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Kiira viinner 

Sa ar det nu over! Vart 35 ars-jubileum alltsal Alla ni som var pa SOL-IS ute i 
Sollentuna, kunde ocksa konstatera att det hela skedde med den aran. Det blev till slut 
en fin utstallning i samarbete med Sollentuna Filatelistklubb dar, av nagon anled
ning, flertalet av fslandssamlarna i Stockholmstrakten qcksa ar medlemmar. 

330 ramar lyckades vi fylla . Inte daligt, med tanke pa att planeringsarbetet kunde 
komma igang forst i augusti, da Kalle Borin lyckades med konststycket att fa 
ledningen for Sollentunamassan med pa noterna att lana oss lokal for evenemanget. 

Sa har i efterhand kan konstateras att lokalerna ar alldeles utmarkta for frimarksut
stallningsandama1, vilket ocksa jurun konstaterade i Palmares. Kanske till och med 
nagot for kommande NORDIA-utstallningar. Hur aventyret har gatt ihop 
ekonomiskt, kan vi i skrivande stund inte overblicka, men det hela rorde sig om en 
lagbudgetutstallning, utan nagon som heist hjalp fran fOrbund, postverk eller andra 
mecenater. Det bevisar, om inte annat, att det gar att avhalla en ganska stor 
utstallning utan miljonbudget om bara viljan och hjalpsamma medlemmar finns. Jag 
vill har ocksa passa pa att tacka alla de medlemmar som hjalpte till med upp och 
nermontering av ramar och samlingar anda till "the bitter end" pa sondagskvallen. 

Stor hjalp har vi dock haft av "Dubbelgreven", d.v.s. Hasse Brockenhuus von 
Lowenhielm, som inte bara blixtsnabbt ordnade sa att utstallningen fick s.k. "regional 
status", utan aven hjalpte till med att skriva ett reglemente med de speciella forutsatt
ningar fOr deltagande och laga ramavgifter som g~Hlde . Ett varmt tack till Hasse for det 
jobbet! 

Nagon sarskild anmalningsavgift togs heller inte ut. Nled tanke pa detta ar det 
fantastiskt att utstallningsledningen, istallet for medaljer, anda lyckades fa fram ett 
sapass exlusivt och annorlunda pris i bedomningsklasserna, som det vackra 
vikingaskepp i tenn, (for ovrigt syftande saval pa Sollentuna som har ett sadant i sitt 
vapen som pa Island, dar ju sadana fordomdags plagade anvandas ), och pa vars 
trasockel en metallplatta, visande den adla valoren, finns monterad . 

Att utstallningen fick reional status, ar nog en av anledningarna till att vi, med 
kort varsel, fick sa manga utstallare. Dessutom manga bra samlingar, som utan att 
tidigare ha visats erholl "Vermeil", d .v.s den hogsta utmarkelsen en sadan utstallning 
har att utdela. Ja den som fick hogsta poangen (83), fOr en fantastiskt fin 
Ar~entinasamling, kan ga vidare direkt till Nordiska utstallningar. 

Islandssamlingar da? Ja tyvarr fanns det inte med sa manga som jag skulle ha 
onskatl Men de som fanns, kom ur det hela med aran i behall. ( Se ordf art.) 

Jag har manga ganger svart att forsta installningen hos manga av vara medlemmar, 
som jag vet har bade mycket och bra material hemma i byraladorna och som kontinu
eligt, pa auktioner och utstallningar, koper pa sig ytterligare marken utan att gora 
nagot av alltsammans . 

Borja montera!!! Det ar inte sarskilt svart!! Aven om man, som jag sjalv, far gora 
om alltsammans bade en och tva ganger innan man hittar ratt. Men det ar faktiskt 
roligt och inte minst larorikt, da man hela tiden maste leta fram fakta (annars blir det 
minuspoang) om det man samlar. Men den skonaste kanslan infinner sig dock, nar 
samlingen borjar ta form och man marker att man tagit steget over fran frimarks
samlare till filatelist. Att sedan fa se det man sa lange arbetat med monterat i ramar , 
om an pa den minsta av utstallningar, ger en kansla som ar svar att beskriva och som 
ger en kick som manar till ytterligare stordad. 
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Att det £inns manga frimarkssamlare som samlar Island, fick vi ocksa belagg for pa 
SOL-IS, dar fOreningen hade sin monter vagg i vagg med Islands Postverk och Svana 
Karlsson. Svana hade mycket att gora och vi fragade naturligtvis hennes kunder om 
de inte var intresserade av ett medlemsskap i Islandssamlarna? Vi fick nagra napp, 
men manga tackade nej med motivationen att de bara samlade postfriskt eller 
arssatser. Frimarks-samlare i sin prydno saledes! 

Arsstser i all ara, men bara om innehallet plockas ur sin forpackning och in i ett 
vackert album. Da kan jag forsta det hela. Men att kopa arssatser som ibland inte ens 
gar att oppna, (da de da mister sitt varde), sa att man kan titta pa markena, och som 
sedan harnnar i den tidigare namnda byraladan, det har jag svart att fatta . Sarskillt 
berikande for koparen kan de inte heller vara och steget fran sarnlare till filatelist blir 
bara langre och langre. 

Det har kanske later provocerande for manga!! Och det ar meningen!! .Nlen for ditt 
eget samlande skull. Tank efter lite!! Vad vill du samla och hur?? Arssatser i byra
ladan kan val inte vara ditt samlandes slutrnal. 

flJJ sekr. 

Sa har det aterigen varit jubileum, denna gang 35-arsjubileum! Det firades i sam
band med utstallningen SOL-IS och platsen var Sollentunamassan. Undertecknad 
hade utsetts att vara kommisarie och hade gladjen att fa se nagra nya fslandssam
lingar. 

Per Olov Abrahamsons, "Island, annorlunda makuleringar" var en riktig hojdare. 
Dar kunde manga fina starnplar beundras. Faste mig sarskilt vid "Ardegis och 
Siddegis", vilket betyder pa formiddagen och pa eftermiddagen. Vi dare fanns dar 
manga fina engelska och skotska stamplar samt manga Tollor-stamplar bl. a. pa 
All tingsmar ken. 

Nasta samling som ocksa visades for forsta gangen var Lei£ Nilssons "Iceland 
numeral cancelations. Dar fanns de fiesta nummerstamplarna. Vad jag sarskilt faste 
mig vid var de manga brev med nummerstamplar som Lei£ lyckats fa tag i. Enligt 
honom sjalv ar samlingen under uppbyggnad. 

En samling som jag inte sett sedan Allting 72 pa Postmuseum ar Lennart Engsroms 
"Geysirutgavan 1938-1947". Den ar nu i ett annorlunda skick mot vad jag minns den 
fran 1972. Lennart jobbar ju hart med papperssorter, men hade aven en hel del 
trevliga brev. 

Walter Attefalks "Fiskalmarken", var aven den rolig att se. Hoppas nu att den 
kommer att utvidgas och att Walter jobbar lite med texten for forklara lite fOr den 
oinvigde, och att han nu fatt blodad tand och kor hart med sina fiskalrnarken. 

Sven Erik Ahgrens "Island" ar en brevsamling med nyare marken. Om han 
forsoker att ta reda pa posttaxor och skriver lite kommentarer, tror jag att samlingen 
skulle bli annu roligare att se pa. 

Detta var mina helt personliga asikter om Islandssamlingama pa SOL-IS, men det 
fanns ocksa fslandssamlare sorn stallde ut andra sarnlingar: 

Per Olov Abrahamson Krokom Komrnun 
Anna Jorgensen Global Mykologi 
" Julfrimarken 

Svampbrevkort 
Carl Erik Fogelvik Svanar - Nu igen 
George Sund Slania .Niastaren 
Slutar med att onska er alla en riktigt fin var med manga frimarksfynd. 

Stig Osterberg . ·.~ 
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Tubileumsauktionen 

som av ekonomiska skal holls nagon vecka efter SOL-IS nere i Goteborg, (det skulle ha kostat 
oss narmare 6 000 kr. att halla den pa Sollentunamassan, dar alla bord och stolar som behovs for 
en sadan ovning, maste hyras av ett speciellt foretag for dyra pengar), omsatte 90 000 kr . 
. Detar som vanligt Johnny och Tom som med kort varsellyckats fa ihop en hel del bra material 

till den har ~uktionen '?ch vii Stockholm ber att fa tacka for hjalpen. 
Resultathsta redov1sas har nedan och du kan kopa de overblivna objekten genom att ta 

kontakt med Johnny pa de angivna telefonnumren ~ sekr . 

•• 

ISLANDSI{LUBBEN I GOTEBORG 
c/o Johnny Pernerfors Draggensgatan 5, S-418 77 Goteborg SWEDEN. 

Tel/Fax: 031/54 88 78. Fax/phone: Int. +46-31 54 88 78. 

RESULTATL.ISTA AUKTIONEN 27/2-97 

2 3 4 650 5 6 100 
7 225 8 175 9 10 11 12 
13 210 14 15 16 17 18 
19 300 20 155 21 75 22 23 24 100 
25 1.600 26 1.500 27 28 3.000 29 30 130 
31 55 32 33 34 390 35 36 50 
37 38 50 39 120 40 41 160 42 
43 520 ' 44 220 45 46 290 47 150 48 110 
49 50 390 51 420 52 170 53 3.400 54 750 
55 7.900 56 55 57 75 58 65 59 850 60 210 
61 BOO 62 110 63 130 64 210 65 280 66 600 
67 140 68 69 270 70 320 71 72 500 
73 74 400 75 76 1.200 77 550 78 150 
79 700 80 81 610 82 83 84 
85 1.100 86 87 230 88 89 210 90 420 
91 92 750 93 94 95 700 96 700 
97 190 98 99 400 100 3.100 101 320 102 250 
103 900 104 2.000 105 220 106 1. 800 107 1.800 108 55 
109 110 50 111 100 112 113 114 310 
115 50 116 117 120 118 80 119 700 120 700 
121 480 122 750 123 140 124 125 125 210 126 
127 800 128 210 129 160 130 131 100 132 210 
133 150 134 460 135 1.600 136 100 137 138 300 
139 140 300 141 250 142 1.200 143 144 410 

145 285 146 200 147 800 148 75 149 180 150 
151 152 100 153 154 155 1.200 156 1.200 

157 110 158 159 80 160 161 162 460 

163 1.200 164 850 165 300 166 150 167 168 1.500 

169 170 171 650 172 173 320 174 340 

175 1.300 176 310 177 178 200 179 180 1.500 

181 200 182 1.000 183 1.800 184 185 60 186 
187 188 189 190 150 191 350 192 200 

193 410 194 195 196 250 197 2.200 198 110 

199 270 200 140 201 110 202 90 203 100 204 130 

205 90 206 110 207 90 208 95 209 2.400 210 700 

211 650 212 300 213 240 214 1.900 215 216 220 

217 218 360 219 360 220 270 221 120 222 410 

223 400 224 85 225 130 226 200 227 850 228 

229 230 231 190 232 233 300 234 250 

235 500 236 237 500 238 239 240 

OSALDA OBJEKT KAN KOPAS TILL UTROPSPRISET 
PLUS LOT AVGIFTEN PA 10:-/st. t.o.m. 31 MARS 1997. 



Foreningen lslandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen Isiandssamlarna Isiandsklubben i Goteborg 
Postgiro 40 29 57 - 5 postgiro 26 73 70 - 5 
Ordfi:irande OrdfOrande 
Stig Osterberg 
PI I433 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 

Sekreterare 
Per-Oiof Abrahamsson 
Soderberga Aile 38 
162 51 Vallingby 
Tel/Fax 08-687 02 26 

Kassor 
LeifNiisson 
Sodersv ik 9074 
761 94 norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 

Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
4 I 8 77 Goteborg 
Tel/Fax 03 I- 54 88 78 

Sekreterare 
Kaj Librandt 
Dirigentgatan 2 
42 I 38 Vastra Fro lunda 
tel 031- 49 23 49 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 - 134 88 

E-maii:Leif.Nilsson@uppsala.aoh.ncc.se 
Vem vader jag mig till nar jag har fragor rorande fOijande? 
Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlarna/Islandsklubben 
Mediemsavgift Kassoren Islandssamlarna/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren lslandssamiarna 
Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlarna 
Adressandring 
Auktioner i Rapporten 
Auktioner i Ovrigt 

Kassoren 
Kassoren 
Ordforande 

Isiandssamlarna 
Islandssamlarna 
Islandsklubben 

Foljande medlemmar har INTE betalt medlemsavgift for 1997 
20,56,118,123,266,283,444,469,470,492,513,520,552,599,606,651 ,663,665,673, 71 0 
716,728,754,755 

Foljande medlemmar har att inbetala tillaggsbelopp som star inom parantes(OO:-) fOr 1997. 
116 (45:-), 288 (60:-), 400(60:-), 540(40:-), 580(43:-), 624(35:-), 669(42:-), 676(62:-) 731(40: -) 

HAR ADRESSETIKETT ETT KRYSS AR DET DAGS ATT INBETALA MEDLEMSAVGIFT 
SE NUMMER OVAN!!!! 

Ovriga medlemmar sander Svenska sedlar (kan ej jamt belopp sandas over-
fOres restbelopp till niistkommande ar).Medlemsavgift for narvarande SEK 70:-/ar. 
Bestall gamla.Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa ar ett maste for en 
islandssamlares referensbibliotek da de innehaller mvcket Iasvart. Bestallning gores 
hos Leif Nilsson. 

NI SOM ANNU INTE HAR KOPT NUMMERST AMPELHANDBOKEN V ARFOR 
INTE GORA DET NU!!! KOSTAR BARA 250:-+PORTO FICK STORT SILVER 
VID NORDIA 94 I ARHUS. Pris: 250:-+porto. 
Foreningen har nu trvckt en nv handbok over" ANTIKVA OCH KRONSTAMPLAR".Gor din 
bestallning redan nu !!!! Se artikel i rapport nr.103.Bestallningar gores hos Leif Nilsson i 
Islandssamlarna. Pris exkl porto 250:-

Ni som har erhallit en revidering av nummerstampelinlaga skall bara byta ut motsvarande 
blad med samma nummer. 
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En sorgelig historie 

Fran vannen Ib Schock har vi, liksom tidigare ar, fatt en allmanbildande historia om island i 
allmanhet och islandska frimarken i synnerhet. Tyvarr kom den lite for sent for att kunna tas med i 
Jul-numret, sa den Jul och nyarshalsning som Ib avslutar brevet med far lasas retroativt. 
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Her er et indenlandsk R-brev fra dobbelttakst-perioden 29 oktober 1919- 31 december 1919. 
Brevet er afsent torsdag den 22 augusti 1918 og mcerkerne er annullert med fSAFJORDUR 

stempel B 2cl, der var i brug fra 1911-19159 
fsafjordur ligger i Nordur fsafjardarsysla nordvest i landet- helt ude i nordatlanten. Byen var 

~bst~~ fra 1866 og fik P6stafgreidsla (postexpedition) allerede den 1 I 11873 med antikvastampel 
ISAFJORDUR. Dette stempel var i brug indtil1911, hvor man fik B 2cl. 

Hvordan klarede man sig med kun eet stempel i 38 ar? Aftrykkene er i hele perioden- altsa 
ogsa pa Chr. IX. 1903-1906 meget rene og pcene. Havde man mon mere end et stempel? 

Alle brevsarnlingssteder med stempler i rcekken 107-122 var i 1903 underlagt fsafjordur. 
Byen havde ca. 1 700 indebyggere i 1909, og i 1907 var der 30 k0bmandsforretninger (27 islanske 

og 3 udenlandske). Der var et hospital, 2 trykkerier og senere et ugeblad "SKUTULL" (Harpunen) 
Brevet er mcerket med NB og forsynet med det udslebne R-stempel 1DANMARJ<5 fjemet) der iflg. 

Munck Andersens overigt var i brug 1902-1903 (i R.-vik). Et rigtigt R-stempel med ISLAND foroven 
havde man altsa ikke faet - de var 110jsamme deroppe i nordvest. 

Rejseruten gik med EIS STERLING i kystfart til AKUREYRI som ankomststemplede med sit 
B 2clx-stempel fra 1911- snavset og udtvceret som scedvanligt. Datoen var 27. VIII. 18, en tisdag. 

Da adressaten pa ·den tid selv skulle afhente et R-brev pa Postexpeditionen meddelte man 
Hall dora Bjarnadottir, at der la et brev til hen de og pategnede dette Tilk. 27 I 8 = TILLKYNNT. 
I ReykjaVIK havde man et stempel med dette ord som betyder : meddelt, underrettet eller pa 
gammel dansk FORKYNDT (pres ten forkynder sit budskab i kirken) 

Porto alm. brev af 1. vcegt 20 aur. + R-gebyr 30 aur. = 50 aur. 
Frimcerkene er 2-konger tk 14 x 14 112 med vandmcerke kors. 10 aur. fra 1916 og 20 aur. fra 

1918. De kom begge til Island med BOTNIA fra Kbhv 14. 04. 18. 1 000 ark af hvert og 14. 04. 18. 
med 3730 ark 10 aur. og 904 ark 20 aur. Yderligere 675 ark afgik fra Kbhv. 12. 06. 19. 
Totalupplagan av 20 aur. var 2 579 ark. I 1921 overtrykkte man 1 000 ark med 8 aur., men fandt 
aldrig anledning til at udgive dem. Omkring 1961 -1962 brcendte man hele oplaget- og gemte ikke 
et eneste ark, - og det var jo en s0rgelig historie J J J 

God Jul og godt nytar 
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Hej Rapport lasare 

Da jag laste i senaste nummeret av Rapport om att Ni 
vill ha lite asikter om for en ingen sa har jag lite att 
komma med. Jag borjade fakti g sk ratt tidigt a tt samla 
Island i mitt liv. Redan som liten skolgosse i borj a n 
av 60-talet sa kom jag i kontakt med Islands frima rken. 
Ty ckte om motiven med hastar, blommor, gamla kungar osv. 
Jag har nu nastan allt utom just det dyraste typ Facit 
nr 33, nr 167 Hopflug Itala med Tollur stampel och 
liknande dyra objekt. Men det ar en hel del saker som 
Jag har funderat en del pa men aldrig fatt nagot sva r 
pa. Varfor ar marken med Greidslu och Orlof patryck 
inte listade i Fa cit? Nar de a nda tagit med marken med 
Tollur stampel? Och var kan jag hitta just Greidslu och 
Orlof? J ag har nagra enstaka i min samling hemma. En 
annan sak som ocksa ar svar a tt hitta nar det galler 
Island, sa ar det Islandska Helgmarken. Jag har hittat 
en firma i Danma rk dar de s a ljer en del. Och varfor 
a r aven dessa inte prissatta i Fa cit? Da bade som en
staka ma r ke och som helark. Jag tror att alla l a nder 
i Norden har helgmarken. Gr~nland har ju haft helg
m~rken ifran 197 4 och Faroarna ifra n 76 samt Aland ifran 
93. Dessa ar ganska sa l a tta att hitta ute i handeln 
men jag vet att Islandska helgma rken ar svara att finna. 
Jag t y cker att Facit borde ge ut en katalog med enbart 
Nordiska helgmarken och Lokalpost. Pins det lokal p ost
marken i f r a n Island? Jag vet inte alls. 
Det var lite ifran mig, annars sa har jag t a pat en del 
av lusten nar det galler att samla frimarken just nu. 
Frimarkssamlare verkar mest besta av griniga gubbar som 
var skol pojkar pa 30-talet och ar specialister pa svenska 
bandfrimarken. Om inte stampeln sitter med millimeter
precion pa frimarket sa hor man idel klagan. Allra helst 
da an sallsy nt minnespostst a mpel ifran en literi ort i 
norrland. Vad har alla unga kvinnor tagit vagen (20-30 ar) 
finns det inga frimarkssamlare dar? De har nog andra 
intressen i sa fall. Sa jag far se hur min framtid som 
samlare blir. Tack for ordet. 

Halsningar 

'\ J ·l / ~' -! ;' I I -f • , _.., /• 
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'...; . ·' " '-:!I" (..! ' ~ . / '....._. ,, 

leif Ostelind 
687 s 

PS Jag kan tanka mig att aka till OREBRO . 
GOD HE LG DS 
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fstandSf{ubben i (jiitebow 

Hostsasongen 1996 avslutades den 12 december. Motet besoktes av 22 medlemmar 
och 1 gast. Vinnare av narvarolotteriet blev Tore Olsson, Stig Andersson vann 2:a 
priset. Kvallens miniutstallare var Anna Jorgensen som visade julmarken. 

Darefter vidtog dragningen i Arslotteriet. 179 Iotter deltog, fordelade pa 36 med
lemmar, vilket ger ett narvarotal pa 19,9 per mote i genomsnitt. Detta ar en okning 
fran 1995 med 23,6 %. Det mest valbesokta motet var i oktober da vi gastades av Anker 
Jonsson fran Malmo. Roland Frahm vann 1:a priset. 2:a priset gick till Bo Larsson och 
3:e till Ingemar Kristensson. Anna Jorgensen vann bade 4:e och S:e pris. Motet 
avslutades med lussekaffe. 

V arsasongen 1997 inleddes den 9 januari med 13 narvarande, varav 1 gast. 
Nlotestema var origin ella brev. Flera av medlemmarna visa de brev fran sina sam
lingar. Rudolf Krummel berattade om sina eskapader i garveribranschen dar den 
slutliga poangen var ett originellt brev bestaende av en pressad borsalino. Narvaro
vinsten vanns av Harry Ahlman 

Vid arsmotet den 13 februari omvaldes styrelsen och ovriga funktionarer. 

Ordforande 
Vice ordfOrande 
Sekreterare 
Kassor 
Auktionist 
Revisor 
Revisorssuppleant 

Johnny Pernerfors 
Rudolf Krummel 
Kaj Librand 
Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 
Bengt Pahlman 

Kvallens tema var islandska aerogram. Narvarolotteriet vanns av Harry Ahlman 
(igen). 19 narvarande. Kaj Librand 

Efterlysning 

' '· . . . .... 
. . 

. It"" ~ ~;- : oo:_:'t:>~ 

Har nagon sett ovanstaende stiimpel??? 

Efter auktionen i Goteborg nyligen, traffades nagra medlemmar hemma hos Johnny Pernerfors for 
att ata en bit mat och for att snacka frimarken i allmanhet och fslandska sadana i synnerhet. 
Goteborgsklubbens kassor, Lennart Engstom, tog da fram ovansta-ende marke med en FRA 
ISLAND-stampel inom ram och undrade om nagon av oss hade sett den tidigare. Trots att vi var 
ganska manga dar, med manga ars sammanlagt islandssamlande bakom oss, hade ingen av oss sett 
stampeln. 

Stampeln ar formodligen dansk, men var ar den anvand? En gissning ar Faroarna! Jag har 
nagonstans hort att FRA ISLAND-stamplar anvants, dels i Vestmanna, dels pa Suduroy, men ingen 
visste hur dessa stamplar sag ut. Vad som kan vara gemensamt med Th6rshavns FRA ISLAND
stampel ar ramen som inte finns pa Kopenhamns-stamplarna. 

Kanske kan nagon av vara medlemmar, speciellt da vara danska vanner, hjalpa oss med att 
placera stampeln pa kartan? For det ar val inte sa at d en ar unik? 

Unik verkar istallet den Siddegis-stampel, som jag beskrev i Rapport nr 102, vara! Ingen har 
inrapporterat sig ha sett den tidigare, vilket tarde gladja dess agare, som ju inte sjalv visste om att 
han hade den. 
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Zeppelinbesoket i Reykjavik 1931 m.m. 

Fran Lei£ Fuglsig, som hittat ett vykort av ovanligt slag, har jag fatt nedanstaende 
artikel om Zeppelinbesoket 1931 samt en hel del annat smatt och gott om islandsk 
luftpost under de forsta ska.lvande aren. Fran min egen samling har jag bidragit med 
bilden av Zeppelinbrevet. 

Lei£ skri ver: 

Jag har funnit denna bild av Zeppelinaren ovanfor Reykjavzk, sam jag och andra med mig. menar sig 
inte har sett i frimiirkspressen tidigare. Texten pa baksidan i:ir ocksa ganska intressant. Diirtill har jag 
tillfort nagra betraktelser och upplysningar med uppgifter fran en nyfunnen ka"lla. 

Detta dr ett fotobrevkort fran Zeppelinbesoket 1-7-31. Kortet dr inte postbefordrat, men formodligen 
siint till Danmark i ett kuvert. 

Texten (handskriven) pa baksidan lyder: 
Du vet kanske att det stora tyska luftskeppet "Graf Zeppelin" kom till Reykjavik med 

anledning av tusenarsfesten (dock ett ar for sent! forf anm.). Bilden visar luftskeppet sviivande 
over "Midbcrnum", det vill saga over centrum av Reykjavik. Den ena av Vt:ira tva 
postflygmaskiner ses flygande over luftskeppet. 

Det stora huset i mitten iir Reykjaviks apotek. Det stora till viinster iir Hotel Borg. Den stora 
kyrkan i bakgrunden iir den nya katolska kyrkan. Dess torn iir det hogsta i Reykjavik, 50 meter 
over marken, men 150 meter over havet. 

Kortet ar undertecknat med en stampel- "Erling Johansen". 
Vid na·rmare paseende kan man se att manga mdnniskor tagit sig upp pa taket pd huset i forgrunden . 

(Detta ar svart att se pa fotokopian, men ses tydligt pa originalet och galler det vita huset med 
platt tak i mitten av bilden. s~kr anm.). 

1931 iir det sista aret av Islands forsta inrikesflygperiod. De tva flygmaskinerna "SuZan" och 
"Veidbjallan " det senare betyder svartbag - larus marinus - havstrut, var inhyrda fran Lufthansa och 
hade tyska piloter. Forst de sista 2 aren flogs de ocksa av (sla·ndska piloter. 

Pa bilden kan man se att jlygmas~inen dr forsedd med pontoner sam luftpost-ovyrtryckets bild ocksii 
avbildar. En nyligen funnen ka'lla; Islands arsbok 1929 - 30, utgiven av Dansk- Isla'ndska samfundet 
omtalar dock att pontonerna liitt kunde skiftas mot landningssta'll med hjul. Om dessa ndgonsin anviindes 
framgdr inte, men utan tvivel har det varit liittare att Jjnna landningsmojligheter pd vattnet iin pd land. 

Den forsta maskinen, "SuZan" kom for ovrigt till Island 29-5-1928, paketerad i tvd viildiga triilddor, 
med 5/5 Godafoss. Fabrikatet angives inte men den viigde 1 320 kg. och kunde forutom pilot och 
maskinist medtaga 4 passagerare och ndgot bagage ombord. Marchhastigheten var, utan motvind, 150-
170 km. i timmen Sa sa·rskilt fort gick det alltsa inte! Efter nagra provoturer infordes fasta rutter sam ha·r 
uppnjknas tillsammans med biljettpriserna. 

Reykjavik- Ves~mannaeyjar 
" Isafjordur 

Siglufjordur 
Thingvellir 
Borgarnes 
Stykkisholmur 
Seydisfjordur 

32. kr 
60" 

120 , 
25, 
25 , 
35 , 

150 , 

Flygrutterna uppriittholls under 3 mdnader 1928. 
Mdnntro man landade pd Thingvallasjon ? 

10 juni tra.dde overenskommelsen mellan Flugfilag islands och det (sla·ndska postverket i kraft. 
Extraportot for forsa·ndelser med flyg sattes till 10 flUr. per 20 gram. 

Till slut skall niimnas att iirsboken ha·vdar, att Island var det forsta nordiska landet sam fick inliindska 
jly:.,rpostrutter. om detta a·r med sanningen overensstiimmande vill jag lata vara upp till liisarna att sjiilva 
bedomma. 

Leif Fuglsig. 



-~~~-::.:·~· 
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Brev med ratt porto: 2 kr. som Graf Zeppelin tog hand om+ 20 aur for brev till utlandet 
+ 10 aur. i luftposttillagg.= 2. 30 Motsvarande porto for prentspjald och vykort var 1. 30 . 
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Ovanstaende foto av ett drygt 100 ar gammalt brev fran postmastare Briem i Reykja
vik, hittade jag nagonstans bland foreningens papper. Brevet ar fOrsett med ett 16 och 
ett 8-skildingmarke vilka klistrats over en bit snore, som mellan markena forseglats 
med ett lacksigill. Markena ar stamplade, det vanstra med Reykjaviks G 1b, tidigare D 2-
stampel fran 1870 och det hogra med den 1873 ankomna A-stampeln. Ytterligare en 
stampel kan ses langst ner pa brevet dar Briem slagit sin postmastarstampel med krona 
och posthorn samt texten REYKJAVIEUM POSTOFA. 

Brevet ar skrivet 1893 och ar, sa vitt jag kan fOrsta, ett svar till nagon, eventuellt en 
filatelist, som skrivit och fragat om dessa stamplar fortfarande var i bruk i Reykjavik 
vid den tiden. Pa kopet har denne nagon fatt 2 stamplade skillingmarken, som han 
dessutom haft tillrackligt forstand om att inte blota av fran brevet och darmed forstora 
detta enastaende posthistoriska dokument. 

Brevet bekraftar att bade G 1b och A-stamplama fortfarande var i bruk i Reykjavik, 
men namner inget om D 1-stampeln d.v.s. den treringade danska nummerstampeln 
236. Kanske det, just darfor att 236:an inte namns i det forsta avsnittet av brevet, ligger 
nagot i de teorier som foreligger om att islanningarna inte ville anvanda den danska 
treringade stampeln pa sina egna frimarken. Inga islandska skildingbrev med nummer
stampel 236 ar heller kanda. Det ger ocksa bransle fOr en annan teori som havdar att alla 
islandska marken som stamplats med 236:an, bade skildingar och aur-marken ar order
stamplade. Undantagandes da, for de marken som stamplats under perioden i Flaga pa 
30-talet. 
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Daremot narnns "en tredje stampel'' som inte kan vara nagon annan G la som varit 
i bruk sedan 1883 och dar den senast kanda bruksavstamplingen som vi kanner tillar 
fran 1891. G lb-stampeln ar for ovrigt den gamla D 2-stampeln, som 1888 varit pa 
reparation i K0benhavn och som aterkommit med ett annorlunda utseende. Den ar 
kand pa forsandelser till och med 1894. Denna stampel var under den danska perioden 
1870 - 1873 inte avsedd till att stampla frimarken med! Till det anvandes 236:an! D 2 var 
avsedd att slas pa brevet, bredvid frimarkena, den dag brevet expedierades fran 
Reykjavik. Ingenting namns heller om stamplarna G lei och G lcll som kom i bruk 
1891 och dar den forra formodligen anvants, av den i filatelistiska sammanhang (o)kan
de Konsul Thomsen, till att stampla en del av de manga overblivna skildingar, han 
1890 kopte av postverket. 

Jag har, for att fa en tydligare utskrift latit forstora upp brevet men resultatet blev da 
att stamplarna inte syntes alls, varfor jag nu valjer, for att visa en sa tydlig bild som 
mojligt, att endast visa brevet i fotots format. Jag har istallet forsokt gora en sa rak over
sattning som mojligt fran danskan 

Var detta foto kommer ifran, vern som sant det till foreningen, eller om och v ar 
brevet finns bevarat, fortaljer dessvarre ingenting. Kanske nagon av vara medlemmar 
kan hjalpa oss att fa fram uppgifter om ursprunget? 

sekr. JlJJ 

p~ stiimplar, varmed de tva till detta papper med postviisendets sigill fiista {sliindska 
skzl~zngmiir~ena iir an.nulerade, ~r . de officiella stiimplar sam av Reykjavz'ks postkontor 
anvandes tzll annulerzng av skzldzngmiirken pa de genom Reykjavz'ks postkontor pas
s~_rande postf6rsiindelserna. Stiimpeln till viinster iir den iildsta och den forst pa detta 
satt anvanda, men senare, ejter det att stiimpeln till hager anskajjats, iir biigge dessa 
stiimplar anviinda. 

Stiimp!arna . har, tills~mmans 1~ed en senare anskajjad tredje, hela tiden varit i 
anvand.nzng tzll annulerzng av frzmiirken, och har under tidens gang underkastats 
reparatzoner, niir de mest anviinda sijjertyperna blivit J6rslitna. 

Detta attesteras harmed av undertecknad, sam varit postmiistare i Reykjavz1 oav
brutet sedan 1872 

Reykjavzks Postkontor d. 22 juli 1893 

S Briem 

A. G 7 6. G la. G lei G 7c_ II 

For att du lattare skall kunna folja rned i texten visas har ovan de starnplar sorn namns 
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Nagot om de danska Text-Maskin-Stiimplanza 

Var danske medlem Ole Svinth har horsammat mitt nodrop om hjalp med 
material till Rapporten och sant mig en artikel som handlar om de danska T.Nl.S.
stamplarna, som forekommer ratt allmant pa fslandska frimarken, forst och framst da 
pa 20 aur. Vyer och byggnader fran 1920- 30 -talet. Stamplarna ar som sagt ratt vanligal 
Det ovanliga ar val att Ole kunnat fa ihop sa manga av dem. Fragan ar nu. Hur manga 
finns det av dem? 

Ja paden fragan vill bade Ole och jag ha svar. Sa darfOr, om du har nagon T.M.S.
stampel som inte finns med pa Oles lista har nedan, ar bade han och jag tacksamma 
om du tar en kopia pa den och skriver och talar om det, sa lovar jag att jag ater
kommer i Rapporten med en komplettering av Oles lista. 

Jag har i manga ar samlat utliindska stiimplar pa isliindska frimiirken, klipp och 
b1·ev och tycke1· det skulle vara intressant att ta reda pa hur manga av de danska 
TEXT-MASKIN-STAMPLARNA som iir kiinda pa isliindska miirken. Jag haller mig 
till fore 1960. Det ror sig hiir nedan endast om Kf2JBENHA VN OMKARTERING. Det 
kan naturligtvis iiven finnas T.M.S.-stiimplar frim andra postkontor, men de iir 
mycket ovanliga. (typiska omadresseringsstiimplar) 

Jag har sjiilv foljande stiimplar och signaturen ejte1· stiimpeltexten anger som fOljer: 

H = Hela stiimpeln d. v.s. med datum pa klipp eller brev 
E = Tydlig del av texten (typiskt pa lOst miirke) 
D = Hela texten av stiimpeln (klipp elle1· parstycke) 

Ta vid tillfiille en titt pa dina egna stiimplar och se om du kan komplettera listan 
med ytterligare upplysningar! Skriv till mig! Jag iir eventuellt intresse1·ad av ett byte 
med annat isliindskt material. 

Ole Svinth Nyvej 10 DK-4450 Jyde1·up 
Medl. 116 

-·- ·-··------ .-.-.-_._..._._._ ....... _ ...... _-_, .. __ ..._._ . . -.-.-

• 

Det ar stamplar av den har typen som Ole skriver om. 
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JKANllJ)A DAN§JKA l'JEX1'=MA§JKITN =§1r AMP1LAJR 
IPJ A ~§lLAND§JKA JF~ l[MLit.~JKJEN 

STAMPELTEXT 

K0BESTJEVNET 2-10 AUGUST FREDERICIA 1924 E 
K0BEST JEVNET 14 I 2 - 1 I 3 1925 K0BENHA VN 1925 E 
K0BEST JEVNET 1 - 9 AUGUST FREDERICIA 1925 H 
TEGN BIDRAG TIL NATIONALMUSEET 1925 E 
K0BEST JEVNET 13 - 28 MARTS K0BENHA VN 1926 D 
K0BEST JEVNET 7 - 15 AUGUST FREDERICIA 1926 H 
K0B DANSKE YARER 1926-32 H 
K0BESTJEVNET 5-20 MARTS K0BENHAVN 1927 D 
ALMENDELIGE BREVFORSENDELSER MAA IKKE INDEHOLDE PENCE 1927-29 E 
INMELD OEM I LANDSFORENINGEN TIL KRJEFETENS BEK. 1928 H 
INDLEVER FESTTELEGRAMMER VED POSTKONTORERNE 1928-41 H 
BES0G K0BESTJEVNET 10- 18 AUG. FREDERICIA 1929 
AFSEND JULEPOSTEN I GOD TID 1929-37 H 
BES0G K0BEST JEVNET 2 - 10 AUG. FREDERICIA 1930 D 
K0R HURTIGT, SIKKERT OG BILLIGT. K0R MED D.S.B 1932-36 H 
ENHVER DANSK BORGER ER AKTIONJER I D.S.B 1932-36 H 
BES0G K0BEST JEVNET 2 - 12 AUG. FREDERICIA 1934 H 
VIL MINDE SKAT DE SE G0R ST0RRE BRUG AF D.S.B. 1934-36 H 
KAMPEN MOD KRJEFTEN STJETTES VED BRUGEN AF STATST.... 1934-41 H 
UD OG SE MED D.S.B. 1936-37 H 
LJEG IKKE PENCE I ALMENDELIGE BREVE 1936-39 H 
POSTVJESENDET BEDER OM FULDSTJENDIG OG TYDLIG ADRESSEAN.1936-39 H 
FRA FJER0ARNE (utan nr och stjamor i datumcirkeln ) 1937 H 
FRA ISLAND (utan nr 1 i datumstampeln cirkel) 1937-40, 46 H 
BENYT LUFTPOST 1938-39 E 
AFSEND JULEPOSTEN I GOD TID 1939-40 H 
FRA ISLAND (nr 1 i cirkeln) 1946-57 H 
FRA ISLAND (nr 3 i cirkeln) 1946 H 
ANF0R POSTDISTRIKT TIL K0BENHA VN 1946-49 H 
5 G'S BREV GRATIS INDTIL NEW YORK 1948 H 

=== 

DALLS VAREHUS 

N 0 R R E G A D E 12 

KOBENHAVN K 



7 4. 

Annu ett Balbo-brev 

Ytterligare ett Balbo-brev Nr 257, har letat sig fram ur gommorna. Det ar var tyske 
van och medlem Roland Daebel som uppmarksammat och tipsat om brevet som bjods 
ut hos en tysk auktionar, Jennes & Kliittermann i Koln i december 1995. Jag passade 
genast pa att sanda ett fax med begaran om en kopia av brevet och fick ocksa en sadan, 
till och med i farg. Denna pryder nu sin plats i foreningens arkiv, som med detta brev 
innehaller uppgifter av olika slag om 120 brev. Men pass pa, varje ar dyker det upp nya! 

Det har brevet, som har gatt till Holland, ar fOrutom de tre kronvalOrerna frankerat 
med 3 st 10 aur. med overtrycket flygmaskin (Facit 160). De senare, som borde ha varit 
den naturliga tillaggsfrankeringen till alla dessa brev, dyker inte upp forran pa brev nr 
241, vilket jag tycker ar forvanande. Handstilen pa detta brev ar mycket speciell och latt 
att kanna igen. Den aterkommer pa ytterligare 2 brevi arkivet, aven de med samma til
laggsfrankering; nr 252 som gatt till Tyskland samt nr 262 som ar adresserat till USA. 
Man kan nog formoda att aven de mellanliggande breven har samma avsandare, en 
viss B Palsson fran Reykjavik. 

Jag far tacka dig Roland for ditt brev och ber dig, att om mojligt ta reda pa utrops och 
slutpriset pa brevet samt att meddela mig dessa. sekr. 

R 

Bytesviinner sokes 

Reykia.vik 

~ ... 257 

• .. "" )J . : '- ~ · 

Par avio;;" ; 
Loftleillls ( 

•, 

Medlem nr 772 S, Mikael Magnusson i Stockhoolm onskar finna brevvanner som 
vill byt~ frimarken med honom, heist da i Island, Gronland, Faroarna, Estland, Lett
land, Lltauen eller nagon annanstans nere i Europa. Han skriver: 

Jag samlar alla de Nordiska ldnderna samt Luxenburg och de Baltiska staterna. Vill 
Du byta eller om Du kan tipsa niigon eller mig var jag kan ftnna en bytesviin sii skriv 
tt ll: 

Mikael Magnusson 
Fleminggatan 89 
112 45 Stockholm. 



16. 
B1·ev med manga och ovanliga stiimplm· 

Det har brevet, som egentligen borde sitta i min egen samling, men pa grund av min 
egen ouppmarksamhet inte gor det, ar egentligen danskt, men ar pepprat med ovanliga 
fslandska stamplar, vilket gor det extra intressant och att det val platsar i Rapporten. 

Brevet ar, som du ser pa bilden, avsant fran Holbcek, som ligger nagra mil rakt 
vasterut fran K0benhavn, till en herre som formodligen heter Gunner Anderson, 
nagonstans i Reykjavik. Brevet ar frankerat med 15 ore, vilket man far fOrmoda var ratt 
porto eftersom inga losenanteckningar firms . Men sedan har det mesta blivit fell Ingen 
Anderson fanns pa den angivna adressen, varfor brevet stamplats, med en stampel 
in om ram, "FINNST EKKI f brefberanmdcemi", vilket torde betyda nagot i stil med 
"£inns inte i brevbararomradet", sarnt tva signaturer H.S. och l\1.1. Sedan har brevet gatt 
vidare till nasta instans som torde ha varit polisen. Inte heller dar har man hittat her 
Anderson utan slagit pa en ny stampel pa brevet, aven den inom ram, "Finst ekki a 
spjaldskra fogroglunuar", samt med black 27 I 12 1936 och signaturen M.G. Detta betyder 
"£inns inte i polisens arkiv" och att Andersson inte var kand av polisen, vilket i och for 
sig kan vara en fordel, dock inte i detta fallet. Det fslandska postverket tyckte darefter att 
man gjort sitt for att brevet skulle na sin adressat och klammer i rask fOljd dit 3 nya 
stamplar pa brevet namligen, "Inconnu" okand, "Rebuts" retur samt REYKJAVIK 28/12 
36, varpa brevet gatt tillbaka till avsandaren i Holbcek, vars namn snyggt och prydligt 
£inns angivet pa baksidan. Brevet hade naturligtvis varit fullkomligt om det pa 
namnda baksida ocksa funnits en dansk ankomsstampet sa man kunnat se hur lang tid 
den lilla rundresan tagit . Men man kan inte fa allt och brevet ar val inte sa pjakigt 
anda! Eller hur? 

"Sens 1\!Ioral" . Skriv alltid avsandaradress pa dina brev, samt lar dig islanska, sa att 
du kan tyda dylika stamplar! 

l . 

) ; 

.... 

. 0 . 

sekr. fb 

;fi' 
I 

•j ' 
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RESTERANDE o/Jig?-MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavvagen 144. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 
Pa alla moten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen i varje 
manad. Klockan 19.00 

Torsd. 3/4 Har skall vi prata om de islandska helsakerna. Stig Osterberg 
ar laddad med sadana och visar dem garna. Vi har aven 
diabilder pa en hel del olika provtryck av sadna som vi fatt lana 
av specialisten pa omradet Anker Jonsson 

Majmotet 4/5 Kommer liksom forra aret av avhallas hemma hos Lei£ Nilsson 
uppe i Norrtalje. Du som vill ha fardbeskrivning eller onskar 
samaka kan ta kontakt med Lei£ sa beskriver han vagen eller 
forsoker pussla ihop lampliga biltransporter. Det vore roligt 
om sa manga som mojligt kan komma pa det har motet som ju 
ar en uppfoljning av alia trevliga varmoten vi tidigare haft ute 
hos Berit och Bernhard Beskow pa Lillpalsen. Ta ocksa med 
bytesmaterial eller bra material som du vill salja sa ordnar 
vi pa staende fot en snabbauktion 
(OBS! tiden , kl 11.00) 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.00 
Pa varje mote har vi sedvanlig Miniutstallning och auktion. 
Val mott pa motena! 

Torsd. 10/4 En vann afton med Lennart Engstrom 

Tosd. 15/5 Gemensam varfest med SFF. Plats meddelas senare. 
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