavn, i sa smalle gader, at de ikke engang kunne k0re normart med en bus, af 
hojeuropeisk standard, d. v, s. den var helt fantastisk underdrejet, servostyret og 
meget andet, og hvad hjcelper det at Torben t0ffer rundt og vinker 'med sine sma syge 
hcender og Johnny suser rundt og prater svensk til nogle d0dsyge k0benhavnske 
bilister, der ikke gad og flytte sig. Nceh - hvad gjorde deres udmcerket chauffor, han 
slog koldt vand i blodet. lod kobenhavnerne dytte og batte og blive sure, for derefter i 
sma nyk tvinge dem til at forlade strcederne, og sa derefter bakke hen til en lille P
plads, vende bussen, og sa sejrsikker dmne hen till Gyldenl0vsgade passere alle 
danskeres elskede Skattecirkus s~~t r<;z:~cij_tforening Danmark, for derefter stille og 

roligt at fortscette ad Agade mod Vcerl0se. Men ak, igen halvvejs fremme, nogle 
broplanlceggere uden format. En bro var for lav, sa vi matte en tur over Gladsaxe og 
Bagsvcerd, det var ihvertfaldt en k0n tur. 

Vel hjemme i Vcerl0se, havde Bina arbejdet hardt for at vcere klar i Hareskovhvile, 
der intog vi sa forfriskning, samt kaffe- te og lidt sanwich, hvorefter Thor foredrog en 
prcegtig sarnling af sit eget Island, afsluttende med sp0rgsmal og svar, alt sarnmen flot 
og interessant. Derafter afholdt Thor en auktion med ca. 30 lots, og nogle fik noget 
med hjem, jeg selv inclusive. Aftenen sluttede med en hyggelig 3 retters menu pa 
Ristorante Atlantico, ikke langt fra Hareskovhvile. 

Alt i alt tak for en god dag, dejelige venner, og selvdom vi ikke var sa mange fra 
vor egen klub, mener jeg deter anbefalelsevcerdigt at arbejde pa lignende udvksling, 
gerne med modsat fortegn. 

Om tram och baksidor 

Ni trogna lasare av Rapporten har sakert uppmarksammat att ordet "framsidan" 
med jarnna mellanrum dyker upp i texten. Detta ar ett internt smagnabb mellan vara 
foreningar. For oss i Stockholm ar det ovedersagliga faktumet att solen gar upp i oster, 
naturligtvis tillrackligt bevis for att Stockhdrn ligger pa Sveriges framsida, medan 
Goteborg, dar man endast kan se solen ga ned i havet, lika sjalvklart ar belaget pa 
baksidan. Trots detta havdar stadens invanare med envisheten hos ett visst djur, att 
baksidan ar framsidan, vilket naturligtvis kan harledas till en viss underlagsenhets
kansla parad med ett stort lillebrorskomplex. 

Darfor kara lasare, nar ni nasta gang laser om framsidan i Rapporten, sa kan det 
vara baksidan som avses eller tvartom. Komplicerat!! Inte da. Jag kommer som 
den envaldige potentat jag sjalva verket ar att satta ??? efter baksidans framsidor. 

Men kara kallar vi gillar er anda! Ekenskisarna. 



Tva ordforande pa turne 
' .. 
j ... •• 4 

Nu slfu- de till igen! De tv~ kumpanema. Obevekligt avslojar de fel och brister i ut
stallningssamlingama, samtidigt som de stror rosor over de samlare ,vars alster faller 
dem i smaken. Man kan nog formoda att nedanst~ende kria tillkommit under n~got 
nattligt plenum, av det slag som tidigare relaterats i denna skrift, varfor ni m~ ha 
overseende med den n~got kryptiska svenska som presteras. 

Rapport fran Iennecopia 94 Jonkoping. 

Vi borjar med en inbjuden helsakssamling fran var medlem Hans. '-von Strokirch, 
boende i Australien. 

Hans samling borjar med provtryck 5 aur. dar endast den bla tryckfargen visas. 
Sedan faste vi ass vid fargprovtryck pa originalpapper med svart ram och ornament. 
Ytterligare tva intressanta provtryck med 5 aur, tryckta av Nielsen & Lydicke. Kont
rollen pa det tryckeriet hade inte samma tillforlitlighet som Thieles, varfor de endast 
fick trycka enkla brevkort. Det ena provtrycket var lila och det andra orangerott/blatt. 

Vidare en 5 aur. Facit BKE 1 stiimplad Miklib<Er 6/12 1889 och en liknande stamplad 
med kronstampel Steinstadir och med transitstiimpel Skagafjardarsysla (Vfdimyri) 
Facit BKE 3 10 aur. till Danmark med bliickmakulering Skst (Skinnastadur) april 93 
10 aur till Australien ankomsstiimplat Sydney 1896. Facit BKE 4 5 aur. med kron
stampel Eyrarbakki 1894. Tva roliga 5 aur. helsaker med foton pa framsidan, det ena 
fran Reykjavz1c och det andra fran Vopnafjordur. Dessa ar nr 4 och 5 i en serie av 6 
olika vyer, i GILD! 5 aur. typ 1 och 2 med patryck, det ena omvant ned till vanster. 
Aven en 8 aur. med omvant patryck fanns i samlingen. 

Enligt vart tycke finns ett "svart far" i samlingen! En sa kallad Granberg-helsak till 
Finland, 5 aur. i GILDI fran 1902-1902 med tillaggsfrankering Tva Kungar tjanste och 
med T-stampel. Helsaken och market stamplat Saudarkrokur. Helsaken gallde 1902-
1903 och da hade inte tjanstemarket annu kommit ut. Helsaken borde ha varit losen
belagd med finskt marke. Tjanstefrimarken fick inte anvandas till utlandet. 

Vidare i samlingen finns givetvis en hel del helsaker med fina sidostamplar typ 
Shipletter plus manga tillaggsfrankeringar med aurmarken. Sag aven 5 aur. Christian 
IX med tillaggsfrankering sant till Tyskland. I samma ram visades tva rekomenderade 
helsaker till Tyskland, ett med tillaggsfrankering f GILD! 20 aur. det andra med 8+6+6 
aur. 

Bland Christian IX faste vi oss sarskilt for ett kart med sidostampel Ardegis (Pa for
midagen) Det fanns aven en hel del nummerstamplar representerade pa korten. I allt 
en samling sam det ar en gliidje for ass {slandsamlare att fa tillfalle att bese. Vi blev 
fortjusta i den fina kvaliten pa bade stiimplar och helsaker. Det ar fantastiskt att en 
sam bar pa andra sidan jordklotet lyckats fa ihop en samling av den har klassen. 
Imponernde!! 

Nar vi gjorde vara anteckningar traffade vi diir en dam som ocksa intresserat 
beundrade Hans samling. Vid samtal med damen i fraga, visade det sig vara Hans 
svagerska. Nar du Hans laser detta far du genom Rapporten en halsning fran henne. 

Den andra {slandssamlingen var Sigvard Grelsons. Det ar en trevlig nyanssamling 
med en del provtryck. Den ostamplade delen visar alla olika nyanser pa aur-marken. 
Aven de fiesta i GILDI-marken. Den stamplade delen innehdller en del trevliga brev. 
Ett brev med 3x10 aur. andra viktklassen samt ett rek-brev till U.S.A. frankerat med 
6+25+25 aur, ocksa det av andra viktklassen. Juryn tyckte att Sigvards samling var 
utmarkt och han fick Vermeil plus hederspris. Grattis!! 

Anna Jorgensens samling var en beriittelse om och kring {slandsresan till Nordia 
1991. Anna visar pa ett trevligt siitt i tre ramar ,vykort. bilder och frimiirken fran de 
platser vi besokte under var resa. For oss som deltog var det ett kiirt aterseende av de 
manga platser vi kiinde igen. For er andra blir det kanske en forsta knuff att resa till 
sagoon. Samlingen belOnades med bronsmedalj. 



Varianthornet 

En kommentar, till de av Wilbur Jonson insanda varianterna pa Christian X i 
Rapport nr 92, har inkommit fran Lei£ Fuglsig. _Lei£ skriver att varianten "sarnman
hangande M och E "i FRIMERKERI beror pa ett matrisfel och forekornmer 5 ganger i 
varje ark, namligen i possitionerna 12, 32, 52, 72 och 92. Detta har, enligt Lei£ tidigare 
ingaende behandlats i Rapporterna 67, 68 och 69 av argang 1987. Om nagon ny medlem 
som inte har dessa Rapporter vill studera amnet mera ingaende, kan de bestallas av 
sekreteraren for 10 kr pr st (vilket motsvarar kopieringskostnaden) plus porto. 

Om varianten "horn i pannan" pa 3 och 6 aur. skriver Lei£ att detharstammar fran 
den ena av tva medaljongplatar, plat A, som anvandes till manga olika valorer. Hor
net finns, savitt man vet, endast pa 3 och 6 aur och skylls pa en orenhet i platen. (aven 
detta behandlat i tidigare namnda Rapporter) 

Fran var frenetiskt samlande variant och flugpricksspecialist, den kande ordfOran
den fran Feskelaget, har nagra intressanta bilder av marken influtit. 

Dels en bild av en attaskilding med tomruta som bihang, vilket dock knappast ar 
nagot riktigt feltryck, utan troligtvis en foljd av att papperet hamnat lite fel vid 
trycket. Den undre marginalen har da blivit lite for lang sa att perforeringsnalarna 
stansat ut ett extra frimarke. Detta har inte uppmarksammats av tryckeriet som 
annars skar bort den undre perforeringen. Arket har sedan gatt ut i handeln och 
tomrutan skall nog ses mest som kuriosa, om an en intressant sadan. 

Ett annat, i mitt tycke intressantare marke, fran samme medlem, ar ett F. 419 med 
skyddsperforering" 269 ". Varifran kan det harstamma? Vad vi har i Sverige kanner 
till, existerar inga islandska skyddsperforeringar. Market ar stamplat i ReykjaVIK och 
har vad vi fOrstar blivit postalt korrekt behandlat. 

Kanner nagon till nagot om "269", eller nagra andra islandska skyddsperforeringar 
ar jag mycket tacksam fOr att fa reda pa detta, speciellt da jag sedan manga ar tillbaka 
samlar pa sadana. 

Sa till den tredje varianten, som egentligen ar 13 st, alla olika. Det ar en del av ett 
ark ur serien Reykjavik 200 a.r, 40 kr, Facit 694, som kommit pa obestand. (se bilden) 
Sa dana har saker borde aldrig fa eller kunna lamna tryckeriet, men lar enligt uppgift, 
vara ko_pt pa ett islandskt postkontor. De fiesta av de har markena ar redan salda till . 
samlare tlsland, men ett av dem, det som ar markt med "C" saldes pa Lars Tore 
Erikssons auktion i borjan pa juni. Utropspriset var da satt till 800 kr. 

Hur det trycktekniskt kunnat bli sa har har vi inte fatt nagon fOrklaring till. Det 
hela ser ut som om nagon rakat spilla ut en vatska, som sedan runnit ut over arket, 
med blekning av vissa marken som foljd. 

Finns det nagon i foreningen som ar tekniskt bevandrad innom tryckerikonsten 
och som kan tala om vad som hant, ar vi naturligtvis tacksamma for en forklaringl 

sekr . 
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Nr 1 Hedersmedlem 

P<'i Arsmotet i Stockholm den 10 mars hande. det vanliga. D. v. s. om val p<'i alla 
poster! N<'igra handelser bor dock sparas At eftervarlden! Lars Ingemann, "Nr 1", som 
strax innan motet behagat att fylla 75 <'ir valdes enhalligt till hedersmedlem i fOre
ningen och sallar sig darmed till det fatal som fortsattningsvis inte behover betala 
medlemsa vgiften. 

Lasse, som ar en av foreningens grundare, ar en trogen besokare :?V v<'ira moten, 
men har, trots att han tillbringat m<'inga herrans <'if i Sverige, inte lyckats att arbeta bort 
sitt danska modersmal, vilket ibland skapar en del spr<'ikforbistringar. Vad han inte 
har, eller har haft, ifr<'iga om fslandska rariteter ar inte vart att orda. om. 

Darfor kare Lasse, annu en g<'ing ett stort grattis och valkommen upp till de "stora 
grabbama", med ratt att bara "palsfodrade kamelh<'irskalsonger"l 

Landsortslotteriet, d. v. s. det lotteri som avhMles vid varje <'irsmote och dar de 
medlemmar, vilka betalt <'irsavgiften och inte tillhor Stockholms eller Goteborgsfor
eninama deltar, vanns av en purfarsk medlem, (han valdes in s<'i sent som den 13/ 1) 
namligen Ingemann Vatnedalen ( se dar annu en Ingemann) fra Norge. Grattisl! du 
kommer s<'i sm<'iningom att f<'i vinsten, som best<'ir av en fin porslinsplatta med falk-
motiv, dig tillsand per post. sekr. 

Dags att bestalla nummerstampelhandboken '" ... 



Rapport fran "(ramsidan" ??? 

fslandsklubben i Goteborg gastades vid mot~t 11 november 1993 av 3 styrelsemed
lemmar frAn Stockholm pA vag till "Frimerker i Forum" i Kopenhamn. 

Motet agnades till storsta delen At visning av auktionsobjekten till auktionen 20 I 11 
som genomfordes med bra resultat. 

Narvarolotteriet vanns aven denna gang av Kjell M. Med anledning av besoket 
fran Stockholm lottades ett andra pris ut, vilket vanns av Bengt P. i:t3 medlemmar 
var narvarande. 

Vid julmotet 9 december berattade Kjell Lundberg om sin resa till Faroama som
maren 1993. Han visade nytagna foton och en intressant smalfilm som han tagit vid 
sitt tidigare besok 1954. Narvarolotteriet vanns av vAr nye m~dlem Bert. J. 16 med
lemmar deltog. Efter kaffe och lussekatt var det dragning i Arslotteriet, dar man erhAl
ler 1 lott per motesdeltagande under Aret. 117 !otter delades ut och fordelades pA 27 
rnedlemrnar. Under 1993 har det varit 9 moten, vilket ger ett narvarosnitt pA 13 med
lemmar per mote. Vinnare blev Walter A. 2: och 3:e prisema vanns av Per J. och 
Tryggve J. 

Varsasongen 1994 inleddes 13 januari med 17 narvarande. Kvallens tema var tand
ningstyper pA fslandska frimarken 1930-1960. Bjorn Hagberg gjorde en omfattande ge
norngang och visade exempel ur sin sarnling. 

Ar det nAgon som vet vilken tandning som anvandes till det trekantiga alltings
market (falken) 1930? Ark eller kamtandning? 

Narvarolotteriet vanns for tredje gAngen av fyra mojliga av Kjell M. Grattis!! 
Arsmotet 10 februari besoktes av 15 medlemmar och 2 gaster. Efter forhandlingarna 

vidtog kvallens tema: Gronlandska PT-kort". Kaj L. visade sin samling och vann 
dessutom narvarolotteriet. 

Motet 10 mars besoktes av 17 rnedlemmar. Narvarolotteriet vanns av Bengt P. Med 
anledninga av dagens tema lottades aven ett andra pris ut. Det utgjordes av ett exem
plar av den gAva som vi erholl vid vart besok pA Faroamas postverk i T6rshavn i 
samband rned resan till Nordia 1991. Det vanns av Bert J. Ternat fOr kvallen var "rno
dema brev frAn Faroama". Tryggve visade delar av sin stora samling. 

· Vid motet 14 april var temat "Kristjan X, fslands siste kung pa andra landers 
frimar-ken". Bengt P. ·visa de delar av sin samling brev med den danska 
boktrycksutgAva..'l av Christian X-frimarken. En mangd intressanta forsandelser till 
olika lander forevisades och de sorn fOredrog SM -final en i ishockey pA T\' missade 
detta. Nd.rvarolotteriet vanns av Tryggve. 11 medlemmar nd.rvarande. 

Kaj Librand 

Har nagon sett "INVERNESS" 

FrAn vAr norske medlem Sjur Isaksen i V~n~y i Norge har vi fAtt ett brev, dar han 
berattar att han har ett fslandskt f Gildi-marke med den skottska stampeln INVER
NESS, vilken han inte sett nAgon annan stans vare sig i auktionskataloger eller 
annorstades. Han fragar ocksA om den ar ovanlig. 

Jag har sjalv kollat i de kataloger och i andra uppgifter som forningen forfogar over, 
men ingenstans kunnat finna nAgra rnarken eller brev med stampeln INVERNESS, 
vilket ar markligt, da Inverness, huvudstaden i Skottlands storsta grevskap med 
samma namn, med sitt geografiska lage, borde vara en naturlig ankomsthamn for 
fslandska fartyg. Staden ligger vid utloppet av den for sitt sjoodjur beromda sjon Loch 
Ness vid fjorden Moray Firth och ar centrum for sill och laxfisket i omrAdet. Har finns 
aven stora skeppsvarv. AlltsA en hel del som talar for att fartyg och fiskebAtar fran en 
sjofararnation som fsland borde soka sig dit. 

Pa Sjurs fraga svarar jag, utan att ha konsulterat nAgra specialister, att stampeln 
mAste vara "svAr". Den som har nagon annan uppfattning eller eventuella bilder av 
markPn pj]pr hrPV k;m v;l] sknVrl Pn r;~n orh mPnnPb fip~b! C:Pk-r 



. Om moten i landsorten 

En tanke har under v~ren spirat i den kroppsdel som sitter mellan axlarna. Hur 
skulle det vara att n~gon eller n~gra g~nger per ar forlagga ett mote tilllandsorten? P~ 
en Iordag/ sondag i n~gon centralt belagen stad, forslagsvis Jonkoping eller Ore bro. Dit 
aven ni kan komma som normalt inte kan deltaga p~ de ordinarie motesdagarna i 
Stockholm eller Goteborg. 

Man kan tanka sig ett mote p~ t. ex. ett Scandic-hotell. (rurnsprise,rna ar inte s~ hoga 
under veckosluten for dem som vill overnatta) Vi ordnar n~gon som kan halla ett 
foredrag over ett intressant sarnlingsomr~de eller visa sin sarnling,,bra med bytes
material samt en liten auktion 

Det borde vara ett gyllene tillfalle for alia att traffas, prata 1slandska frimarken och 
lara kanna varandra. Vi har ju p~ detta satt, under de senaste aren, fMt ett mycket fint 
fOrhAllande mellan Stockholm och Goteborgs-fOreningarna och nu tycker vi i b~das 

styrelser att det ar dags fOr alia er andra att komma med i den har fina gemenskapen. 
Jag kan garantera att vi har kul ihop. 

Vad tycker du? Kan du tanka dig att ~ka n~gra mil over en helg for att traffa likasin
nade? Klipp is~ fall ut svarstalongen har nedan och sand den till mig, s~ att vi kan f~ 
en overblick over intresset ute i landet. Men gor det omgaende! S~ kanske vi redan i 
host kan ordna e tt mote. sekr. 

Ja. Jag kan tanka mig att delta i ett mote i landsorten. 

Jag tycker att motet skall fOrlaggas i Jonkoping. 0 

Jag tycker att motet skall forlaggas i Orebro 0 

Jag tycker att motet skall forlaggas i ... ... .... .. ........ ...... ................... . 

Namn och medlemsnumrner. ........ ... ...... ....... .... .. ...... ... ...... ....... .. ........ ..... ......... ........ .. .. . 

Skriftlig stiimpelauktion 

s~ var det dags igen tor en Iiten skriftlig auktion! Aterigen tar vi fram de islandska 
brostamplama, ett nog s~ knepigt och interessant sarnlingsomr~de! Nar de senast var 
med, forra hosten, ronte de stort gensvar. S~ gott som alla starnplama s~ldes via brev
bud och det f~tal som blev over s~ldes direkt p~ efterforsaljningen i Stockholm. 

Precis som d~ !Mer vi marknadskrafterna spela och utropspriset ar satt s~ l~gt som 
10 kr. Men bjud till ordentligt oni du vill ha n~got med! Hogsta budet d~ var 170 kr. · 

Auktionen sker som skriftlig anbudsauktion med fasta hojningar med 5 kr mellan 
10 och 50 kr och med 10 kr mellan 50 och 500 kr. Du behover saledes inte betala mer 
an 1 hojning over nast hogsta bud. Vid samrna anbud, galler det fOrst inkomna. Ingen 
provision tillkornrner, men du Ur sjalv betala portokostnadema. 

Det har ar val n~got att ligga i hangmattan ovh-begrunda! Men droj inte for lange! 
Vi maste ha ditt anbud senast den 31 juli! 

OBS! Sand ditt bud till Leif Nilsson Sodersvik 9074 761 94 Norrtalje! 
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