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Kara vanner islandsamlare. 

Aren rullar p<'L Det ar nu drygt 4 ar sedan jag overtog sekreterarjobbet i foreningen 
och detta arden 17:e Rapporten som jag totat ihop. 

Nu ar det ater dags att avsluta en sasong for att genast blicka framat mot nasta, som 
med utstallningar bade i Helsingfors och Lund ser ut att bli nagot alldeles extra. 

Det gagna aret har filatelistiskt har i Skandinavien endast bjudit pa 1 utstallning av 
nagon hogre dignitet, namligen Nordia 94 i Arhus, dar manga av vara medlemmar 
deltog med olika framgang. Mer om detta kan ni lasa pa annan plats i Rapporten. 

Vad jag som sekreterare i foreningen ofta fOrvanar mig over ar, har ni inga pro
blem, dar ni sitter hemma i stugorna och plockar med era frimarken? Dyker det inte 
upp fragor som ni vill ha svar pa? Det kan vara stamplar, varianter och annat som ni 
inte sjalva kan fa svar pa via katalogema. Det firms dock drygt 250 andra medlemmar 
i foreningen och bland dem kan sakert nagon ge svar pa dina funderingar. Skriv 
garna en rad om dina prol:lJem! Rapporten brukar pa sikt kunna ge svar! 

Det skulle ocksa vara trevligt att fa se fler av medlemmama pa vara moten bade i 
Stockholm och Goteborg. Speciellt i Stockholm har motena derma host varit klent 
besatta, trots att manga fina samlingar visats och mycket intressant avhandlats. 

Derma Rapport innehaller en hel del smatt och gott! Vi loser bland annat mysteriet 
med den fslandska skyddsperforeringen, far en del nya uppgifter om Islands Falk, 
samt ger oss ut pa en langresa 1932. Dessutom en utflykt till Nordia 94 dar vara 2 ord
forande pa tume som vanligt gor egna bedomningar om de fslandska exponaten, samt 
inbjuder er att resa med till Finlandia 95 i Helsingfors. 

Appropa Rapporten, har "van av ordning i Goteborg" forfasat sig over att den har 
ingressen borjar bli tjatig, med mycket skriverier om de tva ordforandena samt kum
panen fisksamlaren och har utbett sig om att i fortsattningen bli forskonad fran deras 
eskapader. Men aven om han i detta nummer slipper reta upp sig over namnda 
herrar, tanker jag pa intet satt utesluta demur det kommande skeendet. Dartill aro de 
alltfor tacksamma att driva med for en stackars redaktor med problem att fylla ut sin 
Rapport. Han, fOr han vill vara anonym, inbjudes istallet att bidra till Rapportens 
utforande och forfinande pa ett for honom mera tillfredsstallande satt. 

Nasta Rapport beraknas utkomma i borjan av mars och jag ser med tillforsikt fram 
mot "van av ordning" och alia ni ovrigas inlagg i debatten, men jag vill garna ha edra 
bidrag nagon gang i januari for att hinna fa dem med. 

Tills dess 
EN GLEDELIG JOL OG EITT FARSJ'ELT KOMMANDI AR 

sekr. 



2 . 

Fran min horisont 

Hostens specielia handelse for oss frimarkssamlare var NORDIA 94 i Arhus. Dar 
deltog ovanligt m<'inga fslandssamlingar, plus alia ovriga som var mycket roliga att se. 
Det jag faste mig sarskilt vid pa utstallningen var att speciellt ungdomssamlingarna 
var valdigt fint monterade. 

Men hosten ar inte bara utstallningar. Det ar ocksa frimarksauktionernas tid. Varje 
dag den senaste tiden har det kommit nagon katalog med fint tryck och med manga 
vackra frimarken och brev. Gladjande var att Goteborgarnas auktion gick sa bra. Det 
finns tydligen samlare som fortfarande samlar p<'i Island! 

Om man ser pa deltagandet i var motesverksamhet blir man daremot nastan for
skrackt! Det blir allt sv<'irare att f<'i samlarna att delta p<'i sammantradena! Det ar tydli
gen en tendens som drabbar, inte bara frimarksfOreningar, utan aven all forenings
verksamhet! Vi f<'ir kanske borja spela Bingo p<'i motena for att f<'i medlemmarna att 
stalla upp? Alia ni som bor i Stockholmstrakten, gor ett besok p<'i Faltoversten, vi som 
ar dar tycker att vi pa ett trevligt satt ventilerar de bekymmer som vi kan ha med v<'ira 
kara frimarken. 

Det var den har Rapportens gnall. Nu over till n<'igot annat. Ryktet sager att 
NORDIA 96 skall g<'i av stapeln i oktober m<'inad i Island! Det ar ju inte den basta tu
risttiden precis! Om det blir oktober s<'i blir det troligen inte nagon fslandsresa genom 
foreningens forsorg. Island ar ju trevligt under alla <'irstider, men den som vill <'ika 
runt pa on, kanske hellre gor det under den ljusa <'irstiden. Men n<'igra entusiaster <'iker 
sakert till utstallningen har ifr<'in Sverige for att se pa samlingarna. 

Slutar med att onska Er alla ett trevligt slut p<'i detta samlarar. 
Stig Osterberg. 

Rapport fran kassoren 

Kassoren meddelar att medlemsavgiften for 1995, futtiga 70 kr, enklast inbetalas 
med i detta nummer medfoljande postgiroinbetalningskort. Medlemmar som bor 
utanfor Sveriges granser, sandEr medlemsavgift i svenska sedlar. Om ni sander 
pengama till foreningens postgiro i Stockholm, maste ni lagga till40 kr, vilket mot
svarar postens avgift for en sadan inbetalning. 

Medlemmar utanfor Sverige kan eller bor, for att gora det lattare och framfor allt 
billigare fOr sig, betala for flera ar framat i tiden! 

Betala garna snarast sa missar du inga Rapporter! 
. For foljand~ medle~mar som ri betalt sin avgift for 1994 b1ir denna Rapport den 

s1sta. Betalas mte av Ifen om aende kommer ni att uteslutas ur forenin en! 
S 13, G 163, G 330, G 337, G 354, 385, G 392, 517, G 575, 622, G 640, S , S~, 

och 684. 
Foljande medlemar har betalt for 1995. De som st<'ir inom parentes (96), (97), (98), 

och (99), har aven betalt fOr kommande ar. 
56, 116 (96), 152, 223, S 226 (rest. 35:-), S 271, 276 I 96), 284 rest. 50:-), 289 (rest. 25:-), 

303 (97), 307 (96), 400 (rest. 40:-), 432 (rest. 55:-), 497, (97), 485, 496 (96), 505 (rest. 10:-), 
512, 513 (96), 520 (rest. 20;-), 523 (rest. 40;-), 540, 552 (rest. 63:-), 562 (96), 580 (rest. 35;-), 
582, 588 (rest. 45:-), 592 (98), 604, 606 (96), 614 (rest. 40:-), 623 (97), 625 (rest. 60:-), 642 
(rest. 55:-), 643 (rest. 25:-), 649; 651 (rest. 50:-), 652 (rest. 5:-), 655 (rest. 37:-), 676, 681 
(98), 689 (~;-), -~' 70~t 707 (~, 710 (rest. 35:-, ~, ~ 728 (rest. 49:-), 731 
(rest. 60:-). S"" ~{, 

Lei£ Nilsson 
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V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

Till varens moten uppmanar jag alia medlemmar som har mojlighet att komma! 
Vi i styrelsen kommer att gora allt for de skall bli sa trivsamma och intressanta som 
mojligt! Men mycket beror ocksa pa Dig sjalv! Tag med bytesmaterial och annat 
intressant ur din samling sa blir motena larorika och trevliga! 

Varens moten avhalles i samma lokaler som tidigare sasonger sa nagon svarighet 
att hitta dit lar det inte vara. Programmen pa resp. moten blir som fOljer: 

STOCKHOLM 

Torsd. 12/1 
Torsd. 9/2 

Torsd. 9/3 
Torsd. 6/4 
Lord. 13/5 

GOTEBORG 

Torsd. 12/1 
Torsd. 9/2 
Torsd. 9/3 

FALTOVERSTEN, Valhallavagen 144, T-station Karlaplan 

Visning av den islandska filmen, Stamps of Iceland. 
Motestema: TOLLUR. Sekr. visar sin samling av de intressanta 
stamplarna som endast anvants i Island. 
Arsmote Motestema: Utlandska stamplar. 
Motestema: Faroarna. 
Detta mote avser vi att tillsammans med Goteborgsklubben halla 
ombord pa finlandsbaten pa vag hem fran Finlandia 95. 
Till alla moten galler att ta med bytesmaterial ! 

GARDABO 

Motestema; Schleswig 
Arsmote Motestema; Faroiska PT-kort 
Motestema; Christian X-utgavan 
April och maj-motenas datum meddelas i nas~a Rapport 

Frimerker i Forum 

Tank vad en liten present kan astadkomma publikmassigt! Medan publiktillstrom
ningen till forra arets F i F var formidabel var arets upplaga betydligt mindre besokt. 
Vari lag da skillnaden? Sjalva arrangemangen runt tillstallningen var som vanligt pa 
danskt maner mycket trevligt ordnade, men den Iilla pricken over i-et saknades, nam
ligen det som gjorde forra arets F i F sa attraktivt, den Iilla presenten. Da sponsrad av 
olika postverk och handlare och nagot som alia besokare, stora som sma, begavades 
med. Etablerade filatelister kan tycka att gavan inte var mycket att ha, men for nybor
jare och ungdom ar nog en liten gava det som avgor om han skall besoka F iF eller ej. 

Nu fanns det trots alit mojligheter att fa nagot gratis. Precis som fOrra aret, kunde 
namligen de besokare som hade tid och ork att koa, plocka frimarken fran ett jattestort 
bord dar kilovara utstortades. Det var bara att plocka at sig de marken man ville ha. 

Det har det senaste aret gatt rykten om att detta ars F i F var det sista och att alltsam
mans skulle laggas ner, beroende pa att Forum, som ar ratt hart nerslitet, skulle reno
veras med ty atfoljande prisstegringar pa lokaliteterna som foljd. Nu skall visserligen 
Forum renoveras men agarna har, enligt vanligtvis valunderrattad kalla, tydligen 
lovat att hyran aven fortsattningsvis kan hallas nere, nagot som alia filatelister bor 
gladjas at. 

Liksom tidigare ar hade islandsklubbama ett eget bord i restaurangen dar bade byten 
och affarer gjordes upp samlare emellan. Vi far pa detta enkla satt ocksa mojlighet att 
lara karma varandra battre, alit for fortsatt samverkan mellan de olika foreningarna. 

sekr. 
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Anslutning till SFF 

PA oktobermotet i Stockholm hade vi besok av redaktOren fOr Filatelisten, Costa 
Karlsson, som pratade om Sveriges Filatelistforbund (SFF) i stort, samt de fordelar 
som vi i Foreninen Islandssamlarna (F1) och fslandsklubben i Goteborg kan fA i och 
med en anslutning till det svenska nationella forbundet. 

Detta ar nAgot som vi inom styrelserna biide i Stockholm och Goteborg diskuterat, 
bAde enskilt och tillsammans, i ett par Ars tid och vi ar nu overtygade om att tiden ar 
mogen for ett samgAende med SFF. MedelAldern i vAr fOrening stiger for varje Ar och 
skall vi fA nAgra ungdomar intresserade av att gA med i foreningen, mAste vi synas 
utM i andra sammanhang an i vAr egen Rapport. Ett utmarkt media ar dA Filatelisten, 
dar vi fAr mojlighet att visa upp oss till en bred lasekrets, varav forhoppningsvis en 
hel del ar ungdomar, vilka pA sikt kan tankas bli intresserade av fsland, som bevisli
gen har bAde vackra frimarken och ett lagom stort utgivningsprogram av nyaheter. 
Filatelisten har ocksA en hel tidning i tidningen enbart for ungdom. 

Nu ar det inte meningen att Rapporten skall forsvinna. Den kommer som vanligt 
att produceras 4 gAnger per Ar. Finessen ar att vissa artiklar av allmant intresse kan 
lyftas over i Filatelisten och pA sA satt nA en mAngdubbelt storre lasekrets. Vi fAr ocksA 
mojlighet att publicera garnla artiklar ur Rapporten i Filatelisten. 

Rent praktiskt kommer vi gamla medlemmar i Ff inte att marka nAgon skillnad. 
Du som redan ar medlem i SFF, betalar som vanligt medlemsavgiften i SFF till din 
moderklubb och medlemsavgiften iFf till vArt Postgiro-nr 40 29 57-5. Du som tidigare 
inte ar medlem i SFF behover inte gA med dar, utan betalar enbart din avgift till Fl. 
Samma sak galler vAra nordiska och andra utlandska rnedlemmar. De utlandska med
lemmar som daremot onskar bli medlemmar i SFF och darmed fA den alldeles ut
markta tidskriften Filatelisten hem i brevlAdan, kan gora sin ansokan via Ff. 

Nya svenska medlemmar i Ff, blir automatiskt aven medlemmar i SFF. Vi styrel
sen tror inte att detta skall bli nAgot stort problem, dA vi genom enkater inom fOre
ningen, kunnat konstatera att de allra fiesta av vAra svenska medlemmar, redan tidi
gare, aven ar rnedlernrnar i SFF. 

Daremot mAste vi kolla upp om nAgot i vAra stadgar mAste andras. VAr revisor 
Tony Bjellefors har darfor Magit sig att undersoka detta, och att om nAgra andringar 
behover goras, ha ett forslag till detta Hirdigt till Arsmotet i mars. Detta forslag 
kommer i sA fall att publiceras i Rapporten, som beraknas utkomma i februari i god 
tid fOre Arsrnotet. 

Om du sjalv har nAgot att invanda, eller om du har nAgra frAgor i amnet, ar du 
valkommen att ringa eller skriva till mig. 

sekr. 

Ny kronstiimpel EIRiKSSTADIR funnen 

Detar Sture Hegland, oldtirnern i Stockholm som pA oktobermotet berattade att 
han funnit den ytterst svAra kronstampeln EIRfKSST ADIR. D~~ta var nAgot av en 
sensation, dA den tidigare endast ar kand i ett enda exemplar. Ovriga motesdeltare 
stall de oss tvivlande och sa de "a tt den vill vi nog se forst innan vi tror dig". 

PA novembermotet hade sA Sture med sig den "rara" stampeln och alia kunde 
konstatera att"nog var det en EIRfKSSTADIR alltid". Visserligen kan man bara utlasa 
"fKSS" med ogat, men med forstoringsglas ser man de tre fOrsta bokstaverna "EIR'' 
bra. Posthornet och kronan syns ocksA tydligt och nAgon annan stampel med den bok
stavskombinationen firms inte. A v stampelns possition pA market att doma ar den 
ursprungligen slagen pA ett par av 5 aur. gron och visst ar det trAkigt att inte paret fort
farande ar intakt. 

Vi fAr gratulera Sture till "hans fina kap" och onska honom frarngAng i den fort
satta jakten pA de 5 - 6 kronstamplar han annu saknar i sin samling. 

sekr. 
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Tva OJ'dforande pa turne 

Vi kan inte lata bli att skriva nagra rader om Indridi Palssons samling. Det var 
verkligen stimulerande att fa se den igen. Den fick ju bade GULD och Grand Prix 
Nordic plus att den av domarna tilldelades hela 95 poang. Trots detta menar Indridi 
att han skall kunna forbattra samlingen ytterligare. 

I samlingen finns flera forfilatelistiska brev, en dansk 8-skilding med 236-nummer
stampel. Skillingdelen ar charmant med skildingbrev nr 18, 2 + 8 sk, sant via Granton. 
Aurmarken i alia tryck, de fiesta aven pa brev. Manga sallsynta stamplar, sarskilt 
manga svara kronstamplar. Med andra ord, en islandssamling som det ar ett noje att 
se och beundra. 

Pall H. Asgeirsson Postum. Aerophilately of Iceland. 
Formodligen sag vi for sista gangen derma mycket fina luftpostsamling, som man 

uppskattatar mer och mer for varje gang som man ser den. Den belOnades nu liksom 
tidigare med STOR VERMEIL som den ar val vard. 

Orla Nielsen. island 1847-1912 (exl. i GILDI) 
Borjar samlingen med ett forfilatelistiskt brev, skrivet i Husavfk 12/ 10 1847. En fin 

236 pa ett danskt marke, en 2-skilding blackmakulerad pa klipp och i ovrigt en del 
vackra skildingar. Aurmarken i manga olika tryck, en del possitionsbestamda, aven 
en del brev och kort plus vackra stamplar pa derma utgava. Thrir-marken pa brev, 
manga fina Christian IX-brev samt aven tjanstebrev pa derma emission. Bra rek-brev 
pa Tva kungar och avslutningsvis ett gott brev med Jon Sigurdsson. 

Samlingen fick VERMEIL vilket far anses vara en rattvis bedomning. 

Torben Iensen. island Christian X. 
Borjade med nagra formodligen unika photogravyrer av Christian X. I samlingen 

firms en del vackra stamplar och manga brev med svara portosatser. Vi taste oss sar
skilt for ett vardebrev med 102 kr. i porto. Nagra tjanstebrev var ocksa intressanta. 
Hade aven de fiesta forekommande varianterna pa denna utgava. 

Samlingen erholl SILVER men borde kanske haft snappet hogre. 

Ole Svinth. islandska frimarken annulerade i utlandet 
Vi faste oss sarskilt vid ett brev med handskriven Fra island, en rolig Hamburg

stampel maskinstamplat med skeppsmotiv. Vidare fanns Haugesund pa Christian X 
1927. En Narvik-stampel som vet vi ej vet om vi har sett tidigare. Stornoway och 
Fleetwood handstamplade pa brev och ett par 20 aur. med Fleetwood 625. 

SILVER var rattvis bedomning. 

Eigil Rasmussen. island 1873-1930 med varianter och forsandelser 
I samlingen firms manga intressanta varianter och en hel del bra forsandelser. Ett 

fint REK-brev fran 1903 och framfor alit, "hartofs pa 10 aur. Tva kungar". 
SILVER aven har, pa gransen till stort. 

Ovriga utstallda samlingar ber vi att fa hanvisa till i tidigare Rapporter. 
Det var en trevlig utstallning med mycket trevliga arrangorer som verkligen visade 

danskt gemyt. 
Tva ordforande pa turne S.O. + J.P. 



AGENTER : 
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Fria {antasier 

Aret ar 1932 och Du kanner, intresserad av island i start och de [slandska frimarke
na i synnerhet, en obetvinglig lust att besoka den sagensomspunna on, langt darute i 
Atlanten. En valbestalld onkel har avlidit och efterlamnat en natt formogenhet at just 
Dig. Medel for resan till island saknas alltsa inte och arbete behover Du inte tanka pa 
langre . 

Men hur tar du dig dit? Att flyga ar otankbart! Visserligen har Ahrenberg tre ar tidi
gare, med nod och nappe, klarat en overfart till island fran Norge, for att senare fa ge 
upp pa Gronland och visserligen har Graf Zeppelin ett ar tidigare besokt island. Dock 
utan att kunna Landa, varfor posten fick hissas ombord med langa rep och nagra 
passagerare kunde varken lamna luftskeppet eller ta sig ombord. Om ett ar kommer 
Balbo med sina specialutrustade Savoia-flygbatar att via Amsterdam och Londonderry 
pa Irland flyga till island, men detta ar engangsforeteelser och nagon reguljar flyg
trafik att tala om till island kommer inte finnas forran efter kriget. Att flygledes ta Dig 
till island ar saledes inte att tanka pa. 

Det aterstar alltsa bara att ta baten! Flera bolag trafikerar island, bade danska och 
norska. Du har kontakter i Norge och far turlistor och andra resehandlingar fran Det 
Bergenske Dampskibsselkab, (BDS) ett gammalt och i Sverige ganska valrenommerat 
rederi, som seglar pa island med tva moderna Jartyg, "DIS Lyra" och "DIS Nova". 
Lyra gar i den sa kallade "Expresruten" mellan Bergen - Thorshavn - Reykjavik med 
avgangar var 14:e dag sa har pa sommaren, medan Nova, som seglar motsols runt 
island innan ankomsten till Reykjavik och angor inte mindre an 11 hamnar i island 
pa farden, avgar var 5:e vecka fran Oslo. Avgangarna for biigge Jartygen ar synkron
iserade med andra batlinjer fran kontinenten inom rederiet samt med tagankomster 
fran Kopenhamn, Goteborg och Stockholm, 

Allt ar saledes val organiserat och Du har nu endast att i lugn och ro satta dig ned 
och planera Din resa. Da Du numera inte har nagon bradska, din onkels arv var ju av 
den storleksordningen att Du inte behover arbeta for livets nodtorft, kan Du ta god tid 
pa dig. Lika bra att ta en ordentlig titt pa Faroarna ocksa, nu nar Du anda passerar 
forbi. 

Om vi da skulle ta och planera Din resa med hjalp av BDS sommarturlista av ar 
1932! Vi forutsatter att Du aker fran Sveriges framsida, d.v.s. Stockholm. Taget, dras 
vid den har tiden med all sannolikhet av ett av de i Mota/a Verkstad tillverkade A
angloken som ar speciellt avsedda for de tunga snalltagen pa Jjarrlinjerna . Pustande 
och stankande rullar det stora lokomotivet ut fran Stockholm Central onsdagen den 8 
juni kl. 8.42 och Du borjar Din resa mot aventyret. Vi far nu i fortsattningen forutsatta 
att alia tidtabellernas tider hailer och Du anlander da till Oslo kl. 19.10 pa kvallen 
samma dag. Har maste Du nu overnatta, for att morgonen darpa torsdagen den 9 juni, 
fara vidare med taget mot Bergen som avgar kl. 7.15. Resan tar hela dagen och forst kl. 
20.00 ar Du framme i Bergen och kan direkt fran taget ga ombord pa "Lyra" som avgar 
kl 22.00. Jag behover val inte papeka att du som nybliven kapitalist naturligtvis reser i 
I:a klass, saval tag som bat. 

Dagen darpa ar Du i Thorshavn. Har stiger du av baten med ditt bagage och tar in 
pa "Hotel Hafnia" som ligger i omedelbar narhet av hamnen och dar Du nu kommer 
att tillbringa de narmste 14 dagarna . Nu far Du inrikta dig pa att leva ett lattjejullt 
semesterliv pa Faroarna. Cora dagsutflykter till Vestmanna och Fuglafjordur, bese 
den Jantastiska naturhamnen i Gj6gv, klattra i Jagelberg och mycket annat som vi inte 
hdr narmare skall ga in pa. 
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SJ A 1001 1907 
De 26 A·loken med nummer I 000--1025 var de forsta stora sniillt iigsloken i Svcrige 
och de forsta SJ-Ioken med anordning for overhettning av iingan. Loke n leverera
des med treaxliga tendrar , som ganska snart by:tes mot boggitendrar. Fe rn A-lok 
siildes pit 1920-talet till den dii privata Ostkusthanan. Hiir hyggdes de om frt1n tva 
till tre drivaxlar, nagot som gjorde att Ioken inte slirude sii liitt som forut (6kad 
vikt pa drivhjulen). Dessa lok kom sedan tillbaka till SJ, och SJ byggde om tre 
andra A-lok pa samma siitt . De ombyggda Ioken kom att ga i trafik till slutet av 
1950-talet. A 1001, som tillverkades 1907 av Motala Yerkstad, byggdes inte om 
utan slopades 1937 och overliimnades till Jiirnviigsmuseum . Loket har pa nna och 
maskineri uppskurna for all visa hur ett iinglok ser ut inuti. 

-Det fi>er(Jensfle Dampsfli6sse(sfla6-

P ASSAGERT AKSTER 
i norske kroner. 

EKSPRESRUTEN 

NORGE-REYKJAVIK F ..LER0ERNE-REYKJA VIK 
(Vestmaney) eller omvendt. (Vestmaney) eller omvendt . 

i. pl. kr. 100.00 - kr. S.OO pr. dag lor kost I. pl. kr. 60.00- kr. 8.00 pr. dag lor kost 
111. .. .. 50.00 - .. 5.00 - .. - Ill. .. .. 25.00- .. 5.00 - .. -

NQRGE-f..LER0ERNE VESTMAN0Y-REYKJAVIK 
eller omvendt. eller omvendt. 

J. pl. kr. 60.00 - kr. S.OO pr. dar for kost I. pl. island•k< kr. 16.00 .xkl. kosi 
Ill . .. .. 30.00 - - .. 5.00 - .. - Ill. - • • 8.00 - • 

5-UKENTLIG RUTE 
Sk ibct har I. og HI. plads pass.a~crbckvcmmclighcter. 

NORGE-0ST-ISLAND 
(Hornafjord-Langanes) eller omv. 

I. pl. kr. 100.00 ·-· kr. S.OO pr. dag for kost 
Ill. • • SO.OO - - • S.OO -. -

NORGE-NORD-ffiLAND 
(Langanes-lsafjord) eller omvendt. 

I. pl. kr. 110.00 k< . 8.00 pr . dag for kost 
Ill . • • ss .or• · _ ;. oo 

NORGE- VEST-ISLAND 
(lsafjord-Reykjavik) eller omvendt. 

I. pl. kr . 125 00 ·- kr. S.OO pr. dag for kost 
Ill. - • 60.00 -· - s.oo -.-

F ..LER0ERNE-NORGE 
eller omvend t. 

I. pl. kr. 60.00 - - kr . 8.00 pr. dag for kost 
Ill. • - 30.00 - - 5.00 

F ..LER0ERNE-0ST-ISLAND 
(Hornafjord-Langanes) eller omv. 

I. pl. kr. 60.00 -- kr . 8.00 pr. dag for kost 
Ill. - • 25.00 - - 5.00 -.-

F ..LER0ERNE- NORD-ISLAND 
(Langanes-Hornafjord) eller omv. 
I. pl. kr . /0.00 - - kr . 8.00 pr. dar for kost 

Ill. • - 2/ .00 ·- • 5.00 -

F JER0ERNE-VEST -ISLAND 
(lsafjord-Reykjavik) eller omvendt. 

I. pl. kr. 80.00 + kr. 8.00 pr . dag for kost 
Ill. • • 30.00 + . S.OO 

Under opholdd i Reykjavik maa pas.sag(: rcnc bo iland for Ci'cn "~2"niar . 

Ove.r sjocn mcllcm Norge, Fa!reernc og Island betale~ fuld kost i norske kroner h~ad· 
entcn ma.altid cnr nyte.s eller ikke. Mellem stat io ncrnc p~a I~ land er . kostp<:nrer akkc: 
obligatorisk . m('n ~o.:a.n forple inin~cn crholdcs ombord cfter \'ani.~ pnskurant (•.slandske kroner). 



9. 

Efter 14 dagar kommer sa Lyra tillbaka till Thorshavn och pa morgonen den 25 juni 
gar Du anyo ombord pa fartyget som stavar vidare mot island. Mandagen den 27 juni 
siktas sa Vestmannaeyjar som fartyget som hastigast angor, for lossning och lastning, 
innan kosan styrs mot Reykjavzk, dit Du anlander tisdag morgan den 28 juni. 

Val framme i Reykjavzk checkar Du naturligtvis in pa det nybyggda "Hotel Borg" 
som ligger centralt i staden, nastan granne med "Alltingshuset" som om 20 ar kom
mer att pryda ett frimarke av mycket hog valor. Hotel Borg kommer ocksa att om ett 
ar invaderas av generalissimo Balbo och hans skaggiga flygare, men om detta vet du 
naturligtvis annu inget. 

Eftersom Du i forvag planerat att Jara tillbaka till Skandinavien med rederiets 
andra Jartyg som traftkerar island, "Nova" har Du nu en knapp manad pa dig att se 
Dig ordentligt omkring i island. Du maste naturligtvis se Thingvellir, Geysir, Gullfoss 
och alla de andra stora turistmalen, men Du har ocksa gott om tid for att ftska i 
Myvatn och i nagra av de stora laxalvarna, bada i varma kallor med mera. Du har gott 
om tid, behover inte jakta och kan ta dagen som den kommer. 

Mandagen den 25 juli ar sa dags att antrada hemresan. Men nu far Du inte kortaste 
vagen hem! Forst skall Du segla medsols runt island for att bese de vackra fjordland
skapen och de manga samhallena efter kusten. Det har fartyget har inte lika brattom 
som "Lyra". Det gar i kusttrafftk och anloper i tur och ordning, isajjordur, Siglu
fjordur, Akureyri, Husavzk, Seydisfjordur, Nordfjordur, Eskifjordur, Reydarfjordur, 
och Faskrudsfjordur innan man styr mot Bergen och slutligen Oslo, dit Du anlander 
sondagen den 7 augusti. Har du nu lite tur sa hinner du med tdget till Stockholm som 
avgar Kl. 18.40 och ar hemma kl 7.15 dagen darpa. 

Du har nu varit pa resande Jot i precis 2 manader, fatt uppleva spannande saker och 
fatt se en fantastisk och annolunda natur. Du har fatt uppleva bade Faroarna och 
island under den allra ftnaste och framfor allt ljusaste perioden av aret och forhopp
ningsfullt sluppit ifran Atlantens hoststormar och har Du dessutom haft tur med 
vadret iir det en semester som Du aldrig kommer att glomma. 

Vad har da hela kalaset kostat? Ja aven det kan Du rakna ut med hjalp av BDS ftna 
turlista. 

Tagresa 
Batre sa 

Tagresa 

Stockholm - Bergen 
Bergen - Reykjavzk 
Reykjavzk - Oslo 
Oslo - Stockholm 

Till detta kommer mat ombord 18 dagar a 8:
plus hotellkostnader i land, vilka inte angivs 
i turlistan. Men man kan viii formoda att ett 
priset for forstklassigt hotel med mat pa den 
tiden inte oversteg 30:- per dag, vilket skulle 
bli ca. 45 dagar ti 30 :-

I:a klass , 140:-
100:-
125:-
70:-

435:-

144:-

1350:-
1929:-

Totalt under 2000 kr alltsa. Lycklige Du om Du kunde gora om den resan i dag! 

Den har semesterresan har jag lyckats att rekonstruera med hjalp av en turlista frcm 
BDS som jag HHt av Kaj Librand som i sin tur hittat den pel en samlarmarknad i Kul
turhuset Bagaregc\rden i Goteborg 1992. 

Det gc\r alltsc\ bra att med lite fantasi resa bakAt i tiden, bara man hittar ratt underlag! 
sekr. 



- D .et PJerpenske Dampski6sselska6-

0 S .. LYRA~ 

EKSPRESRUTE 
Bergen-Thorshavn-Reykjavik-Bergen 

D:S ,LYRA" 

Korlesle og hurtigsle forbindelse mellem Island og det ovrige Europa 

Fra BERGEN ...... 7 1 21 1 4 2 18 2 3 3 1i 3 31 3 14 4 28 4 12 S 26/S 9 6 23 6 
torsdar lei. 22 ; .7 21 7 4 8 18 8 I 9 15 9 29 9 13 10 27 10 10 11 24 11 8 12 

Fra Thorahavn' .... 91 23 1 62 202 53 193 24 16 4 30.4 14 S 28:5 116 25 6 
lerdarmor~ren 97 237 68 208 3 9 li 9 I 10 1510 2910 1211 2611 1012 

Fra Vestmanoy ... II I 2S 1 8 2 22 2 i 3 21 J 4 4 IS 4 2 s 16 5 30,5 13 6 21 6 
mandar . . 11 i 25 i 8 8 22 8 s 9 19 9 :1 10 17 10 31 10 14 II 28 '11 12 12 

Til REYKJAVIK 12 I 26 1 
tiradar morfcn 12 7 26 i 

9223 2 8322J 
9 8 238 6910 9 

Fra REYKJAVIK 14 I 28.1 11 2 25.2 10 3 24 3 
tondar lei. 18 14 7 28 7 11 8 2S 8 S 9 21 9 

5 4 19 4 
4 10 IS 10 

7 4 21 4 
6102010 

Fra Vestmanoy .. IS. I 29.1 12·2 26 ·2 II 3 25 3 8 4 22 4 
lredar morgen IS 7 29 7 12 R 26 8 9 9 ~3 9 7 10 21 10 

Fra Thorshavn. :. 16 I 30 1 1:1:2 27.2 12 3 26 3 94 234 
lerdar em. 16 7 30 7 13 8 27 8 10 9 24 9 8 10 22 10 

Til BERGEN ... IS. I I 2 15.2 29 2 14 3 28 3 11 4 25 4 
mand . form . IS 7 1 8 15 8 29 8 12 9 26 9 10 I 0 24 I 0 

3 5 17 5 31.5 14 6 28 6 
1 II IS 11 29 11 13 12 

55 19 5 2;6 16 6 30 6 
3111711 I '12 IS 12 

6 5 20 s 3 6 17 6 1 i 
4 11 18 II 2 12 16 12 

7 s 21 s 4 ·6 18:6 2 7 
s 11 19 11 3'12 17 12 

95 23 5 6620 6 4 7 
7'1 1 21 11 5:12 19 12' 

Reisendt' til Island anbefales Bergenskes spesielle .lslandsrute" 
og det av selskabet utgivne av red. Finsen forfattede hefte om Island 
som turistland . Begge dele faaes gratis paa forlangende. 

Tortidcr f,.a o~ til Berrcn sc P•&'· 10 

- 6 -

-Del PJ~rpenske Dampski6sse(s6.a6-

RUTE 
NtJrge-Frereerne-Island og retur 

D.S .,NOVA" 

Sted 1 2 3 ! 4 5 ' 6 7 

Fra Oslo . . . . • • Onsdag 17/2 23/3 27/4 1/6 ; 6/7 '10 814!9 
.. Kr.sand S.. Fredag 19/2 25/3 29/4 3/6 817 12i8 16;9 
., Stavanger •. Lerdag 201226/3 30/4 4/6 917 '13/817,9 

Til Ber~l:ll . . . . Sondag 21i2 27i3 1/5 5/6 1017 14/8 18t9 
F ra Bergen . . . . Tirsdag 23/2 29/3 ! 3/5 7/6 12/7 16/8 20/9 
Ved Thorshavn .. Torsdag 25/2 . 31i3 ; 5/5 9/614i7 18/8 22/9 
, Faskrudsfj.. Fredag 26/2 · 1/4 6/5 10/6 1517 19/8 23,9 
., Re:,darfjord Fredag 26/2 1/4 · 6/5 10/6 15i7 19/8 23. 9 
.. Eskefjord .. · Lerdag 27/2 2, 4 7,"5 11/6 16/7 20/8 24,9 
• Nordfjord . . Lordag 27;2 2/4 715 11/6 1617 20/8 2419 
., Seydisfjord . Sondag 28/2 3/4 : 815 12/6 1717 21/8 25,9 
, Husavik.... Mandag 29/2 4/4 • 9/5 13/6 :18i7 22/8 26t9 
., Akureyri . . Tirsdag 1;3 5/4 10,"5 14/6 19/7 23 8 27,9 

Siglufjord.. Onsdag 2/3 6/4 11 /5 15/6 20/7 24/8 28/9 
• Saudarkrok• 

8 

19110 
21;10 
;22/10 
23/10 
25;10 
n ·to 
2810 
28. 10 
29. 10 
29.10 
30,10 
31 /10 
111 
2. 11 

• lsafjord .. . "I Torsdag 3, 3 7/4 12o5 16/6 .21/7 25/8 29,9 3 11 
~ Patreksfj. •• 

Til Reykjav!k . . Fredag 4,3 8/4 l3i5 :l7/6 ;22/i ;26i8 30,9 :! 11 
Fra ReykjaVIk ·· I Mandag 7,3 11 /4 16,5 20/6 2517 2<l;8 3, 10 t. l1 
Ved !sa fjord•••. ·I Tirsdag 8/3 12/4 17/5 '2116 .26/7 30/8 4 10 8. 11 

• Siglufjord . . ' Onsdag 9/3 13/4 ' 18!5 122/6 127/7 30/8 5/10 9, 11 
.. Akureyri . . Torsdag 10/3 14/4 ' 19/5 123/6 !28/7 119 6110 10. 11 

Husavik . .. . Torsdag 10/3 14i4 19/5 123/6 ,28/7 1/9 6, 10 10. 11 
, Seydisfjord . Fredag 11/3 15/4 20/5 124/6 [29/7 2/9 7, 1011.11 
, Nord~jord.. Lordag 12/3 , 16/4 21i5125J6!30/7 3/9 8/10 12/11 
., EskefJord . . Lordag 12/3 . 16/4 21/5 125/6 13017 3/9 8.'10 12, 11 
, Reydarfjord Lerdag 12/3 16/4 21i5 i25/6 31/7 3/9 8;'10 12.11 
"." Faskrudsfj. . Sondag 13~3 . 17/4 , 22/5 j26/6 31/7 4/9 9/10 ,13.11 

T1l Bergen .. .. Onsdag 16,3 : 20/4 , 25/5 •29/6 3/8 719 •12, 10 16:11 
Fra Bergen . .. . Torsdag17/3 21/4 126/5 ,'30/6 4/8 8/9 ;13/10 !17111 

., Stavanger .. Fredag 18/3 22/4 27/5 1/7 5/8 9/9 ;14/10 !18/11 
Til Oslo.. .... . Sonda~ 20/3 24/4129/5 [ 3/7 7/8 11/9 16/10 :20/11 

Andre steder end de i ruten anferte anlepes efter overenskomst. 
Saudarkrok anlepes efter overenskomst. 

•• Patreksfjord anlopes en vei . 
••• lsafjord forbeholdes sloifet en vei . 

-- I -

a 
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iSLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Vid ~rsrnotet 10/2 1994 avgick Bjorn Hagberg p~ egen begaran som kassor, for att 
istilllet valjas till auktionar. 

Till ny kassor valdes den kande Geysirspecialisten Lennart Engstrom. I ovrigt orn
valdes styrelsen: Ordf. Johnny Pemerfors; v. ordf. Rudolf Krtirnrnel och sekr. Kaj 
Librand. Till avgaende auktionaren Bengt Olofsson frarnfOres harmed ett stort tack for 
de g~gna ~ren. 

Vid motet 19/5 1994 deltog 12 rnedlernrnar. Narvarolotteriet vanns av Kaj. Motes
terna var Brostampelhandboken av Thor Th6rsteins. 

Hostsasongen inleddes 8/9 1994 rned 15 narvarande. Anna vann narvarolotteriet. 
Rudolf berattade om Republikens 50-arsfirande p~ Thingvellir 17 juni. Det beraknas 
att 60 000-70 000 deltog (c:a 1/4 av fslands innev~nare). Ytterligare 10 000 satt i bilko 
fr~n Reykjavik och korn inte frarn i tid. 

Motet 13 I 10 inleddes rned en diskussion om v~rt 30-~rsjubileurn 1995. Vi kornrner 
att fira det! (Narmare besked i nasta Rapport). Lennart holl ett foredrag om OAT och 
AV2-stamplar, vilka forekornrner p~ isHindska och faroiska luftpostbrev. 17 personer 
besokte motet. Narvarolotteriet vanns av Torn p~ grund av att hans fru Eva var rned 
sorn gast! Korn till nasta mote s~ forklarar vi hur dragningen g~r till. 

P~ vag till "Frimerker i Forum" i Fredriksborg, (.K0benhavn) besokte Stig Osterberg 
oss p~ motet 10/11 1994 och holl tillsarnrnans rned Johnny foredrag om "Varianter p~ 
Tv~ kungar". Bert J. vann narvarolotteriet. 13 rnotesdeltagare. 

Kaj Librand 

ISLANDS F ALK mer (akta. 

Ibland harman lite osis! Sorn t. ex. min forrnodan i den forra Rapporten attN 
Sorborg kanske var kapten p~ skutan och till ytterrnera visso "svensk" en teori sorn 
slogs sonder och samman bara n~gra dagar efter det att Rapporten gatt till tryck, d~ jag 
fran Jakob S. Arrevad i Carlottenlund i Danrnark fick en utforlig beskrivning, b~de av 
ISLANDS F ALK och Sorborg, sorn nu inte hette N Sorborg sorn man kan tro av namn
teckningen p~ baksidan av brevet, utan Viktor S0eborg och rned all sakerhet var han 
dansk. Ingen skugga om att han, hernska tanke, "skulla ha varit svensk", rn~ darfOr 
falla over hans rninne. 

Jakob har sant mig, inte bara data om S0eborg och ISLANDS FALK, utan aven fakta 
om FYLLA, det fartyg S0eborg sederrnera rnonstrade p~. Han har aven sant mig en 
lista over kanda brev till och fran namnde S0eborg dar man kan folja hans karriar i 
flottan. Tyvarr kan jag av utryrnrnesskal inte ta rned dern i Rapporten, men kan kon
statera att S0eborg, sorn en god akta make, stadigt sande hem pengar, ibland ganska 
stora surnrnor, till sin kone i Birkerod 

Jag vill ocks~ passa p~ att tacka dig Jakob for detta utforliga bidrag till min lilla 
debatt om ISLANDS FALK. Det har ar uppgifter sorn inte kornrner frarn av sig sjalva 
och sorn du sakert har f~tt grava djupt ide danska arkiven for att f~ frarn. Icke desto 
mindre ar det rnycket intressant att ha fMt dern och jag kornrner att arkivera dern i 
foreningens bibliotek. 

Man kan allts~ p~st~ att om man ar tillrackligt envis s~ kornrner det s~ srn~ningorn 
svar p~ de fr~gor sorn stalls i Rapporten! Jag har sederrnera f~tt ytterligare upplysningar 
fr~n en annan dansk, J0rgen Vanrnan Johansson sorn tyvarr inte heller det f~r plats i 
den har Rapporten, men sorn jag raknar med att f~ rned i nasta. Nu aterstar snart bara 
svar p~; varfor S0eborg anvande de svenska 0-na rned prickar? 

For att Rapports lasare inte skall glornrna bort sina, nurnera ganska gedigna kun
skaper i det adla danska spr~ket, oversatter jag inte Jakobs brev, utan tar in det i sin 
helhet enligt nedan. sekr. 



Vedr. "S0eborg" - "Islands tcflk" mrn. - "Rapport nr. 94" 

N. S0eborg har ikke va:ret kaptain pa "Islands Falk", men som det 
fremgar af nedenstaende oplysninger - og medsendte fotokopier -
har han va:ret ansat i "maskinen" pa "Islands Falk" og pa det 
andet inspektionsskib "Fylla" . 

Viktor Thorvald Julius S~eborg blev f0dt den 10 august 1881 i 
K0benhavn. Han var s0n af murermester Viggo S0eborg og Petrine, 
f. M0l1er. 

Han giftede sig den 22. november 1914 med Gudrun Elizabeth f. 
M0ller. 

Han havde pra:limina:reksamen inden han den 1. 9. 99 blev elev i 
fladen. Den 1.5.1903 b1ev han maskinassistent og 9. december 1914 
maskinmester. 1. januar 1923 maskinmester II. 

Den 30. juni 32 afskediget og overgik 1.7.32 til reserven som 
maskinmester II - og sa ved jeg ikke mere om ham, udover hvad der 
fremgar af breve og kort. 

Om de to inspektionsskibe har jeg - efter hja:lp fra "fladen" 
noteret f0lgende, ( ogsa med Holtz som kilde vedr. Islands Falk). 

"ISLANDS FALK 11 

Dansk inspektionsskib fra 1906 til 29/8 1943 
(omd0bt af Tyskland til "Erbel 11 og benyttet som 
"verkehrsfahrzeug". Totalforlis 1944 
formentligt som vejrskib i Ishavet ) 

Bygget 1906 pa Helsing0r Skibsva:rft med 
stabelafl0bning, den 22. Januar. Tegnet af 
Orlogsva:rftets Konstruktionskontor. 

Data: 
La:ngde: 
Bredde: 
Dybgang 
Hestekra:f: 
Fart: 
Bemanding: 
Armering: 

730 T/ deplacement 796 T 
55.95 m 

8.93 m 
4.47 m agt/ eller 5.15? 

1100 
13 knob. 
52 mand. 
Skiftende. 

Holtz angiver lidt andre mal: 
Data: Vandfortra:ngning 760 t 
La:ngde: 170.6 ft - ca. 52.00 m 
Bredde: 29.3 ft - ca 8.95 m 
Dybgang: 14.7 ft- ca. 4.50 m 
1100 PS , 13 kn - bemanning 52 mand 

***** 

Sej lede i begyndelsen af 1907 til 
Island/Fa:r0erne pa fiskeinspektion. Del tager 
fra 2 9. 7. 07 som ledsageskib til 0K' s "BIRMA" 
(med kongen * j fr. "KONUNGSFORIN TIL ISLAND 
1907 11

) og Rigsdagens "ATLANTA" samt 11 GEJSER 11 og 
"HEKLA". Fulgte kongen ved afrej sen fra 
Reykjavik, den 10.8.07 og rundt om Island til 
15. august 1907, hvor de andre sejlede sydover. 

Var samrnen med "BESKYTTEREN" inspektionsskib 
ved Island/Fa:r0erne bl. a. under 1. verdenskrig, 
hvor den ogsa optradte som rutebad i 1916. 

Inspektionsskib ved Gr0nland fra 1922 - 1928. 
Derefter forskellige opgaver. 



"FYLLA" 

7 3. 

Bygget i England - Henderson, Gl asgow - og 
s0sat 21.12.1915 med navnet "ASPHODEL" 

K0bt af den Danske stat i 1920, hvor det blev 
hen t e t 5 . 7 . 2 0 a f k p t , p r ins Axel , de r f 0 r t e 
skibet til K0benhavn. Indgik i den Danske Flade 
den 2. aug. 1920 og afgik pa inspektion ved 
Gr0nland 1. 9. 20. Derefter inspektion ved Island 
og Fcer0erne. 

Udgaet af fladen l 1933. 

Data: 1245 t 
Lcengde: 81.50 m 
Bredde 10. 21 m 
Dybgaende: 3.95 m 
Hestekraft: 2300 
Kulbeholdning 300 t 
Fart: 17 knob 
Bemanding 75 mand 

Familiekorrespondancen mv. kender jeg nu som f0lger: 

8.3.1911 

?.?.1920 

1.9.1921 

2.2.1922 

5.10.1929 

Johannes skriver fra Danmark til sin broder 
"maskinist S0eborg, "Islands Falk" Brevpostkontoret, 
her." (kopi - der er en s0mand vcerdig) 

brev til Gudrun S0eborg, c / o Svend Hansen Hovedgaden, 
Birker0d med Ikr. 725 - Globalia 152 13.8.94 - sendt 
fra FYLLA (kopi fra kataloget) 

brev fra H. M.S. FYLLA sendt af K Frugusen. ? til 
.Makinmester V. S0eborg, Haregade 3 ( i Nyboder) , 
K0benhavn K - med Ikr. 135,-. (kopi) 

brev til Gudrun S0eborg c / o t0mrermester Jensen i 
Birker0d indlagt IKR 1.200 sendt fra "Islands Falk" 
(Rapport nr. 94) 

Brev til Makinmester v. Soeborg 
"Inspektionsskibet FYLLA" (kopi) 

sendt til 

Inspektionsskibe er orlogsfart0j er, der for den danske stat 
sejlede (og stadig sejler) rundt for at handhceve verdensstatens 
rettigheder pa havet og forhindre fremmede fiskere i at fiske de 
fisk, som vi hrevder er danske. 

Vedr. stemplet(erne) "Islands Falk" ved jeg kun, at der er to 
udgaver, og jeg har kun set dem pa to konger. 

med venlig hilsen 

Jakob s. revaa 
Krathusvej f~ 
2920 Charlottenlund 
Danmark 
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Om skyddsper(oreringar 

En fraga i Rapport nr 94 angaende den av Johnny Pernerfors funna skyddsperfo
reringen av ett isHindskt marke, en perforering som inte borde finnas, har fOrblivit 
obesvarad anda till dagen innan jag skulle aka ner till Nordia i Arhus. Da ringde 
namligen Erling Dehli fran Oslo och meddelade att han hade losningen pa fragan. 
Erling har namligen norska marken med exakt samma typ av perforering och de 
harstammar alla fran ett och samma foretag. Erling har senare aven sant mig 
fotokopior av sina marken och dessa visar att bade hans och Johnnys marken har 
samma typ av perforering. Vad ar da hemligheten? Jo Erling skriver: 

Dessa miirken sitter pa kuvert som iir siinda till Kodak i Danmark for framkallning 
av dia-bilder i fiirg och jag antar att Kodak i sina kontrollrutiner ger var kunds film
rulle ett registreringsnummer, samtidigt som man pe1jorerar filmpasen diir kundens 
namn finns angivet. Kodak iir diirmed siikra pa att kunden far riitt bilder i retur. Det iir 
dii1jor en ren tillfiillighet att frimiirkena pa filmpasen blir perforerade. 

Jag ber att fa tacka Erling for hans detektivarbete och kan med hjalp av hans bilder, 
bade av frimarken och namnetiketter fran hans filmpasar, konstatera att perforering
arna stammer overens med perforeringen pa Johnnys marke. Tyvarr Johnny, det var 
ingen raritet du har hittat! Daremot en skyddsperforeing med ett helt annat syfte an 
det ursprungliga, namligen det att forhindra frimarksstolder av personalen pa de 
stora foretagen. Det var namligen oftast stora foretag som utforde skyddsperforeringar 
och proceduren utfordes av foretagen sjalva. Till detta anvandes olika typer av 
halstansar. I Sverige var det framst Wilhelm Sonesson o Co i Malmo som tillverkade 
sadana apparater. Sonesson ar ocksa den firma som haft den vackraste 
skyddsperforeringen av alia och den forekommer i 3 olika utforanden. Man ville val 
som tillverkare av perforeringsapparater fOrega med gott exempel. Aven olika 
tangliknande stansar forekom pa marknaden. 

Har nedan visas ett urval bilder av olika skyddsperforeingsapparater. Bilder som ar 
hamtade ur SFF:s handbok "Svenska Skyddsperforeringar" och som ar ett billigt och 
bra hjalpmedel fOr er som ar inresserade i amnet. Jag visar ocksa ett diagram, som 
visar hur anvandningen av perforeringsapparater minskat fran 1920-talet och framat i 
tiden. I dag lar de inte anvandas ails. Det hela ar alltsa ett avslutat kapitel, atminstone 
har i Sverige, och kan sasom sadant med fordel samlas. Det ar i dag, till skillnad mot 
tidigare, ett alltigenom rumsrent samlingsomrade och Tord Lagervall fick t.ex, nu pa 
Nordia, Stor Silver fOr sitt exponat. 

Man kan da £raga sig: Varfor dyker det inte upp nagra svenska marken med liknan
de perforeringar? Svaret ar enkelt! Sverige har till skillnad fran Island och Norge ett 
eget Kodak-laboratorium i Spanga utanfor Stockholm, sa svenskarna behover inte 
sanda sina filmrullar till Danmark for framkallning. I priset paden Kodakfilm som 
kops i Sverige ar bade framkallningskostnad och forutbetalt porto inraknat. Foljakt
ligen behover inga frimarken anvandas och nagra svenska perforeringar lar inte dyka 
upp. 
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Antal skyddsperfCITering:nPJXlroteT i drift. Redan 1907 
fo.nns 8 st. Systemet anvlindes av flest f6retag i mitten pd 
1920-talet, men minskade i betydelse efter introduktionen 
1926 av den mermtionellafrankostiimplingen. 
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NORDIA 94 

Nar vara vanner danskarna gor nagot inom filatelin, sker det ofta med bade varme 
och generositet! Salunda var det val knappast nagon askadare pa Nordia 94 i Arhus 
som betalade nagon entrebiljett. Massvis med gratisbiljetter hade i forhand distrubie
rats till stadens innevanare och aven de utsocknes ifran kommande besokarna forsags 
av "den smilende" personalen med fribiljetter . Detta gjorde att Nordia 94 besoktes av 
en manghovdad publik! Narmare 9 000 besokare hade, nar undertecknad vid 12-tiden 
pa sondagen avreste, raknats in vid entren. 

Var det da en bra utstallning? Pa detta maste jag nog svara ja, aven om lokalerna 
sorn bestod av tva idrottshallar av handbollsformat inte var de basta, med en hel del 
branta trappor och smala gangar daremellan som maste forceras. Det var sakert inte 
latt fOr en person sorn hade svart for att ga att besoka de undre planen och aldre per
soner sags karnpa i trapporna. Inga hissar syntes till och for en handikappad var det 
nog omojligt att komma ner. Ljuset var i den storre av de bada hallarna bra, nagot 
sarnre i den mindre, dar huvuddelen av de utstallda sarnlingarna fanns. Detta pro
blem hade dock losts pa ett bra satt med stallbara lampor vid varje ram-par sa att 
askadama kunde rikta in larnpan pa det de ville titta lite narrnare pa. Ramarna var 
sorn alltid numera, vara svenska Stockholmiaramar, som annu hanger med bra, trots 
att de utnyttjas flitigt pa utstallningar i hela Norden, och som ar latta att montera. 

Utstallningskatalogen, pa vilken man kunde spendera de 30 kr som sparades in pa 
fribiljetten ar bra! En av de basta jag sett foresten! Inte sida upp och sida ner med plati
tyder och bilder av kanda och okanda honoratiores, utan endast en kort presentation 
av kommisarier och jurymedlemmar, en utstallningsplan samt en forteckning over 
utstallare och samlingar. Resten av katalogen bestar av utmarkta, lasvarda artiklar om 
nordisk filateli, bland annat har for oss fslandssamlare, 6lafur Elfasson skrivit om 
fslandska paketforsandelser under aren 1873-1940. En intressant historia dar han berat
tar om den mindre kanda vintertaxan. I katalogen finns ocksa en mycket lasvard be
rattelse om kryolit-gruvan i lvigut pa Gronland plus mycket annat. Katalogen kan 
med sakerhet rekvireras i efterhand fran Nordias kansli, Postbox 34, DK-8355 Solbjerg 
och kan rekommenderas pa det varmaste. 

Det blev ganska trangt mellan ramarna nar den fulltaliga publiken tryckte pa och 
till handlarstanden var det som vanligt sve:'lrt att komma frarn . Nu gick man som 
fslandssarnlare inte miste om se:'l mycket. Utbudet av fslandska marken var daligt och 
att hitta ntlgot bra svenskt material i Danmark, at nu inte att tanka ptl. 

Ptl lbrdagseftermiddagen hade anordnats en traff for oss fslandssamlare i en sido
lokal till den stora hallen. Uppslutningen var god och ett 40-tal fslandssamlare fre:'ln 
Danmark, Sverige, Island och Tyskland hade horsammat kallelsen. V ar ordforande 
Stig Osterberg holl ett anforande med over-head-bilder om sin samling Tve:'l Kungar, 
dar han forutom det man kunde se inne i utstallningshallen aven visade en hel del 
annat smatt och gott. Efter Stigs forevisning vid tog sa det vanliga bytandet och kop
andet och de surt forvarvade slantar jag lyckats spara genom att inte finna ntlgot hos 
handlarna ptl utstallningen fbrsvann snabbt, nar Ebbe Eldrup tog fram sitt material, i 
form av ett vackert paketkort fran ESJA forsett med 10 st 7 aur. Vyer och byggnader 
sarnt en Tollur-forelopare frtln 1917. Dessa kommer kanske se:'l sme:'lningom att redo
visas i Rapporten. 

Senare pa kvallen samlades se:'l vi svenskar, (29) s t fOr en narande middag pa hotell 
Christian X, dar aven de fiesta bodde. 
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Inte mindre an 11 medlemmar iFf stallde ut pa Nordia. Alla dock inte med 
fslandskt material. Jag skall dock inte har forega de tva ordforandena ~a . tu~nes . 
rapport om de olika samlingarna, men vill. garn~ nam~a, dels att Ind~1d1 Pal~son hck 
GULD och Grand Prix Nordic for sin samlmg, v1lken foresten hade hogst poang av 
alla samlingar pa utstallningen eller 95, dels att var nummers~~mpelhand~ok fick . 
STOR SILVER och 78 poang. Jag vill ocksa namna nagot om SJalva m~d~lJen s~m mte 
liknade nagot jag tidigare sett. Den bestar namligen av ett frimarkssknn 1 gelbgJuten 
metall som ser ut som brons pa vars lock en plakett i den valor som man erovrat 
limmats fast. I sanning en annorlunda och i viss man praktisk medalj. 

Nordia 94 ar tillanda och nu gar tankarna framat i tiden till Finlandia 95 i . 
Helsingfors (se annan plats i Rapporten) samt till Nordia 95 i Lund nasta host. V1 ses 

dar. 
sekr. 

STORT SILVER till Nummerstiimpelhandboken 

Pa Nordia 94 i Arhus stallde foreningen for fOrsta gangen i var 27-ariga historia ut 
en egen publikation for bedomning. Spanningen var darfor stor, och nar vi anlande 
till Arhus var det fOrsta vi fragade: Hur har det gatt?? Gladjen blev darfor stor, nar vi 
kunde konstatera att vi fc'Ht "STOR SIL VER-medalj" och hade hela 78 poang pa be
domningsskalan, bara 2 poang fran Vermeil. 

Det kanns verkligen skont for oss som jobbat med handboken att pa detta satt f<'l 
respons och svart pa vitt p<'l att det ar en bra produkt som vi framstallt, vilket i sin tur 
ger oss kraft och sjalvfortroende att fortsatta arbetet med nya handbocker. 

Darfor vill jag nu an en gang vadja till er alia i fOreningen som har bra avtryck av 
antikva, grotesk och framfor alit kronstamplar, (heist brevidstamplar pA brev) att 
kopiera dessa och sanda in dem till mig! Gensvaret pA tidigare vadjanden i denna sak 
har varit bedrovligt dAligt! Inte ett enda svar!!! Det mAste ju i var forening finnas 
massvis med bra material och portokostnaden kan val inte vara alltfor betungande. 
Skarpning alltsA! Och valkomna med kopior av era vackra stamplar! 

Och Du som annu inte har kopt nummerstampelhandboken, bestall den omgAende! 
Det finns inte sA mAnga kvar nu och priset ar ofOrskamt lAgt, bara 190 kr + porto, och 
bestallningen gar du till Lei£ Nilsson, Sodersvik 9074, 761 94 Norrtalje. Tel 0176/420 85. 

sekr. 
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RESA TILL FINLANDIA 1995 I HELSINGFORS 

Vi har bokat plats hos Viking Line med avresa fnm Stockholm till Helsingfors. 
A vresa onsdagen 10 maj 1995 kl. 18.00 (lokal tid) Framme i Helsingfors pa torsdag 
morgon. Vi bor pa Grand Marina i tva natter (torsdag, fredag) Hotellet ligger alldeles 
nara Vikingterminalen. Hemresa lordag 13 maj 1995. 

Pris: Dubbelhytt Kat. B (utan fonster), frukost och middag pa ut och hemresan. 
Vi har konferansrum i 2 timmar pa hemresan. 2 natter pa hotel i dubbel
rum inkl. frukost, exkl. maltidsdrycker. 1 900 kr per person 
Tillagg for hytt Kat. A med fonster + 250 kr per person. 
Tillagg for enkelrum pa hotellet + 600 kr per person. 

Som service at "icke Stockholmare" kan vi samtidigt med batbestallningen bestalla 
tagbiljetter med avdrag for moms 25% + ytterligare 25 % i rabatt pa 2:.a klass-biljetter. 
Sittplatsbiljetter ingar ej. 

Anmiilningar gores till Leif Nilsson eller Johnny Pernerfors. Anmiilan maste vara 
oss tillhanda senast den 28 Febmari 1995 och iir bindande. 

95 

Nummerstiimpelauktion 
Intresset fOr nummerstamplar har under det senaste Aret okat markbart! Kanske 

har var handbok bidragit till detta. Vi har darfor under hasten inkopt ett par mindre, 
men bra, nummerstampelsamlingar som vi tanker salja och pa sa satt gladja vAra 
medlemmar med under Julen. Leif Nilsson, som ar styrelsen specialist pa omradet 
har prissatt stamplarna till, vad vi tycker till mycket humana priser. Men som alltid 
nar det galler auktioner ar det den som bjuder bast som tar hem spelet. Passa darfor pa 
att nu under Julen ga igenom dina nummerstamplar och bjud rejalt pa dem du 
saknar! For att alia skall ha samma chans att bjuda har vi satt sista anbudsdag till den 
~5/1 1995. Men vanta inte for lange! Villkoren ar som vanligt och vid samma anbud 
far det tidigast inkomna budet stampeln. 

Ett litet fel har dock insmugit sig : Objekt nr 19 car felbeskrivet. Ar ri nr 39 utan nr 
139 med utropspris 10 kr. 

Vi har ocksa ett fatal minnesbocker fran Republikens 50-arsjubileum kvar. Den 
med spraken islandska, engelska och franska (slutsald hos Postphil) . Detar en fantast
iskt fin bok i laderimitation, innehallande bade stamplade och ostamplade block och 
frimarken. 

Bestallning av dessa, saval som anbud till auktionen sandes till; Lei£ Nilsson, 
.D'odersvik 9074, 761 94 Norrtalje. 
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