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Kiira islandssamlare 

Hasten har snabbt forflutit och Julen knackar ater pa dorren! Sorn du ser i vinjetten, 
ar detta nummer av Rapporten det hundrade i ordningen sedan Tore Rune borg 1968 
borjade skriva ner vad som hant inom klubben och islandsk filateli. 

Jag tycker att detta skall firas lite extra och har darfdr totat ihop en bilaga, innehal
lande allt jag kunnat firma nedskrivet om Alltings-serien fran 1930. Av ekonomiska 
skal sander vi den separat, da det faktiskt blir avsevart billigare att sanda tva forenings
brev under 100 gr, (6.20) an att sanda ett brev med rnax-vikt 250 gr (11:-). En avsevard 
besparing for foreningen alltsa. 

Denna Rapport innehaller, som du kommer att rnarka, en hel del skapmat som 
egentligen var avsedd for forra Rapporten, da goteborgarna var ofina nog att lagga be
slag pa hela upplagan till sitt jubileum. Men med den aran maste jag dock medge. En 
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notis fran det jubileet med atfoljande auktion £inns med, ett forslag till ett nygammalt 
samlingsomrade samt lite annat smatt och gott, som jag hoppas kan intressera. 

Arets stora handelse pa filatelifronten, NORDIA i Malmo, har nar detta skrives just 
avslutats, med guld och hoga poangtal till ett fatal (las Ebbe Eldrup) och de gamla van
liga medaljerna for de flesta andra (las undertecknad samt var ordforande). Denne samt 
ett gang fran Goteborgsklubben, jobbade for ovrigt riktigt duktigt under en hel vecka 
med att fardigstalla utstallningen, som utan deras benagna hjalp troligtvis inte hade 
blivit nagon utstallning, sa att vi andra nar vi val kom pa plats, kunde njuta ohejdat av 
evenemanget. Mer om detta i "Fran min horisont", orforandens egen spalt. 

Nasta ars NORDIA avhalles som sakert de flesta vet i Reykjavik den 25 - 27 oktober i 
konstgalleriet "Kjarvalsstadir" som lar ligga mitt i Reykjavik. Detta konstcenter ar upp
kallat efter Johannes Kjarval, en av Islands mest beromda konstnarer, mest kand av oss 
filatelister for hogvaloren 100 kr fran 1985. (Facit 678). Den allmana meningen, nar vi 
fick reda pa tiden for utstallningen var, att den ligger alldeles for sent pa aret i tiden. 
"Man kan inte aka till Island i oktober" o.s.v. Men under samtal i Malmo verkar vin
den ha svangt och det farms medlemmar, som pa fullt allvar talade om att aka upp till 
Island fOr att titta pa utstallningen, ja till och med om att deltaga. Vi far val se! Men om 
du ar intresserad och funderar pa att folja med, (det blir roligare ju fler vi ar) sa tag kon
takt med Johnny Pernerfors i Goteborg, som av majoriteten utsetts till reseledare. De 
fdrsta fsla.ndska frimarken med NORDIA-anknytning har redan utkommit. Mer om 
detta pa annan plats i Rapporten. 

Pa auktionssidan har annu sa lange inget att hetsa upp sig for hant! Postiljonens 
auktion denna host, var ganska blygsam betraffande Island. Dar fanns inte ails det fina 
material som brukar kanneteckna denna auktionsfirma. En nummerstampelsamling 
verkade intressant, men saldes for nastan dubbla priset mot vad foreningen tankt sig att 
betala. I ovrigt farms ocksa nagra stora samlingar med bra material, men aven dessa gick 
till herrar med feta planbocker. 
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Aven H0ilands auktion, i slutet av november, bestar denna gang av ganska medio
kert islanskt material; aven om jag bedomer det battre an Pos tiljonens. 

Hosten hojdare kommer istallet fran USA, dar forre fslandstorsamlarens Roger A. 
Swanson samling gar under klubban hos Nortlands Auktions I New York!! Av den 
fina katalogen, med manga fargbilder, kan man fbrsta, att mr. Swanson, forutom ett 
gediget filatelistiskt kunnande, aven han haft pL1nboken fylld med skona, grona sedlar 
av hoga valorer. Eller vads sags om tva skildingbrev, ett med en 4-skilding, det andra 
med en 8 skil-ding, massor av skildingar med svara rattvanda stamplar. Thrir 
naturligtvis, med alla tankbara tryck. Mangder av aur-brev med ovanliga porto
kombinationer, skeppsbrev, ostamplat material en masse. Ja allt !! Ett gott rad, skaffa 
dig denna katalog! Det drojer innan ett liknande material kommer ut pa marknaden 
igen! Skildingbreven har ett uroppspris pa 30 000 $ ( 200 000 skr). Det skall bli intressant 
att se om det finns kopare av tva sadana rariteter pa samma auktion. 

Ja den som lever far se, och han far ocksa se nasta Rapport som jag beraknar skall 
komma ut i borjan av mars. Du som har nagot att fraga om eller skriva om, ar som 
vanligt valkommen med brev i amnet. Till dess ha 
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Fran min horisont 

Enligt den harde sekreteraren sa ar det min. uppgift att skriva nagra rader om 
NORDIA-95. Tillsammans med fru och 6 goteborgare an.lan.de jag till lv1almo pd son
dagskvallen. Pa miindagen kom vi till en cirka 12 000 kvadratmeter star och i det nar
maste tom hall. Vi fick en kart information. och borjade darefter satta upp ramstallning
arrza. De fiesta av ass atta hade tidigare varit med om detta. For ·uiir del flat det hela bra, 
niigra av de an.dra hade en. del problem. Tisdagen. och on.sdagen agn.ades at att montera 
samlin.gar, niigra av ass fick montera handlarbds. Fyra av goteborgarna jobbade anda till 
klockan tva pd natten, ty pd torsdagen kom handlarna. Vi satte upp namn pa alla hand
larbds och postverk och efter en karta satte vi aven upp "gatuskyltar ". Pa fredagerz 
skulle vi vara lediga, men alla var nere i utstiillningshallen. Sjalv tog jag chansen att 
titta pd samlingarna. Den (slandssamling sam Ebbe Eldrup visade blir bara battre och 
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andra fina samlingar, bland annat var Nordin Open publikt valdigt attraktivt. Det fmln 5 
ocksd mdnga fina kringarrangemang att agna sig at, dd man trattnat pa frimarken. De t 
var modevisning, sang av Mats Paulsson och givetvis den gula treskillingen. Sam 
vanligt farms niigra gravorer pd plats for att signera kart. En kor fran Gronla nd 
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Alands postverk hade med en sa kallad postrotebat, en biit sam man tidigare rodde 
mellan Grisslehamn och Eckero. En annan hojdare var guld och silversmycken sam 
nlla damer giirna drojde en stund vld. Pii lordagskuiillen hade allcr samllngar fiitt sin 
dam och den erhdllna utmarkelsen uar uppsatt. Efter stdngningen pii sondagen kom de 
sa kallade sjalvmonterarna och plockade ner sina samlingar. Alla hade sa lm.Htom , 
skulle med flyg eller bat. Men det hela gick bra och de j1esta hann nag med sina bdtar 
och flyg. Resten av samlingarna monterades ned av ass sa m var kvar i hallen och 
redan vid tjugoett-tiden var alla samlingar nedmonterade. Pii mandagen och tisdagen 
revs alla bas och alla stiillningar maste bart, ty pa onsdagen var det dags for nasta massa 
ptt ta hallcn i besittning, 

Pd alla utstiillningar iir det val inte allt som ftmgerar pe1jekt, men i start sett var nog 
NORDIA-95 trevlig och bra. Vi sam jobbade dar skulle i varje fall inte vilja ha det ogjort. 

Slutar med att onska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt Ar. 

Stig Osterberg. 
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Funderingar och tankar kring 

Att batledes, en tidig morgan narma sig Helsingfors ar en saregen upplevelse! 
Staden har inte, som Stockholm, nagon skargard. Endast nagra fa, kala skar syns da 
man fran nagot av de ovre dacken pa nagon av de valdiga farjoma sakta glider in mot 
staden som framtonar i morgondiset. Pa vanster sida ses sa den gamla svenskfast
ningen Sveaborg vars militara betydelse upphorde nagon gang pa 1800-talet och som 
idag endast ar av militarutbildnings och i nagon man av turistisk betydelse. 

Det stora fartyget styr forsiktigt in i gattet vid Sveaborg och endast nagra meters 
vattenspegel pa bada sidor om bjassen, hindrar oss fran att ranna upp pa de vassa 
klippoma, allt medan vattnet darnere trycks undan och hojs med en dryg meter for att 
sedan, nar vi passerat, med ett sugande late ater inta sin normala niva. 

Den sodra hamnen, dar de stora farjoma lagger till, ger ett intryck av en somnig 
smastad rued de laga husen och salutorget som dominerar fonden. Over denna idyll 
svavar majestatisk, byggd pa en kulle och glansande vit, den stora domkyrkan 
(avbildad pa frimarke F 178) likt en skyddsangel over staden. 

Men sa lagger fartyget till, folk strommar, kankande pa sina pasar och vaskor, ur 
skrymslen och hytter ut i den modema terminalen. Fortrollningen ar bruten! 
Helsingfors ar trots alit en ganska vanlig, (och blasig) modem storstad! 

Forsoker sa har dagama efter Finlandia skriva ner nagra rader medan intrycken fran 
utstallningen fortfarande ar i farskt minne. Finlandia 95 var ju som ni vet en varlds
utstallning, visserligen begransad till posthistoria och helsaker, men anda en valdigt 
stor utstallning med over 3 100 ramar fordelade pa ca. 2250 ramar posthistoria, ca. 730 
ramar helsaker samt Court of Honour som tilldelats 150 ramar. 

Detar forsta gangen, atminstone har i Norden, som en utstallning delats upp pa 
detta satt och jag tycker nog att iden ar ganska bra. Varldsutstallningar av traditionell 
typ tenderar annars idag till att bli svaroverskadliga for besokama! Sjalv har jag i gott 
minne Philexfrance 82 som var inrymd i en jattelokal totalt utan riktmarken, dar det 
var stort omojligt att orientera sig. Dessutom var montrar och handlarstand uppstallda 
i ett invecklat geometriskt monster, vilket ytterligare forsvarade orienteringen. 

Men nu var deLom Finlandia jag skulle skriva! Den var, liksom tidgare utstall
ningar de senaste aren, inrymd i det nya mass-centret ute i Pasila-omradet straxt 
bredvid den nya stora jamvagsstationen i Helsingfors. Dit tar man sig enkelt med 
"tricken" som vi gamla stockholmare sager. Bara det ar lite nostalgi! Att aka sparvagn i 
Helsingfors ar en fraga om sjalvdiciplin! Detar namligen latt att "planka" d.v.s. att aka 
gratis, da ingen som heist kontroll fran forarens sida foreligger. Men skenet bedrar! Ratt 
som det ar dyker de upp, kontrollorena med bistra ansikten, och da hjalper inga boner 
eller forklaringar. Bara att betala 200 Mark eller hamtas av polisen. Sakrast alltsa att 
be tala! 

Nu ar jag ater fran amnet! Det var ju om Finlandia jag skulle skriva! Arrangorena 
sorn i aratallagt ner ett jattejobb hade lyckats att fa det finska postverket att satsa 
atskilliga millioner Mark for att det hela skulle ga ihop ekonomiskt. Dessutom har det 
tryckts frimarken en masse! Block, haften, helsaker och lOsa marken med reklam for 
utstallningen har producerats sedan flera ar tillbaka i tiden. Aven nagra gamla helsaker 
fran Nordia 93 hade dammats av och fatt ett extra tilltryck "Finlandia 95". De olika 
dagama under utstallningen hade, sorn brukligt, olika tema med matchande stamplar 
som ni kan se har nedan. 
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Som utsUi.llare far man alltid bra information fran Finland! Bra bulletiner och dito 
information om hur samlingen skall sandas, att den kommit fram o.s.v. Katalogen!? 
Har har jag nog sett battre! (t. ex. Nordia 94 i Arhus) Men finnarna envisas med att 
skriva allt pa 5 sprak. Denna katalog innehallec forutom det obligatoriska, inga direkta 
hojdarartiklar om man inte samlar Finland forstas. Katalogen innehaller dessutom 
deltagarforteckning over deltagarna i Finnposta, den nationella utstallningen om drygt 
900 ramar, som avholls parallellt med Finlandia i en sidohall. 

Lokalen var stor och rymlig. Sa rymlig, att det forutom pa lordagen, sag lite tomt ut 
mellan ramarna och handlarstanden. Ramarna var foresten vara egna Stockholmia
ramar som verkligen fatt gora ratt for sig pa sarntliga nordiska utstallningar sedan 1986. 
Men ni som nagon gang varit med om att montera dem vet att de ar av ett mycket 
robust och lattmonterat slag. 

Ingen bra utstallning utan handlare brukar det heta! Sa ock denna gang. Ovanligt 
manga handlare fran kontinenten hade denna gang sokt sig till Helsingfors med sina 
lad or och parrnar proppade med frimarken och brev. A v fslandskt material fanns det 
dock inte sa mycket att valja pa och det lilla som fmms betingade sadana priser att man 
baxnade. Har fick man verkligen svart pa vitt pa att den svenska kronan numera star i 
klass med pesetan, liran och andra bananrepublikvalutor. Detta kunde man ocksa 
konstatera framfor de fa svenska handlare som deltog. Det var packat med folk hela 
dagarna och svenskarna sag ut att gora bra affarer med penningstarka kopare. 

Aven ett stort antal postverk fanns med pa utstallningen. Inte mindre an 28 
postverk deltog, alltifran vara nordiska till mer exotiska sasom; Kina, Indien, Korea 
med flera. De nya staterna ur det gamla sovjet fanns ocksa med, eller vad sags om 
Estland, Lettland, Armenien, Tadzikistan (var ligger det?) samt sjalva Ryssland. Manga 
av forsaljarna i dessa stand var kladda i folkdrakter vilket ytterligare forskonade 
utstallningen. Priset togs nog av flickan i det lettiska standet, som, som forutom att hon 
var mycket sot, aven var kladd i en vacker folkdrakt av nagot ljust filtliknande 
material med rod dekor. 

Om vi da till slut skall ta en titt pa de fslandska sarnlingarna sa gar det ganska snabbt. 
Endast 4 sarnlingar med fslandskt material deltog. Tre i helsaksaks-klassen och en i den 
posthistoriska klassen. De fslandska helsakerna ar intressanta och i aktganget skick bade 
svara och dyra att anskaffa och har satt nu i en rad 3 samlingar med ganska liknande 
materiat £nrdeJe1dP. na t:>n t-vsk, (Kt_trt BliPse) en arneribm (Gonion i\1orton) samt var 

' . 
egen i Australien boende svensk, (Hans von Strokirch) som vi hade nojet att sarnman-
traffa och prata med under utstallningen. Forutom dessa herrar deltog ocksa var kassor 
Leif Nilsson med sin milWirpostsamlig. 

Efter en noggran genomgang av helsakssamlingarna kunde vi konstatera, att Blieses 
samling, med all sakerhet var dC'n svagaste. Dar hade vi riitt han fick Stor Silver. Att 
Mortons samling var bra men att Strokichs var den basta. Dar hade vi fel, Morton fick 
Stor Vermeil och Strokirch fick Vermeil. Vi haller dock inte med domama har, utan 
tycker nog att Strokirchs sarnling var den battre, speciellt da stampeldelen! Domarna 
hade tydligen inte heller uppmarksamrnat att Mortons sarnling inneholl flera efter
starnplade objekt, nagot som borde renderat honom poangavdrag. 

Att vara domare pa en frimarksutstallning maste vara ett av de svaraste och mest 
otacksamma jobb sorn tankas kan och ingen utstallare blir nagonsin nojd med den 
medalj han far. Men artiondets bortbedornning rakade nog Leif Nilsson ut fOr! Leif 
som stadigt legat runt 75 till 80 poang och fatt Stor Silver pa flera Nordia-utstallningar, 
fick har endast 56 poang och deltagarbevis. En poangsurnma sorn endast renderat 
honom en bronsmedalj pa en nationell utstallning. Dar har Lei£ tidigare fatt Vermeil. 
Hur kan nagot sadant handa? Detta maste vara en domartabbe utover det vanliga. och 
ett trakigt slut pa en i ovrigt trevlig utstallning. sekr. 
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30 drgllbi!et111t i Gotefiorp 

Goteborgarna har, sedan forra Rapportenn, firat sitt 30 arsjubileum, om inte med 
pukor och trumpeter, sa atminstone pa akta vastkustmaner med krabba och hummer 
pa restaurant Gripsholm, med fin utsikt over hamnen, dar ett trettiotal medlemmar 
samlades for att celebrera jubileet. 

Dessforinnan hade klubben under 2 dagar, i samband med Frimarkets dag, gjort fin 
reklam for sig i Nordstans kopcenter, dar man upprattat ett kombinerat PR och forsalj
ningsstand dar eget och av medlemmarna inlamnat material saldes med ganska gott 
resultat. Minst 2 nya medlemmar lyckades man ocksa varva och kanske kan ytterligare 
flera, pa sikt, ansluta sig till klubben 

Krabba och hummer ja! Nagot maste ocksa namnas om dessa havets lackerheter, 
sorn vi fran framsidan ar sa sva.ltfodda pa, kunde pa banketten kunde avnjutas i kopi
osa mangder tillsammans med farska rakor, havskraftor, musslor m.m, samt till detta 
ett gott vitt vin. Kvallen forgylldes ocksa av ett kaseri om de gagna 30 aren, fOrmedlat 
av klubbens grundare och mangarige ordforande Axel Miltand-er. Mille, som ju ar 
journalist pa GP, pratade ur minnet om kanda och okanda personligheter fran klub
bens barn~d bl. a. om Thure Heed som inte bara sarnlade frimarken, utan gett sig 
sjalva pa att besoka alla lander pa jordklotet och dessutom faktiskt lyckades 
rned detta. 

Pa sondagen avholls sa den av manga ernotsedda auktionen. Johnny hade sedan 
lang tid tillbaka karnpat med att fa fram bra material och lyckats bra rned det. Till detta 
kommer sa jobbet med att producera katalog och auktionslista. Ni skall veta att det ar 
ett enormt jobb med att fOrbereda en auktion av den har digniteten. Sa blev nu resul
tatet utmarkt! Det saldes for inte mindre an 175 000 kr, ett av de basta resultaten i 
fslandssamlarnas historia, vilket bor ge en bra slant till klubbkassan i Goteborg. Dyraste 
objektet pa auktionen blev nu nr 815, ett unikt Orlof-provtryck med olika stilarter pa 
60 aur. Gullfoss, som gick fOr utrop 7 000 kr. En annan hojdare blev objekt nr 699, ett 
brev fran Seydisfjordur till Kopenhamn, transitstamplat i Narvik med bade dags tarn
pel och Paquebot. Ett av fa kanda rned den kornbinationen. Det saldes for 6 250 kr mot 
utrop 3 00 kr. 

Till slut vill vi fran Stockholmsforeningen, som hade nojet att fa delta i festlighet
erna, att fa tacka for ett trevligt arrangerat jubileum och onska "lillebror" fortsatt £ram
gang. Att fa ses igen om 30 ar ar val formatet att onska, men kanske om 5 eller kanske 
10?? 

sekr. 
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ISLANDSKLUBBEN I GbTEBORG 
c/o Johnny Pernerfors Draggensgatan 5, S-418 77 Goteborg Sweden. 

Tel: 031/54 88 78 eller Fax: Int. +46-31 15 38 18 

RESUL TATLISTA AUKTIONEN 8/10-95 
10 71 0 141 90.· 211 120.· 281 90.· 351 0 421 160.· 491 210.· 561 55.· 631 0 691 0 761 850.· 831 0 
20 no 142 75.· 212"90.· 282 50.· 352 1250.· 422 0 4920 5620 632 50.· 6920 762 0 8320 
3 100.· 730 143 0 213 90.· 2830 353 0 423 0 4930 5630 633 140.· 693 0 763 260.· 833 0 
40 74 0 144 0 214 220.- 2840 354 210.- 424 260.· 4940 564 45.- 634 120.- 6940 764 0 634 0 
50 75 190.- 145 385.· 215 0 2850 3550 425 0 4950 565 140.· 635 200.· 6950 765 350.· 835 0 
60 76 150.· 146 75.· 216 0 286 40.- 3560 428 320.· 4960 566 60.· 636 290.· 6960 766 0 636 0 
70 n 400.- 147 0 217 550.· 2870 3570 427 100.· 4970 5670 637 110.· 6970 767 150.· 8370 
80 78 0 146 75.· 218 60.· 288 125.· 358 1800.· 428 0 4980 5680 638 85.- 6980 766 0 838 0 
9 200.· 790 149 135.- 219 0 2890 3590 429 120.· 499 75.· 569 310.- 6390 699 0 769 325.· 839 0 

10 0 80 100.· 150 0 2200 290 80.· 3600 430 100.· 500 260.· 570 1400.· 640 300.· 700 230.· no 420.· 840 0 
110 81 100.· 151 140.- 221 150.· 291 tOO.· 361 290.· 431 0 501 1to.- 571 800.· 641 140.- 701 500.· n1 340.· 841 0 
12 0 82 75.· 152 0 222 2'100.· 292 80.· 3620 <1320 5020 sno 642 110.- 702 1250.· n2 500.· 8420 
13 0 83 75.· 153 55.- 223 800.· 2930 363 100.· 433 175.· 503 100.- 573 300.· 1343 400.· 703 150.· n3 250.· 843 200.· 
14 0 840 154 80.· 22~ 1300.· 2940 364 390.· 434 75.· 504 140.· 574 600.· 644 125.· 704 100.· n4 400.· 844 310.· 
15 0 850 155 0 225 1300.· 2950 385 1450.· 435 80.· 505 60.· 575 100.- 645 325.- 705 100.- n5o 845 200.· 
16 0 86 750.· 156 275.- 2260 296 50.· 366 400.· 4360 506 100.- 5760 6460 706 100.· n6 110 .• 6460 
170 87 900.· 157 0 2270 297 95.- 367 1000.· 4370 507 160.· sn 110.- 647 100.· 707 100.· mo 847 310.· 
18 0 88 2000.· 158 40.· 228 150.- 298 55.- 3680 436 500.- 5080 578 130.· 646 0 708 0 n8o 848 1500.· 
19 0 890 159 65.· 229 330.· 299 75.· 369 250.· 439 200.- 509 200.- 579 160.· 6490 709 150.· 7190 8490 
200 900 160 60.- 230 0 300 200.- 370 200.· 440 400.- 510 0 580 430.- 650 0 710 220.· 780 0 850 2300.· 
21 0 91 0 161 70.· 231 0 301 0 371 425.· 441 360.· 511 50.· 581 95.· 651 0 711 0 781 100.· 851 400.· 
22 40.- 920 162 0 232 750.· 3020 372 550.- 442 75.· 512 75.· 582 120.· 6520 712 0 782 0 852 500.· 
23 200.· 930 163 0 233 85.· 3030 373 0 443 150.- 513 140.· 5830 653 0 7~3 850.- 783 0 8530 
24 600.· 94 330.- 164 100.-- 234 400.· 304 45.· 374 0 4440 514 50.· 584 150.· 654 0 714 700.· 784 90.· 854 1000.· 
25 150.· 950 165 0 235 50.- 305 650.· 375 0 4450 515 0 585 160.· 655 250.· 715 1750.· 785 0 855 2300. 
26 125.· 96 450.- 166 90.· 236 80.- 3066 376 80.· 446 110.· 516 0 5860 656 0 716 550.· 786 130.- 875 360.· 
27 0 97 850.· 167 85.- 237 55.· 3070 377 0 4470 517 0 587 200.· 657 1300.· 717 190.· 787 220.· 743b 160.· 
280 980 166 65.· 238 150.· 3080 378 40.- 446 0 518 0 588 225.· 6580 718 0 788 130.· 
290 99 110.· 169 0 239 1500.· 309 100.- 379 40.· 449 0 519 0 589 70.· 659 0 719 400.· 789 50.· 
300 100 125.- 170 100.· 240 330.· 310 0 380 250.· 450 60.· 520 125.- 590 130.· 660 0 720 0 790 0 
31 2200.· 101 -100.- 171 130.· 241 420.· 311 55.- 381 410.· 451 110.· 521 0 591 300.· 661 75.· n1 o 791 0 
320 102 0 1n 460.- 242 300.· 312 90.· 3820 4520 522 0 592 130.· 662 0 7220 792 0 
330 103 100.· 173 0 243 0 313 0 383 170.· 453 60.· 523 240.· 593 300.· 663 0 m 340.· 793 0 
340 104 100.· 174 0 244 280.· 314 0 3840 454 110.· 524 210.- 594 330.· 664 150.- 724 0 794 0 
350 105 150.· 175 200.- 245 750.· 315 1200.· 385 300.· 455 55.· 525 0 5950 665 0 7250 795 0 
36 300.· 106 200.· 176 50.· 246 0 316 0 386 150.· 456 120.· 526 90.· 596 850.· 666 0 726 250.· 796 0 
37 0 107 0 1n 60.· 247 0 317 100.- 3870 451 225.· 527 100.· 597 710.- 667 0 . 727 175.- 797 0 
380 108 100.· 178 90.- 246 120.· 318 70.· 388 0 456 150.· 528 70.· 598 900.· 6680 728 180.· 7S8 0 
390 109 50.· 179 0 249 190.· 319 260.· 389 460.· 459 180.· 529 60.· 5990 669 0 729 0 799 0 
400 110 4500.-- 180 0 250 125.· 320 500.· 3900 460 210.· 530 40.· 600 550.· 670 0 730 0 800 75.· 
41 0 1110 181 0 251 0 321 45.· 391 120.· 461 0 531 240.· 601 475.· 671 40.· 731 0 801 55.· 
42 0 112 0 182 150.· 252 650.- 322 305.· 392 165.· 462 75.· 532 235.· 602 150.- 672 0 732 90.· 8020 
43 0 113 0 183 0 253 350.· 323 150.· 3930 4630 5330 6030 673 0 733 1150.· 803 70.· 
440 114 110.· 184 0 2540 324 0 394 125.· 464 0 5340 6040 674 290.· 734 65.· 804 75.· 
450 115 80.· 185 225.· 255 0 325 220.· 395 150.· 465 0 5350 605 190.· 675 0 735 0 805 300.· 
46 0 116 700.· 186 35.· 256 0 326 5000.· 396 55.· 466 0 536 100.· 606 260.· 676 0 738 1250.· 806 225.· 
47 140.- 117 85.- - 187 0 257 65.· 327 75.· 397 220.- 467 0 5370 607 75.· 6n 150.· 737 120.· 807 250.· 
46 75.· 118 100.· 188 80.· 2580 328 450.· 398 125.· 4680 538 170.· 608 190.· 678 0 738 190.· 808 230.· 
49 0 119 0 189 120.- 2590 3290 3990 469 50.· 5390 609 800.· 679 0 739 290.· 809 60.-
500 120 0 190 0 260 170.· 330 200.· 400 35.· 470 210.· 5400 610 950.· 680 125.· 740 1000.· 810 325.· 
51 70.· 121 0 191 140.· 261 40.· 331 0 401 230.· 471 125.· 541 150.· 611 160.· 681 0 741 650.· 811 210.· 
52 100.· 122 0 192 85.· 262 190.· 332 0 402 300.· 472 0 542 140.· 612 650.· 6820 742 0 812 250.· 
530 123 120.· 193 100.· 263 150.· 333 0 403 75.· 473 250.· 543 210.· 613 400.· 683 200.· 743a 0 813 60.· 
540 124 225.- 194 1400.· 264 550.- 334 135.- 404 100.· 474 175.· 5440 614 650.· 684 0 744 410.· 814 60.· 
550 125 235.- 195 0 2650 335 0 405 125.· 475 230.· 545 60.· 615 200.· 685 110.· 745 700.· 815 7000.· 
56 50.· 126 110.· 196 250.- 2660 3360 406 60.· 476 0 546 0 616 55.· 686 11 0.· 746 0 816 150.· 
57 0 127 190.- 197 0 267 450.- 3370 407 75.- 477 50.· 5470 617 800.· 687 600.· 747 0 817 110.· 
58 25.- 128 140.· 198 1600.· 268 140.· 3380 408 650.· 478 250.· 546 35.· 618 0 6880 746 60.· 818 700.· 
59 50.- 129 1100.· 199 0 2690 3390 409 400.· 479 200.· 549 60.· 619 0 689 350. · 749 50.· 819 235.· 
60 410.· 130 60.· 2000 270 270.- 340 1100.· 410 160.- 4600 550 75.· 620 50.· 690 0 750 100.· 820 300" 
61 0 131 400.- 201 0 271 1100.· 341 0 411 0 461 50.· 551 260.· 621 85.· 691 0 751 0 821 65.· 
620 132 500.- 202 40.- 272 70.· 3420 412 200.- 4620 552 .1600.· 622 30.- 6920 752 375.· 822 170.· 
63 160.· 133 120.· 203 110.· 273 60.· 343 2000.· 413 0 483 340.· 553 300.' 623 65.- 6930 753 800.· 823 0 
64 70.· 134 210.- 204 500.- 274 125.· 344 3500.· 414 100.· 484 600.· 5540 624 50.- 6940 754 0 824 0 
650 135 145.· 2c·:>.65.· 275 0 3450 415 0 485 300.· 555 290.· 6250 695 35.· 755 0 825 0 
66 J20.· 136 125.· 2060 276 0 346 600.- 416 0 486 175.· 556 2000.· 626 80.· 696 150.· 756 0 826 0 
670 137 0 2070 2n 175.· 3470 417 0 467 600.· 557 390.- 627 110.· 697 320.· 757 0 827 0 
680 138 55.· 208 50.· 278 0 348 2500.- 418 0 488 0 556 135.· 6280 698 310.· 758 375.· 828 0 
690 139 160.· 209 1800.· 279 80.· 3490 419 100.· . 489 200.· 559 115.- 629 370.· 699 6250.· 759 500.· 829 0 
70 0 140 0 210 160.· 280 50.· 350 2100.- 420 0 490 300.· 560 500.· 6300 690 0 760 300.· 830 150.· 
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Ett (orslag till ett nytt "och billigt" samlingsomrade! 

Nagot som lange forbryllat mig, ar de olika tandningsvarianter som forekommer pa 
de islandska "fiskmarkena" fran 1940-talet! Fa cit ger heller ingen sarskilt bra informa
tion, utan forsoker bara att i text forklara de olika tandningarna. 

Stor var-darfor min gladje, nar jag i en parm, donerad till foreningen av var forre 
ordforande Bernhard Beskow, £ann nedanstaende artiket skriven av en annan fram
staende filatelist och medlem, C. H. Stavegard. Bacia tyvarr bortgagna. 

Den har artikeln visar bade i ord och bild hur du skall skilja de olika tandningarna at 
och den visar 4 olika tandningar, medan Facit bara namner 3. Jag tycker att artikeln ar 
sa intressant, (aven om nagra aldre medlemmar kanske last den tidigare nagonstanst 
att jag darfor tar darfor in den har i Rapporten i sin helhet. 

Det har ar marken som i de fiesta fall ar mycket billiga i inkop och det borde alltsa ga 
att, fOr en ganska ringa penning, skaffa sig en komplett samling. Det galler bara att ta sig 
fore med det.! Men det roliga ar ju sjalva jakten! Att i samlarvanners dublettalburn och 
hos handlare leta efter just den typ som du saknar! 

Att pa detta satt hitta ett nytt samlingsomrade kan bli en "kick" i ditt samlande. 
Manga ar vi som stagnerat i ett katalog-samlande, dar man pliktskyldigast en gang 
varje ar, satter in det senaste arets nyheter for att sedan, med en suck, stalla undan 
albumet till nasta ar. 

Jag tycker alltsa att du skall ta en extra titt pa den har artikeln och sedan ordentligt ga 
igenom ditt eget material, for att med hjalp av bildema se hur manga varianter du har 
och hur mycket du maste skaffa! Skillnaderna i tandningarna ar ganska markanta och 
det borde inte vara svart, att med hjalp av bilderna, reda ut vad du sjalv har. Sedan kan 
du ju gora det dubbelt roligt genom att samla bade stamplat och ostamplat. 

sekr. 

Tandningen pa de isliindska (rimiirkena 

Av C.H. Stavegiird. 

I SFT 1/62 iitergavs en artikel ur den engelska publikationen "Norden", dar 
forfattaren gar ett forsok att bena upp de (sliindska fiskarnas tandningsforhiillanden . 

Sjiilv har jag, under flera drs tid, iignat mig iit samma problem och tror mig ha iistad
kommit en systematisering av de olika tandningsvarianterna, sam ger en tiimligen 
overskiidlig bild av forekommande olikheter. 

Dessa miirken Facit 240 - 251, iir tryckta i England av Thomas de la Rue & Co. och 
borjade utkomma 1939 samt har levererats till island i olika omgiingar under hela 
kriget. De uppvisar diirfor samma varianter i tandningen sam de samtida engelska 
kolonial-miirkena, beroende pii att de engelska tryckerierna delvis forstordes genom 
krigshandlingar och att de diirf6r miiste lana varandras perforeringsaggregat. 

Man kan forst sdrskilja tva olika huvudgrupper, ndmligen kamtandning och linje
tandning. Kamtandningen f6rekommer med 3 olika tandningsmatt, resp. i 3 olika 
tandningstyper, under det att linjetandningen endast uppvisar en enda tandningsfonn. · 
En katalogisering skulle fii foljande utseende: 
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Kamtandning 

A. Tandn. 14 x 13 1/2. Kiin.netecken: regelbundna tandningshorn; horn-
ti:inderna normala . 

Forekommer pii: 1, 3, 5, 7, 10 (gron),och 25 (rod) aurar. 

·····~·~~·······~·=·········:·····:· .. . . . . . . 
. · ~ ' : ·~ : 

' : . :. . : 
,...... . . . .., .. ,... . 
., . , • I II' I S 

ikl• . t • w . . . . . . 
·••··••·•···•······•···•··········· 

l 

. I~/ II till IIi II !II' II 

B. Tandn. 14 Kiinnetecken: oregelbundna tandningshorn 
upptill. Perforeringen i:ir utf6rd nerifran och uppat och varje ny vagriit tandningslinje 
ingriper delvis i underliggande miirkesrads lodri:ita tandningslinjer med paf6ljd att 
endast overdelen av den eljest tvatungade horntanden kommer till synes. I siillsynta 
fall har arket vi:ints ett halvt varv vid perforeringen, varvid de oregelbundna hornen 
aterfinnes nedtill pa market. 

Forekommer pa : 1, 3, 5, 10 (gran), 10 (gra), 12, 25 (rod), 25 (rodbrun), 35, och 50 aurar. 

fl~/ 11/ll/11 i II!JI' II 
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C. Tandn. 14 x 13 3/4. Kiinnet-ecken: star homtand upptill. Kammens 

lodriita tandningslinjer slutar ett stycke nedanfor den genomgiiende tandningslinjen 
raden ovanfor. Denna tandningsjonn brukar i kataloger och prislistor sammansliis 
med grupp B, 14-tandningen, trots den stora skillnaden i utseende. 

Forekommer pii: 5, 10 (grii), 25 (rodbrun), 35, och 50 aurar. 

(Hiir angivna tandningsmiitt iir ej fullt exakta. For att noggrant ange tandningen 
miiste man tillgripa decimaler. Siilunda iir tandningen i grupp B niirmast 14 x 14,2 ochi 
grupp C 14 x 13,8, vilket tarde observeras vid avliisning av tandningsnyckel.) 

(." -/((11,{ IIi 11[/1" II 

Linjetandning 

D. tandn. 14 Kiinnetecken: oregelbundna horn nmt om. 
Forekommer pii: 1, 3, 5, 10 (gran), 25 (rod), och 50 aurar. 

Tandningen 14 x 13 1/2 iir den ursprungliga och forkommer pii alla tryck fran iir 
1939. Ovriga tandningsformer har tillkommit successivt under kriget. 

Flaggmiirket (Facit 244) hor ju striingt taget inte till denna serie och har endast 
utkommit i ett utforande. 

Ovanstiiende forsok till katalogisering grundar sig pii studier av ett relativt start 
material av siiviil block sam enstaka miirken. Uppstiillningen gar ej anspriik pii att vara 
Jullstiindig, dii nya valorer kan tiinkas dyka upp i niigon av grupperna, men stammer 
tiimligen viii med den engelska tabellen. 

Nagra nya valorer Hir inte, sa har cirka 50 ar efter dessa frimarkens brukstid dyka 
upp, utan du kan betrakta den har uppstallningen som definitiv. Lycka till med ditt 
nya samlingsomrade! sekr. 

il.-:·-. ·1,. .. --· 
1 .:t , ,)41> i : 

l: -F~ ·1 I: ~I t~lll![@l . . . . . . . . . . . . . . . . ~· ............... ~·. . . . . . . . . . . . . 

I)-/(/ II" IIi II,,,.// 
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Omviirdering av siillsynthetsgraden av vissa brostiimplar 

N~gon dag i slutet av maj fick jag nedanst~ende brev fr~n Eivind Kolstad i Norge! 
Han samlar, sorn ni sakert vid det har laget vet, fslandska brostamplar av alla de slag. 
En nog s~ knepigt samlingsomr~de som kan skaffa sina utovare gr~a h~r. 

Derma g~g har han slagit sina p~sar ihop med Jorgen Steen Larsen, ocks~ han stor
samlare av fslandska stamplar av alia de slag. 

De tv~ har tillsamrnans v~gat sig p~ att gora vissa omvarderingar av "den fslandska 
gurun" Th6r Thorsteins brostampelkatalog. Detta ar en svM uppgift, men man kan 
nog forutsatta att de b~da herrarna har fog for sina funderingar, sorn jag har nedan 
Merger i obearbeta t skick. s e k r . 

KLASSIFISERING AV DE ISLANDSKE BROTYPESTEMPLENES 
SJELDENHETSGRAD. 

Thor Th6rsteins har, som det tidligere har v~rt nevnt i dette 
bladet, i 1993 utgitt en sv~rt god handbok over islandske bro
,rull- og maskinstempler. 
Det krever en viss frekkhet a fors0ke a kommentere innholdet i 
en handbok med sa h0y kvalitet. Pa tross av alderen, f0ler vi 
likevel at vi stadig har sa mye ungdommelig frekkhet i behold, 
at vi vager fors0ket, i hap om at andre mer besindige og 
vitende medlemmer vil sette oss grundig pa plass. 

Sjeldenhetsgradene i boken er benevnt A til E og RR, saledes 
at E betyr at det h0yst er kjent 10 avtrykk, og RR betyr at 
det h0yst er kjent 3 avtrykk. Vi kjenner ikke til hvordan 
denne opptellingen har foregatt, og vi har fors0kt a utarbeide 
et forslad til en rekke justeringer av sjeldenhetsgradene, pa 
bakgrunn av en opptelling av hvilke brotypestempler som 
mangler i vare egne og tre andre brotypesamlinger, og ved a 
skjele til hvor mange vi for 0vrig har kjennskap til. 

Nedenfor har vi startet med de eldre stemplene. Vi overveier 
senere a fors0ke oss med en tilsvarende liste over stempler 
som er tatt i bruk etter ca. 1950. 

Det er sa vidt vi vet ganske fa brotypesamlere. Vi vil gjerne 
ha direkte kontakt med henblikk pa a bytte eller handle 
brotypestempler, eller samarbeide om noen av de sp0rsmal som 
har s~rlig interesse for brotypesamlere. Det kunne kanskje 
f0re til at det kom flere artikler om dette spennende emnet. 
Sa kj~re brotypesamler: Selv om du ikke har kommentarer til 
selve listen, h0rer vi likevel gjerne fra deg. 

Eivind Kolstad 
Snurrasen 84 
N-3748 Siljan 
Norge 

J0rgen Steen Larsen 
Caroline Amalievej 112 B 
DK-2800 Lyngby 
Danmark. 
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Stempelindskrift Handbag Forslag Stempelindskrift Hand bog Forslag 
IB1aj DRUMBODDSSTADIR E RR 
AKUREYRI (B 1 ax) c B GARDUR PING A B E 
As HUN D c GARDUR PING EIN B c 
BAKKI B D HALLBJARNARST ADI R c D 
BUDIR D E HERJOLFSSTADUR B c 
FELL B D HVERAVELLIR c E 
FELLSMULI D c HOSKULDSSTADIR HUN c D 
FOSSHOLL D B KALFSHAMARSV[ K B c 
GULLFOSS B D KEFLAVIK FLUGVOLLUR D c 
HALS E D KLAUSTURHOLAR D c 
HESTEYRI D c LODMUNDARFJORDUR c D 
HESTURIS E RR MODRUVELLIR c E 
HOLT [S c E OFEIGSFJORDUR c D 
HOLMUR B c RAUDKOLLSSTADIR D E 
HUSATOFTIR B c REYNIVELLIR D E 
KALDRANANES B c SAL THOLMAVlK B c 
KIDJABERG B D SELARDALUR c E 
KIRKJUBtER D E SKARDSHLfD D c 
KOLKUOS E 0 SKILDINGANES c D 
KULUDALSA E RR SKJOLDOLFSSTADIR B c 
LANDAKOT D c STADUR BARD D E 
LAUGARAS B c STORA-FJARDARHORN B c 
LAXAMYRI B D VILLINGAVATN D E 
MELAR E D I B2bl 
MELGRASEYRI c E REYKJAHLfD RR E 
MJOABOL c D UNDHOLL B E 
MYRAR B D I B2c1[ 
NY I BIER c E AKUREYRI 30MM B c 
SAN ONES E D BORGARNES D c 
SAUDAFELL c B HOLAR c E 
SKOGAR 0 c HRAUNGERDI E c 
STARMYRI D E I B2c2j 
STROND c B BLESUGROF 0 c 
StEVARLAND D RR HRUTAFJORDUR 0 E 
PINGEYRI B A LINDAHLID CD c 
PINGVELLIR B c NEDRI-HALS c D 
tEGISSIDA D c SILFURTUN c 0 
OGUR D c VARMILLEKUR B c 

!B1b, B1c,B1d.j VATNSENDI B c 
FASKRUDSFJORDUR G B j B3c&B3d I 

' KEFLAV[K c B SAN OUR D c 
REYKJAV[K(15) A ? PINGVELLIR B c 

I B2a i' ' IB3el 
BIRTINGA'HOL T D c EFST ALANDSKOT D E 
BRETTINGSSTADIR E D HELLNAR c 0 
BRIMILSVELLIR D E MINNI-BORG , lille * D E 
BUGDUSTADIR D c NUPUR-N.PING B c 
BIER STRAND B c !Bsal 
DEILDARTUNGA D E FURUFJORDUR D E 

REYKJASKOLI 0 c 

Eivind Kolstad & J0rgen Steen Larsen .1995. 
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AUKTlON I KALMAR 

Sedan nAgra Ar tillbaka har medlemmama frAn Stockholm och Goteborg den trev- . 
liga vanan att under nAgra dagar i maj sammantraffa i Kalmar, dels for ha trevligt 
tillsamrnans, dels for att besoka Lars Tore Erikssons auktion. 

I Ar holls auktionen i sam band med Kristi Himmelsfards dagen, eller "flygardagen" 
som mAnga hadiskt kallar den. Namnda helg infoll samtidigt med vfuens forsta var
mebolja, (bra organiserat frAn Lars Tores sida) vilket gjorde att medlemrnarna i Ar, till 
skillnad mot fOrra fuet, kunde avnjuta nAgra harliga aftnar vid grillen ute i semester
byn pA Oland dar vi var inkvarterade. 

Inom parentes kan namnas att forra Arets dtiliga vader tvingade oss att uppsoka en i 
Kalmar befintlig pizzeria, vars dAliga musslor fOranledde "den strange kassoren" att 
nattetid lata sig forslas till stadens akutmottagning i och for magpumpning, vilket 
bidrog till att han den gangen inte kunde narvara *"id auktionen och pa sa vis missade 
nagon eller flera godbitar. Nagot sAdant intraffade sAledes inte derma gmg, utan "den 
strange" kunde ohejdat vifta med sin spade, bAde for egna (och det var mAnga) samt 
for nagra till foreningen inhandlade objekt. 

I det vackra vfuvadret gjordes ocksA en bilutflykt till "Lmge Erik", fyren pa Olands 
norra udde. Kanske inte lika imponerande som kollegan pA sodra udden LAnge Jan, 
men sakert lika nodvandig for sjotrafiken ide grunda farvattnen runt Oland. 

PA vagen dit upp, passerades ett markligt landskap, "Neptuni Akrar", dopt av Carl 
von Linne under dermes olandsresa. Det var nu inga fuar i det ordets betydelse, utan 
kala kalkstenshallar i vattenbrynet och en steril kustremsa ett hundratal meter inat 
1andet, dar endast sporadiskt gras och andra lAga vaxter fatt fotfaste. Har mAste nog 
Kung Neptun sjalv trolla for att fa nagot annat att vaxa! 

Vaxte gjorde det daremot i hagama langre in pA on! Jag har ofta hart talas om 
orkideangama pA Oland men har, under tidigare besok dar nere, aldrig fAtt uppleva 
dem. Nu daremot, kunde jag med egna ogon se, att beskrivningama av dem var sarma. 
Inne i de av ffu beta de hagama fullstandigt lyste det av orkideer, (St Pers [vern annars] 
nycklar), ibland kilometervis efter vagen. De valdiga blomklasarna fullstandigt 
dominerade landskapet, som ocksa irmeholl sadana rariteter som solvanda och 
backsippor, de senare dock i sista blomningsstadiet. PA andra stallen lyste det vitt av 
mandelblom och i en del hagar var marken tackt av vit fetknopp, vilka dock armu ej 
stod i blom. Detar svart att forestalla sig all derma blomsterprakt om man sjalv inte 
har upplevt den! 

NA auktionen da, undrar du kanske? Som vanligt hade Lars Tore lyckats fa ihop ett 
bra fslandskt material, alltsammans presenterat i en elegant katalog, pA framsidan 
avbildande ett 24 ore ringtypmarke, forsett med en superb KALMAR-stampel. Detar att 
gora reklam for sin stad det! 

Hojdpunkterna pa den har auktionen, sett med islandska ogon, var enligt mitt for
menande tva kronstampelbrev, det ena forsett med en lyxstampel HESTUR typ C 1 och 
det andra ett tjanstebrev med kronstampeln JEgissida Typ C 2e samt med transitstam
pel HRAUNGERDI. Tva verkliga parlor som gick for hoga priser. Vidare farms ett antal 
intressanta vardebrev med nummerstamplar. Aven dessa gick langt over utrppspris
erna. MAnga av skildingama blev osalda. Kanske beroende nAgot ojamn kvalitet och 
for hoga utropspriser. A v postfriskt material fran 20-30-talet saldes det mesta en bra bit 
over utrop, dock langt ifran katalogprisema, som verkar vara satta i det bla. Samling
arna, och av dem farms det manga, gick som alltid bra och har kunde man faktiskt gora 
fynd till vettiga priser. Som helhet en bra auktion fran fslandsk synpunkt och nu van
tar vi pa nasta auktion i Kalmar straxt fore Jul. Men irman dess ser vi frarn emot 
Goteborgsklubbens Jubileumsauktion i oktober!!! Det ni! sekr. 
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V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

V ALKOMNATILL V ARENS MOTEN ! 

Vi har under hasten fatt 6 nya medlemmar, varav 5 i GOteborgsklubben, som har 
lyckats bra i sina varvningsforsok i samband med 30-arsjubileet. Tyvarr har vi ocksa 
tvingats utesluta nagra gamla medlemmar p.g.a obetalda medlemsavgifter. Nagot som 
alla fOreningar maste leva med. 

Besoksfrekvensen pa vara moten verkar dock ha okat nagot, speciellt i Goteborg, dar 
man legat pa 15- 20 besokare i snitt. I Stockholm ar vi nagot samre med ca. 10 besokare. 
Vad som skall goras for att fa fler medlemmar att resa sig ur TV-fatoljen for nagra tim
mars trivsam tillvaro i foreningens regi, kan nog ingen svara pa, men ar man intresse
rad av nagot, t.ex. islandska frimarken, ar det val underligt om man inte soker sig tillli
kasinnades sallskap. Nog ar det markligt, att av t. ' ex. Stockholms drygt 50 medlemmar, 
inte fler an 10 kommer pa motena. Och alla ni andra, nog ar ni val nagon gang pa aret i 
Stockholm eller Goteborg. Ni skall veta att ni ar mer an valkomna att delta i vara mat
en. Bada foreningarna har numera utmarkta lokaler fOr fOreningsverksamhet av var 
typ, med mojligheter att visa bade stillbilder och videofilmer. 

Nu tar vi nya tag for varen och hoppas att denna lilla, i all valmening, uppstrackning 
skall ge resultat ! 

STOCKHOLM 

Torsd. 11/1 

Torsd. 8/2 

'f.orsd. 7/3 
Torsd. 11/4 

Majmotet 

GOTEBORG 

Torsd. 11/1 

Torsd. 8/2 

Torsd. 14/3 

Torsd. 11/4 

Torsd. 9/5 

FALTOVERSTEN, Valhallavagen 144, T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 
pa alla rnoten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema 

Lars Ingemann visar f GILDI-marken, ett knepigt omrade med 
rnanga blindskar. Forsaljning ur inkopta samlingar. 
Da visningen av auktionsobjekten fOrryckte hastens mote rned 
tema Gronland, gar vi ett nytt forsok pa detta, pa vara moten, sa 
sallan behandlade ornrade. Tag med din samling och ev. bytes
material l 
Arsmote. Liten auktion 
Kvallens tema: Moderna varianter. Kanda och okanda varianter pa 
marken fran Republiken och frarnat visas. Det £inns ganska manga . 
Kommer att avhallas hernma hos var kassor Lei£ Nilsson i Norr
talje. Mer information om datum och sattet att ta sig dit kommer 
ah informeras om i Mars-Rapporten. 

GARDABO 
Moten den andra torsdagen i varje manad 
Visning av video fran Faroarna 
Miniutstallare: Anna J. 
Arsmote 
Miniutstallare: Tom R. 
Tryggve J. visar islandska forsandelser 
Miniutstallare: Bengt P. 
En varm afton med Lennart E. 
Miniutstallare: Kjell M. 
Besok pa Eriksbergs varv, dar Axel Miltander visar den nybygda 
ostindienfararen Goteborg. 
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FRIMARKETS DAG 

1995 ars Frimarkets Dag-marken, som ocksa ar de forsta i en formodad serie av fri
marken med reklam fOr nasta ars Nordia-utstallning i Reykjavik, tycker jag ar varda 
nagra extra rader i Rapportenl De tva i ett block sammantryckta markena om 10 resp. 
150 kr, med tillaggsvardet 40 kr, avbildar nagot som ar alldeles fantastiskt att fa se i 
verkligheten, namligen "Hraunfossar". Vi som var med pa Islandsresan 1991 har alla 
derma naturupplevelse starkt forankrad pa nathinnanl 

Vi hade med var lilla, men idogt stankande buss, pa en mycket primitiv grusvag, 
just passerat £Fillet pa vag fran fran Thingvellir norrut under den valdiga 
"Langjokull" och foljde nu den gronskimmrande alven "Hvita" som har bildar grans 
mellan Borgarfjardar och Myrasysla, pa vag ner mot "Reykholt" fOr att bese Snorre 
Sturlassons g<hd med "Snorralaug", dar det fortfarande gar att bada i det varma 
vattnet, nar vi gjorde halt for att titta pa dessa forsar. Det ar en alldeles enastaende synl 
Till synes rakt ut fran strandbrinken pa motsatta sidan av alven strommar det ut 
valdiga vattenmassor pa en yta av flera hundra meters bredd och kastar sig de sista 25 
metrarna rakt ner i alven. Man star forstummadl Var kommer allt detta vatten ifran? 
Finns det manne nagon kraftig kallader darborta pa andra sidan alven? Sa ar det nu 
inte. Det ar vatten fran tidigare namnda Langjokull som banat sig vag mellan tva 
lavaskikt, ett aldre och ett yngre, och som pa detta effektfulla satt rinner ut i den har 
ganska lugna och gronbla Hvita som nagot langre upp i dalen trangt sig igenom nagra 
tranga canyons dar vattnet pressats samman till ett skumrnande inferno. Straxt 
nedanfor namnda canyons lugnar sa alven ned sitt lapp och istallet kan man se 
Hraunfossarnas effektfulla utlopp i stromfaran. 

Langre upp i dalen, i ett start lavaomrade kallat "Hallmundarhraun, (*hraun ar det 
fslandska ordet for lava och lavamark) kan man se ett annat naturfenomen liknande 
detta, dar lavan skiktat sig mellan olika vulkanutbrott "Surtshellir", dar det bildats sta
r a grottor mellan de olika skikten. Dar bodde i aldre tider manniskor som av olika an
ledningar tagit sin tillflykt dit. Nagon saker bostad var det dock intel Har och var hade 
det ovre skiktet lava stOrtat in, vilket gav oss mojlighet att klattra ner och bese grotto
rna for att sjalva kunna konstatera att bekvamligheten darnere inte var avundsvard. 

Nasta ars Nordia ligger tyvarr helt snett i tidenl Att aka till Island i oktober inspi
rerar inte till nagra stordad fran foreningens sidal Hade utstallningen, liksom 1991, 
avhallits sommartid, hade vi nog tankt att gora en liknande resa som da aven 1996. 
Men som det nu ser ut, far vise om det blir nagot av. Finns nagot intresse att resa fran 
medlemmarnas sida maste vi kanske tanka om. 

* Den som last Albert Engstroms reseskildring fre:''m Island "At Hacklefjall" , minns 
sakert hur denne konsekvent skriver om lavafalten som "Hraun". 

• 

~ cl NORDIA 96 
~~ 

H raunfossar • 

Norrcen frfmerkjasyning Reykjavik 25. - 27. okt6ber 1996 

Vero kr. 200 

• 

sekr. 



7 5. 

Vad skall man tro ??? 

Hans von Strokirch brukar ha den trevliga (o)vanan att losa (s)vara stampelpro
blem! Till exempel i vilket Saurbcer kronstampel C 2e-SAURBfER var placerad. Men 
nu har han istallet for att losa, skaffat mig ett problem! Han har namligen sant mig en 
bild av ett frimarke med en del av en kronstampel av typ C 1. Det later ju i och for sig 
trevligt, men av de tre synliga bokstaverna kan lasa lasa "BAK" med spetsen pa kronan 
pekande precis pa K:et, vilket sager oss att det £inns ytterligare 2 bokstaver till i namnet! 
Det k_an -rimligtvis inte bli annat an BAKKI! Men nagon brjefhirding (BH) med det 
namnet fanns inte da kronstamplarna av typ C 1 bestalldes 1894! Forst 1899 oppnade 
Bakki (1) f Bakkafirdi och fick da en kronstampel av typ C 2e. Ar 1911 oppnade BH i 
Bakki (2) i Arnarfirdi men dar kan aldrig ha funnits nagon kronstampel O¥erhuvud 
taget! .) .... " 

Nagot annat namn, liknande Bakki, £inns helle{ inte! Det mest likartade Brekka (1) 
hor till de BH som vi tror kan ha haft en C 1-stampel, men hittils har inga avtryck av' 
den patraffats. Men den stampeln kan detta anda inte vara, da den om den finns, skulle 
innehalla 6 bokstaver och da skulle spetsen pa kronan peka mellan bokstaverna E och 
K. 

Detar for narvarande 2 BH, som vissa kallor anger som tankbara innehavare av C 1-
stamplar, vars avtryck annu inte patraffats. Forutom namnda Brekka (1) aven Card ur 
(1). Kanske maste vi nu efter Hans uppta.ckt stryka nagon av dem. 

Men vad kan da ha hant? Ja allt ar for narvarande vilda gissningar! Kanske planera
des, nar de forsta C 1-stamplarna bestalldes, en BH i Bakki (1), varfor en stampel da be
$talldes. Nar sedan ingen BH oppnades foll stampeln i glomska eller forsvann och en 
ny stampel, da av annan typ, rnaste bestallas, nar BH sa srnaningom oppnade 5 ar sena
re. Men var ar da den starnpel som Hans har ett avtryck av anvand? Bakki (2) oppnade 
som tidigare sagts inte forran 1911 och da fanns det knappast nagra aur-marken kvar, i 
varje fall var de inte giltiga! Dessutom fanns i Bakki (2), vid denna tidpunkt nummer
stampeln N 1a-130 att makulera frimarkena med. 

Det hela ar en klurig gata alltsa, men den kan kanske forklara varfor vi hittills sak
nar avtryck av nagra stamplar. Kanske planerades brjefhirdingar 1894 som inte oppna
de fbrran senare och da fick starnplar av ny typ? 

Kopian av den har starnpeln ar sa mork aft jag ar radd att den inte kornmer att kun
na ses i Rapporten. Men Hans, sorn ar en baddare pa att rita kronstamplar, (han har 
hjalpt mig med manga till den kommande handboken) har ritat av och dessutom for
storat sin stampel sa att ni kan se den tydligt. 

Ja vad tror nu vara vanner kronstarnpelspecialister om detta? Ar detta en av de 
1"'1 saknade kronstamplarrta av typ C 1? Allting tyder ju pa det! Men var ar den i sa fall 

J anvand? Svar pa bada dessa "enkla" fragor fbrvantas inflyta till sekr. 
I 

\ 

I 
J 

I , 



ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Hostsasongen inleddes med ett stort regnvader den 14 september, vilket medforde att 
endast 8 medlemmar och 1 gast (numera medlem) infann sig till motet. Detta agnades 
at planering infor 30-arsfirandet. Det var ocksa premiar fOr "Miniutstallning", d.v.s. en 
medlem visar 10 - 12 blad ur sina samlingar utan att halla nagot fOredrag. Detta mote 
visade Tore tandningstyper och varianter pa Fiskar 1939 - 1945. Narvarolotteriet vanns 
av Hasse W. som enligt honom sjalv ALDRIC vinner pa lotterier. Han gratulerades 
darfor. extra mycket av ordfOrande och ovriga medlemmar. Vid den avslutande aukti
onen saldes 55 av 57 objekt till priser hogt over utropsprisena. 

Vid jubileumsmiddagen pa restaurang Gripsholm den 6 oktober deltog 23 personer 
bl. a. klubbens hedersordforande Axel Miltander och 3 styrelsemedlemmar fr~n Stock-
holm samt 2 medlemmar fran Mariestad. _; ... 

Vid motet den 12 oktober berattade Axel Miltaf\der om fslanningar i Goteborg. 1965 
var de 80 st, 1995 ar de c:a 800 st. Kvallens tema var farostamplar. Foredragshallare var • 
Tryggve som visade en del av sin stora samling och avtackades med tva (!) applader. 
Narvarolotteriet vanns av Hasse W. igen !!! (17 narvarande) 

Motet den 9 november inleddes med Miniutstallning av Bertil W. som visade brev 
med anknytning till Suezkanalen. (Det maste inte vara fslandskt pa miniutstallningen). 
Temat var stampelmarken. Anna och Walter visade delar av sina samlingar. Narvaro
lotteriet vanns av Lennart, 2. priset vanns av Walter. Pa auktionen saldes alla 78 objek
ten. 19 narvarande bl. a. de 3 styrelsemedlemmarna fran Stockholm. 

Kaj Librand 

Liten [ulauktion 

For att ytterligare forgylla denna, arets sista Rapport lite utover det vanliga, har vi 
plockat ihop material till en liten miniauktion pa marken med vackra stamplar som Yi 
tagit ur inkopta samlingar. Som vanligt ar prisena lagt satta, men konkurrensen har 
vid liknande, tidigare auktioner varit stenhard, sa bjud till ordentligt om du vill vara 
saker pa att fa det du vill ha. 

Du betalar aldrig mer an en hojning over nast hogsta bud. Det garanterar den strange 
kassoren och det ar ocksa till honom, pa nedanstaende adress, du skall sanda dina bud. 
Men vi maste ha dem senast ie- januari 1996. Lycka till ! 

Lei£ Nilsson 20 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 

\ 
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oMSK A!\ 
~TVRELSEN J. 
JSLM!DSSMlLARNA 

A.LLA MEDLEMMAR 



. ' . . ', . :. 
. -

. . - . . .,. .. ~ ~ 

. , ... .-, .. . ·-· ·-

~ . . . . ' ' ' ' 
' . · .. . . ; - . . . 

F./O.c 

;a-
F 16 c. 

otS-

F . 1(). c. 

/d?J-

13J AEAJI7 E/Lf£,5 DJU ':?I t/OC:-;u/2 

;::: 10. c. 

J5-

F 12. .c. 

/CJ-

F. 1-2. d . 

;:: 15. c. 

/dO -

F /..2 .d. 

o2S
?rake-
t tCi,., '?d 

F. 21/. 6. 

rJ.5-

r. 17.a.. 

/trlJ-

F . 7J. .:t~. 

..25-

50-

F . /~c. 

/0-

./0-

r. 1;'- Sc.. 

L/CJ -

F . 12 c. 

F. 1.2.c. . 

/tf7J -

F. I .G 

o25-

F 15.b . 

.2S-

F 11. 6. : 

d.JJ-







Nr. b J 
(1)3q 

Pris: 5-

Nr. ~5 
~~ 

. Pris:l s...-
. ·.. . 

- ------------- ---,.,--~--------·----- --~--- --- - ---- - -----------------

Pris:Lf-D-

., .. :· ' '' . ~ 
---------- ---- - -· ···- --- -------------- ---- ·-·-··----- -·-----------. - -----·- -------- --- -----------------

Nr.12 
/02 

:r.20 ;, 
21[" ~ 

/o.-Pris: -

" -- ---------·--------- ---------------------- --------------------- --------

) 


	SBizhub C4518032015140_0001
	SBizhub C4518032015140_0002
	SBizhub C4518032015140_0003
	SBizhub C4518032015140_0004
	SBizhub C4518032015140_0005
	SBizhub C4518032015140_0006
	SBizhub C4518032015140_0007
	SBizhub C4518032015140_0008
	SBizhub C4518032015140_0009
	SBizhub C4518032015140_0010
	SBizhub C4518032015140_0011
	SBizhub C4518032015140_0012
	SBizhub C4518032015140_0013
	SBizhub C4518032015140_0014
	SBizhub C4518032015140_0015
	SBizhub C4518032015140_0016
	SBizhub C4518032015140_0017
	SBizhub C4518032015140_0018
	SBizhub C4518032015140_0019
	SBizhub C4518032015140_0020

