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Foreningen fslandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • Soderberga alle 38 • 162 51 Vallingby 

Kii.ra vii.nner 

Valkomna tillbaka efter semestern, hur den nu har varit denna regniga och kalla sommar. 
Denna ar alltid den sv~raste Rapporten att skriva ihop en ingress till! Ingen hand.er ju under 
sommarm~naderna som ar vart att rapportera om, s~ det f~r bli lite allma~t om lite av varje. 

Nar delar av denna Rapport skrives sitter jag, sedan 3 veckor, inregnad i. stugan i Jamtland. 
> :h da menar jag verkligen "inregnad". Det har regnat mer eller mindre varje dag med rekordet 

'±S m.m, eller s~ mycket regnmataren rymmer, pa nagra timmar. Nu vill jag and~ inte klaga. 
N~gon har sagt att man far sjalvlockigt har av att vara ute i regnvader och om det stammer s~ 
kommer val de kvarvarande testarna att krulla sig l~ngt ner p~ axlarna fram pa hostkanten. 

Naval, forstandig som jag ar, tog jag med mig datan och har darfor, i lugn och ro, kunnat fila 
r .1 denna Rapport i stallet fOr att ligga i hammocken och sola. 

Liksom solen, har aven detta ar de tv~ ordfOrande med tillhorande fisksamlare lyst med sin 
fr~nvaro, och korvhandlar'n i Trang sager sig nu vara starkt betankt p~ · att g~ i konkurs p.g.a. 
kapitalbrist · och fOr stort lager av sina ljuvliga korvar. 

Att skriva om frimarken p~ sommaren, d~ praktiskt taget all filatelistisk verksamhet ligger 
nere, ar som tidigare antytt inte s~ latt. Inga auktioner, inga utstallningar, ingenting!! 

Vi far i stallet blicka framat ty hasten ar spackad med evenemang. I fOrsta hand d~ Odense och 
Nordia- 98- utstallningen, 16 - 18 oktober, som val f~r saga vara det har ~rets stora filatelistiska 
handelse. Dit har nagra av vara medlemmar anmalt sig och vi far se vad det kan ge i fr~ga om 
gyllene medaljer. Ett antal medlemmar kommer ocks~ att ~ka dit, for att p~ ort och stalle 
overvara evenemanget. Danskarna har utlovat ett mote for fsl<imdssamlare fr~n hela Europa. Det 
blir sakert trevligt, bara dom inte raker sina evinnerliga cigarrer. 

Veckan efter Nordia, 23 - 25 oktober, ar det s~ dags for den nationella utstallningen Mittfrim 
98 i Sundsvall, dit "den strange" anmalt sina nummerstamplar. Vi f~r se om han sl~r den 

'ermeil" han fick for dem p~ "Solis"? · · 
Det kan i sammanhanget ocksa vara vart att namna att vi anmalt var nya "Handbok over 

fslandska stamplar av typerna D,A, G och C" till Nordia 98. Farra g~ngen, for Nummerstampel
handboken, fick vi Stor Silver. Kanske (hoppas) dommarna ar snallare denna g~ng. 

En sak, som jag gltimde namna i fOrra Rapporten, men som borde ha varit med dar, ar att p~ 
... J:smotena, bade i Stockholm och Goteborg ivaras, bestamdes att ~rsavgiften fr~n och med 1999 
hojs med 10 kr. till 80 kr, en i sammanhanget mycket blygsam hojning, som betingas av hogre 
lokalhyror samt dyrare pappers och portokostnader. Allt ovrigt, saval Rapportens utformning 
som kopiering och utsandning av densamma utfores p~ frivillig vag av undertecknad och "den 
strange" 

En annan viktig del av foreningens aktiviteter, som ocks~ utfores p~ frivillig basis av herrar 
Pernerfors och Rinman, ar den arliga hostauktionen i Goteborg. Jag pratade for nagra dagar 
sedan med Johnny, som just hall p~ med att forbereda densamma. Det blir, enligt Johnny, en 
auktion val i klass med de tva senaste (som har varit bra) och den kommer att avhallas lordagen 
den 24 oktober pa hotel Scandic Opalen i Goteborg. . 

· Da nasta Rapport beraknas utkomma forst i december kommer s~ledes inget mer att skrivas 
om hostauktionen. Men var lugn!! Nagon gang i mitten av oktober dimper katalogen ner i 

.brevl~dan. 



Nu kommer jag inte pa nagot mer att skriva om, utan far tacka for denna gang. Vill dock 
garna avsluta med nedanstaende foto fran traffen i Kolboda i varas, dar "den strange" ar den 
som hissar den fslandska flaggan. sekr. fbJ 
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Skriver detta i slutet av sommaren, loven borjar redan gulna, det blir ocksa kyligare 
ute. Med andra ord, dags att krypa inomhus, titta pa sina frimarken och funderara 
over vad som behovs for att forbattra samlingen. Kanske rent av montera om den, 
inget latt jobb kan jag meddela. 

I mitten av oktober ar det dags att resa till Odense och Nordia 98 for att forhopp
ningsvis traffa gamla och nya samlarvanner. 

En del medlemmar staller ut sina samlingar dar. och foreningen visar for forsta 
gang en "Handbok over fslandska stamplar". Det skall bli valdigt spannande att se vad 
den far fOr bedomning. Sjalv staller jag, tillsammans med Sigvard Grelsson, ut i 
Lissabon. Det ar inte sarskilt billigt att stalla ut en samling. For 5 ramart + forsakring 
och transport betalar jag nastan 2 500 kr. Det blir nagot man far fOrsaka, kanske nagot 
brev eller fin stampet alit for att eventuellt fa en medalj. Nlen nog med gnall om 
detta, det ar ju trots alit frivilligt att stalla ut sin samling. 

I slutet av oktober kommer goteborgarnas arliga hostauktion, enligt Johnny och 
Tom med en hel del fina objekt. 

Pa senare ar har det kommit ut en hel del litteratur om Islands frimarken och 
stamplar samt en liten bok om portotaxor. Alit detta ar ju valdigt trevligt och kan 
kanske oka intresset for Island och dess frimarken. 

Har funderat om vi skall ha en fragespalt i varje nummer av Rapport? Kanske den 
kan ge vara medlemmar mojlighet att fa svar pa funderingar och fragor om marken, 
stamplar samt ovrigt som kanske inte star i Facit eller AFA. Tycker att vi kan prova 
nagra nummer, vi har ju manga experter pa olika omraden. Det galler givetvis inte 
bara Island utan ocksa vara andra omraden Gronland, Faroarna, DVI och Slesvig. 

Tittade igenom medlemsforteckningen och blev lite fundersam nar det visade sig 
att endast 9 medlemmar ar kvinnor. Detar tydligen bara "gamla gubbar" som samlar 
Island.Tyvarr ar det troligen lika illa i de fiesta frimarksforeningar. Kom med nagot 
bra forslag for att fa fler ungdomar att samla frimarken, garna inom var forening!!! 

Stig Osterberg. 

AUKTION 

Liksom tidigare har vi aven i ar forsokt att inforskaffa samlingar til foreningens 
smaauktioner bland vara medlemmar. 

Ett omrade, och ett mycket intressant sadant, har, pa grund av bristande kunskaper 
och materiat blivit eftersatt. "DANSK VEST INDIEN". Manga medlemmar har i sin 
medlemsansokan angivit att de aven samlar D.V.I. men det ar tyvarr inte sa ofta som 
vi lyckas fa tag i nagot material darifran. 

I varas inkoptes dock, en i det narmaste komplett, stamplad samling D.V.I. pa en 
auktion i Stockholm och med den tanker vi nu borja hostens aktiviteter med en liten 
auktion bland medlemmarna. Utropsprisema ar, som du ser, mycket laga och ingen 
hansyn har tagits tillfargnyanser eller eventuella omvanda ramar. Mojlighet till att 
gora fynd finns alltsa. 

Som vanligt tillampas foreningens auktionsregler, (~ -p:-f:ti~. 
Dock tages inga slagavgifter ut pa denna typ av auktioner. 

Ditt anbud skall vara Lei£ Nilsson, Sodersvik 9074, 761 94 Norrtalje, tillhanda 
senast den l:a oktober. Lycka till!! 

sekr. fb 
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STORT MOTE MED ISLANDSSAMLARNA I ODENSE .NORDIA-98.LORDAG 17 OKTOBER KL 15.00 PA 
UTSTALLNINGEN NORDIA-98 I ODENSE CONGRESS CENTER (CCO) 0RB!EKVE.J 350 ODENSE S0. 

FOREDRAG:ANONYMA STEMPLAR ANV ANT PA ISLANDSKA FRIMARKEN I PERIODEN 1910- 1920 
~~- V/ J0RGEN STEEN LARSEN.DAREFTER SAMKV AM.ANGAENDE LOKAL FRAGA I RECEPTIONEN. il~\0~~~"' 

VISNING AV ISLANDSSAMLARNAS AUKTIONSMATERIAL SKER KL 17.00 PA HOTELL ANSGAR 
0STER STATIONSVEJ 32 ODENSE. VAL MOTT!!!!!!! 
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Nytt om kronstiimplama FLATEY och BUDIR 

FLATEY Att bladdra i gamla auktionskataloger kan ibland vara bade 
spannande och larorikt! Harom kvallen satt jag salunda pa min kammare och tittade 
igenom gamla kataloger fran Postiljonen, val medveten om att den firman ofta har 
det basta islandska materialet, tillika naturligtvis det dyraste och fOr en vanlig 
"svenne" oftast ouppnaeligt. Naval titta kan man val alltid gora och minsann, i en 
katalog fran mars 1986 fann jag inte bara en utan tva intressanta saker. Ur en samling 
fran forre storsamlaren av kronstamplar, Stig Unger, avbildades nagra av de s. k. 
"par lorna". Samlingen i sig var, av beskrivningen att doma, nagot i hastvag med ett 
utrop av 375 000 kr men dar fanns ocksa, som du sjalv kan se pa bilden har nedan, en 
hel del fina saker. 

CROWN-CANCELLATIONS 
We are proud to present the extensive collection of the Ambassador mr Stig Unger. 
The collection which was started over 35 years ago consists of over 600 cancellations on singles, 
units and covers. The collection has been divided into two parts, one with stamps and one with 
covers. 
This is one of the largest, if not the largest collection of its kind! 

p 1572 

182 

Collection of crown-cancellations in two albums 
including a number of very expensive items. The 
two highlights in the collection are of course the 
unique cancellation from Eirikstadir, recently disc
overed, and the piece with a pair of F no 32 cancel
led Flatey type I. Other items worth mentioning; 
type I Arri.arbaeli, B(u)dir, Gilsbakki, Holar, Kirk
juvogur, Leirvogstunga, Mosfell, Maelifell, 
Reykholt, Reykjahlid, Tjorn A Vatsnsnesi, Ulfjots
vatn, type II Flatey, Frostastadur, Grimsey, Reyk
javik, Saudlaukdalur, Storinipur, Unadsdalur, 
Vedrara, Type III Bru, Stadur etc. 
More than 140 different cancellations! 
The total Facit value is 880 000,- kronor when the 
values for stamps and cancellations are added. A 
RARE OPPORTUNITY TO OBTAIN A FANTAS-
TIC COLLECTION FROM THIS AREA! . . . . . . . . . . 375 000 

~ ... -. .. · ~ · -. -

( 



Uingst upp till hoger i bild kan du s~·ett klipp fran ett REK. till Danmark med, hor 
och hapna, tva Prir-marken stamplade med C 1-stampeln FLATEY!ll Visserligen ett 
par ganska daliga avtryck, men helt klart FLATEY. Jag har tidigare skrivit om Prir
markena och det fatal platser fran vilka avstamplingar av dessa ar kanda. Senast i Jul
Rapporten 1997 kunde jag rapportera ett sensationellt fynd av Hans von Strokirch, 
namligen TJORN A VATNSNESI pa ett Prir-marke och nu denna, egenhandigt ur 
gommorna framgravda, FLATEY. Alla de ovriga kanda stamplarna harror sig fran PA 
(p6stafgreidslor) och det kanda antalet funna avstamplingar ar numera 13. 

Hur kunde nu ett Prir-marke hamna ute pa Flatey? Ja, som jag ser det, betydligt 
enklare an det kunde hamna i Tjorn. Titta pa kartan sa ser du att Flatey ligger mitt ute 
i Breidafjordur, men inte alls langt fran Stykkish6lmur som redan tidigare ar kant for 
stamplade Prir-marken och som redan pa den tiden var en forhallandevis stor ort. 

Detta Flatey har forbryllat mig mycket!!! Hur kan denna lilla o, for att inte saga 
kobbe, som inte kan vara mer an nagra hundra meter i diameter ha vidmakthallit sin 
status, forst som BH (brefhirding) fran 1882 och sedan som PA fran 1914. Jag har nagra 
vykort fran Flatey som formodligen visar on och dess bebyggelse som den sag ut runt 
sekelskiftet och vad man dar kan se verkar det inte ens finnas en naturlig hamn utan 
endast en av manniskohand utlagd stenpir som skydd mot Nordatlantens stormar. 
Den ser dessutom, av batarnas lutning att doma ut, att ha varit sa grund att de storre 
batarna star pa botten vid ebb. 

flateyjarhOJn 

Utg . Guubild Tborst.einsson & Co., Reykjav ik, lsllud . 
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Har borde inte ens finnas postalt underlag ens fOr vad som numera i Sverige kallas 
PIB (post i butik) Likt forbaskat har har funnits post sedan 1882. Den fOrsta tiden fanns 
ingen stampel, utan har anvandes som pa alla andra BH, blackmakulering av mar
kena. Inga sadana, som gar att harleda till Flatey, ar emellertid kanda utan man har 
formodligen anvant sig av de hederliga gamla blackkryssen eller liknande krussi
duller. Redan 1894, alltsa i den allra forsta omgangen, fick sedan Flatey sin kron
stampel av C 1-typ. Den ar inte alltfor ovanlig och klassas i var handbok som en 3:a. 
Kronstampeln avlbstes 1903 av N 1a - 142. 1914 da Flatey blev PA kom sa en ny 
stampel av typ B 1c. Ingen av dessa bada senare stamplar ar ovanliga. Nummer
stampeln tillhor faktiskt en av de allra vanligaste. Tydligt ar att Flatey, trots sitt i mitt 
tycke isolerade lage, haft en ganska omfattande postgang. B 1c-stampeln forefaller 
outslitlig och anvands, om inget har hant sedan 1992, da Thor Thorsteins 
brostampelkatalog utkom, ani dag. 

Det skulle vara mycket intressant att fa veta mer om denna lilla o, Flatey. Kanske 
kan nagon av vara islandska medlemmar stilla min kunskapstorst i amnet, speciellt 
som jag sjalv samlar stamplar fran syslorna runt Breidafjordur. 
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BUDIR Den andra upptackten jag gjorde pa bilden i katalogen ar 
betydligt svarare att se. Det galler market i mitten pa den ovre raden, Stamplat "B 
DIR". Har har vi skrivit fel i handboken. Dar star skrivet: Bokstaven "B" verkar pa ett 
mycket tidigt stadium ha forsvunnit. Stiimpeln iir okiind med alia bokstiiverna 
intakta. Endast ett objekt iir kiint med stiimpeln "UDIR". Men uppenbarligen ar det sa 
att det ar "U:et" som forst fallit bort ur stampeln och att det enda kanda market som 
formodligen ar det som syns pa bilden skall vara "B DIR" och inte" UDIR". Fore
ningen har i sin ago fotokopior av Stig Ungers hela samling och en titt pa dessa 
bekraftar det som ar mycket svart att se pa bilden, namligen det att det ar "U:et" som 
saknas i stampeln. Konstigt att ingen har reagerat pa detta ganska grava fel tidigare. 

Har maste det rora sig om ett rent skrivfel, for helt sakert kande Tore Runeborg, 
vars studier av kronstamplarna ligger till grund for var handbok, mycket val till Stig 
Ungers samling och dess innehall. Dags alltsa for en rattelse i handbokenl 

Budir, aven det belaget i en av "mina syslor" och som ar ett exempel pa postens 
rationalliseringsiver fran andra varldskriget och framat i tid en, oppnade tidigt. J a sa 
tidigt det nu bar a gick. Redan 1 I 1 1873, samtidigt med att Island fick ett eget postvasen 
och egna frimarken, oppnades en BH pa denna lilla plats belagen i skuggan av det 
valdiga Sncefell med sin glaciar. Har har under arens gang anvants, forutom namnda 
C 1- BUDIR mellan 1895- 1903, en nummerstampel N 1a-141 mellan 1903 - 1930 samt 
slutligen en B 1a-stampel BUDIR. Denna senare, anvandes anda fram till 1948 da BH 
stangde for gott. Platsens postservice ombesorjes formodligen numera av lantbrev
barare fran det inte alltfor langt bort belagna 6lafsvik. 

Till slut kan val bara tillaggas att den har fina kronstampelsamlingen till slut saldes 
for 350 000 kr + provision. Vern den nye ,lycklige, agaren ar fortaljer inte sagan. 
Formodligen ar samligen idag splittrad over hela varlden. sekr. ibJ 

Sm(,fellsjokull 
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Det har kommit en katt in bland hermelinerna! 

Ja sa sjong Karl Gerhard redan pa 1930-talet, da fOr att reta naziledarna i Tyskland. 
Nu tanker jag inte reta nagon, utom naturligtvis det fatal som i sin ago har ett akta 
Balbo-brev, med en katt. 

Pa Kihlstroms varauktion fanns namligen ett sadant med, ett katt-Balbo-brev alltsa! 
Det vill saga ett brev, dar visserligen de tre kronvalorerna med overtycket H6pflug 
ftala, som ju utgjorde sjalva tillagsportot och som Balbo sjalv eller hans chef 1\!Iusso
lini tog hand om, fanns med men dar allting annat saknades. Har finns inte med de 
30 aur. som utgjorde sjalva brevportot ej heller Rek-etiketten med nagot lOpnummer 
fran 1 - 298, icke sa heller den lilla ljusbL1 etiketten "Par avion Loftleidis" och absolut 
inte den morkt bla etiketten II Croisiere aerienne Italienne d u Decennal", vilken ar 
den som bevisar att brevet ar ett akta Balbo-brev och att det befordrats till Amerika 
med nagon av Balbos skaggiga flygare. 

Nej det har ar en katt som nagon, Herra R. M. Linder boende pa hotell Borg, d. v. s. 
samma hotell dar flygarna i Balbos eskader var inkvarterade, skickat till sig sjalv och 
formodligen aven burit hem sjalv, vilket naturligtvis inte ar forbjudet. Vardet pa 
marken i stamplat skick ar ju idag imponerande och utropspriset pa den har katten 
var 11 000 kr. For markenas akthet svarar tvenne signaturer, Bolaffi och Dienna, vilka 
bada ar experter pa omradet. 

Det har brevet ar faktiskt det forsta som jag sett av det har slaget. Annars borde det 
ju inte ha varit sarskilt svart att ga till posten och fa de tre markena uppstamplade, 
vilket naturligtvis ocksa skedde. Alia H6pflug-marken ar orderstamplade, men inte 
pa det har trevliga sattet. 16 kr var formodligen 1933 en ansenlig summa pengar men 
det fanns sakert samlare som var beredda att punga ut den summa och uppenbarligen 
var Herra Linder en sadan. . sekr. 16 

Via Air !!ail 

Lysal i !L lvi. 
Ho tel Borg, 
Reykjavik. · 

Mr. Harry A. Lee , J , 

S . E. Corner 24th & Edgmont AVe . , 
I 

Ches t er, Pa . , t' 
U.S .A. _: .p.:;:..~,. · 

47 ~ Islanda 1933 - PA 12114- Aerogramma da ''Reykjavik" a Chester 
(U.S A) -G. Bo1affi per esteso 
(cat. L. 17.500.000) L. 17.500.000 
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Men det har ocksa kommit tva nya hermeliner! 

Akta Balbo-vara alltsa! Dels nr 109, stallt till den i dessa sammanhang sa valkande 
Herrn Norbert Frischer i Wien och darmed utokas dennes tilldelning av Balbo-brev 
fran Nr 81 till och med Nr 109, alltsa 30 st eller ca. 10% av den totala upplagan. Har 
kan verkligen tala om hamstring. Den bilden fick jag fran Frank Banke hos Paaskesen 
Philatelists som hittat den i en tysk auktionskatalog med utropspriset 6 000 DM eller 
ca. 26 000 kr, vilket forefaller vara i hogsta laget. De fiesta Balbo-breven orkar sallan 
over 20 000 kr. Detta har ju heller inte nagon ovanlig frankering! 

Fran Arno Debo fick jag sa , for nagon manad sedan, en bild av ytterligare ett nytt 
brev; Nr 183. Den ar hamtad ur en italiensk auktionskatalog eller ar det en tidning? 
"IL COLLEZIONISTA", med det spektakulara utropet 17 500 000 Lire, vilket ju later 
valdigt mycket (sjutton millioner femhundratusen), men som i rejal svensk infla
tionsvaluta anda inte blir mer an ca. 7 700 kr, vilket a andra sidan ar alldeles for billigt 
for ett Balbo-brev. Men som man kan se pa bilden ar det Bolaffis katalogpris. Over 
huvud taget fluktuerar priserna pa Balbo-breven sa har kraftigt, men 6 000 DM tycker 
jag anda ar att ta i! 

Brevet ar i alla fall stallt till en Mr Lee, i Chester P A (Pensylvania), USA., en ny 
bekantskap som inte star att finna pa nagot av de ovriga breven i vart arkiv. Det har 
brevet hor till dem, som vi visste om fanns bevarade men som vi inte hade nagra 
som heist uppgifter om tidigare i vart arkiv, dar vi nu med dessa tva nya tillskott med 
sakerhet kan saga att det finns 123 bevarade Balbo-brev av de ursprungliga 298. 

l1606l Iceland 
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1933- Balbo flight set on registered flown cover 
Transit and aniual cancels 
Only 298 flown covers exist 
Michel price Dm. 12.000 

sekr. fb 
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Till flydda tider mina tankar gliiider 

Det rna vara mig forunnat att i dessa spalter da och da titta bakat i tiden. Jag ar 
darfor mycket glad for att jag bland alla kataloger, frimarkstidningar och diverse annat 
filatelistiskt material aven samlat pa mig en ganska rejal omgang argangar av FH-nytt 
fran aren 1962 till och dess att derma publikation, till mangas sorg och saknad, lades 
ner 1970. 

Da Bernhard Beskow under alla dessa ar var FH-nytts redaktor var det naturligt att 
det bade skrevs om och saldes fslandska frimarken. FH-nytt var ju i forsta hand 
Frimarkshusets husorgan dar man faktiskt kunde gora verkliga fynd i den man plan
boken mojliggjorde detta. Det gallde ocksa att snabbt slinka in pa Frimarkshuset, sa 
snart en ny FH-nytt ramlat ner i brevladan, for att fa nagot med av godbitarna, da 
dessa oftast fanns i begransat antal. Manga ar salunda de "fynd" som via denna 
fornamliga lilla tidning inslussades i min egen samling. 

Nu var det inte bara som fOrsaljningsorgan och £eta planbocker som FH-nytt 
appellerade! Manga kommer sakert ihag Axel Miltanders kaserier, dels som 
Munschausen, dels om personer han mott i sina drommar, bl. a Fru Filatelia, men 
aven andra, mer seriosa artiklar, hade i FH-nytt sin givna plats. 

Jag har darfor tankt 
mig att da och da i 
Rapporten ta med lite 
smatt och gott ur dess 
gamla FH-nytt. Det kan 
vara intressanta artiklar, 
men aven godbitar till 
fina priser som jag d a 
inte hade rad att kopa 
men som anda kan in
tressera och borjar denna 
gang med nagra 
ovanliga tjanstemarken 
som man i december 
1967 kunde inhandla i 
bu tiken pa Master 
Samuelsgatan. Tyv arr 
passade jag sjalv inte pa 
men de som gjorde de t 
kan idag gladja sig at en 
ansenlig vardestegring. 
Det svara nr 17 t. ex. star 
i min egen, nagra a r 
gamla Facit, i 5 500 kr 
och de ovriga tre till
sammans i 1 600 kr. Inte 
sa daligt eller hur? 4 
aur-market har aven det 
haft en fin u tveckling 
och star idag i 200 kr. 

ISLAND 

Tillfalle Tillfalle 

TJANSTE 10 AUR I 'GILDI TANDNING 14 

Det svara tjanstemarket nr 17 
Alia med attest Gronlund 

Postfriska 

Med spar av fastsattare 

(175 :- ) 

200 :-

175 :-

Endast ett fatal Finns och for att oven de som far FH -nytt senare skall 
ha en mojlighet vara med, onskar vi order pa sorsk ilt popper fo r 
detta marke. Orderna sparas rimlig tid, och sa lottas befintliga exem
plar ut. 

T JANSTE, AUR TANDNING 12 3 /4, KOMPLETT 

Nr 10, 11 och 13 (Av 12 o ch 14 iir for norva ran de e nd a st tre e xem 
plar kanda ) 

22 

Poslfrisk sots 
Dito fyrblock 

(39 - ) 

4 AUR TANDNING 12 3 /4 

Postfriska 
Dito fyrblock 

(10:-) 

Alta ovanstdcndc normal centrering 

30:-
120:-

7:-
35:-
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Posten pit Dansk Viistindien ----en idyll som nu iir bo1·ta. 

For att, dels fortsatta pa nostalgivagen, dels anknyta till att vi i denna Rapport 
styckar en bra Dansk Vastindien-samling, vill jag aven ta med nedanstaende artikel 
fran FH-nytt, december 1962. Den ar skriven av dansken Bjerregaard som bodde dar i 
seklets borjan som har berattar om hur postforhallandena var ordnade pa on vid den 
tiden. D.W.I ar ju ett mycket intressant samlingsomrade som jag har i Rapporten inte 
skrivit om sa ofta, naturligtvis beroende pa att jag inte kan sa mycket om dessa oar, 
varken postalt eller geografiskt. Men sadant gar ju att rada bot for och herr 
Bjerregaards trevliga inlagg kan ju vara en bra borjan sekr. /6 

Det sista landforviirv Ame1'ika gjorde var 1917, da unionen kopte nagra oar som 
gick under den gemensamma beteckningen Dansk Viistindien. Uncle Sam betalade 25 
milj. dollar for dem, vilket tarde vara det storsta belopp han nagonsin betalt for ett 
landomrade. 

Under amerikansk forvaltning har oarna utvecklats snabbt och modemiserats pa 
all a tiinkbara siitt. De har med andra ord "amerikaniserats" med allt vad detta innebiir. 
Det betyder att oarna forlorat den alldeles siirpriiglade miljo, som existerade under den 
danska tiden och som jag sa viil minns fran mina ar diirborta. Dansk Viistindien var 
en fridfull idyll, en tropisk koloni av det typiska slaget, med folk som aldrig hade 
brattom. Tid hade iinnu inte hunnit bli detsamma som pengar. Vad jag inte hinner 
med att gora idag kan jag gora i morgan. Sa var den vanliga instiillningen bland 
miinniskorna .. 

Dansk Viistindien bestod av tre oar med en folkmiingd pa 30 000. De iir beliigna 50 
miles ost och nordost om Puerto Rico. Namnen pa dem iir St. Thomas, St Croix och St 
Ian. Den mest betydelsefulla var St. Thomas vars popularitet grundades redan pa 
1800-talet. Det var pa den tiden fullriggama seglade in i den viistindiska arkipelagen 
och det var da som manga turister sokte sig dit for att bo pa de omtalade hotellen och 
uppleva viistindiernas likaledes omtalade giistfrihet. St. Thomas var ocksa den 
ostligast beliigna on i gruppen, vilket innebar att den forr i tiden fick ta emot post fran 
andra kontinenter. Diir lade postangama fran Europa till och diir sorterades post som 
skulle vidare till Mexiko eller Panama, Syd Amerika eller andra viistindiska oar. Hiir 
lastades posten om eller ocksa fordes den omb01·d pa mindre bata1·, som Jorde 
postsiickarna vidare till smaoar som inte lag sa langt borta. I sjiilva staden pa St. 
Thomas, Charlotte Amalie, var postdistrubitionen ordnad precis som i vilken annan 
stad som helst i USA eller Europa. 

Pa St. Ian diiremot fanns ingen stad och inte heller nagot postkontor. Diir samlades 
posten upp av polisen, som sag till att den blev siind till St. Thomas. Breven fran St. 
Ian fick alltsa St. Thomas-stiimpel. 

St. Croix, den storsta av oarna, lag en bra bit ifran de ovriga och var ur postal 
synpunkt mera intressant eftersom endast danska och amerikanska batar anlopte den 
regelbundet. Postforbindelsen mellan St. Thomas och Christiansted pa St. Croix 
uppriittholls tva ganger i veckan av tva skonare, ett hundra ar gammalt fartyg som 
tidigare fraktat slavar, "The Vigilante" samt motorskonaren "Viking". "The 
Vigilante" hade ingen motor utan var hiinvisad till seglen, och hur ofta hiinde det 
inte att baten ibland kunde ligga alldeles ororlig pa redden utanfor Chrisiansted utan 
formaga att forflytta sig pa det vindstilla havet. I sadana fall brukade ofta tullens bat ga 
ut och hiimta postsiickarna. 

Jag vill giima i detta sammanhang niimna den speciella stiimmning vi alla e1jor 
niir posten anliinde. Livet pa isolerade tropiska oar kan bli riitt monotont ibland och 
var nog sa i hogsta grad i Dansk Viistindien. Diirfor var postbatama ankomst en stor 
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upplevelse. Folk samlades pa kajen och underholl varandra efter biista formaga niir 
baten niirmade sig hamnen. Sa snart ankaret fallit och postsiickarna kastats over 
1·elingen ner i viintande smabatar, fordes breven och paketen till kaj, diir kiirror 
viintade. De kordes sedan till postkonto1·et och foljdes av en stor hop miinniskor, som 
alia hade samma iirende; att ta reda pa om de hade nagon post i siickama. 

Utanfor postkontoret fick folkhopen viinta medan postfolket sorterade 
forsi:indelserna, och niir dorrarna sa smaningom oppnades blev det ett fo1'fiirligt liv. 
Folk stormade in och posttjiinstemiinnen fick nagra b1·ada minuter. Efersom 85% av 
befolkningen var viistindier, kom ocksa de fiesta breven fran andra viistindiska oar, 
di:ir det fanns sli:iktingar och anforvanter. Det mi:irkliga var att alla liiste breven pa 
staende jot och det var underligt att se reaktionerna hos dessa miinniskor. En del 
skrattade at glada budskap, andra griit over de sorgliga. 

I hamninloppet fanns en liten o, och mot den riktades alla vi:istindiernas blickar. 
Diir hissades ni:imligen flaggor sam jo1·kunnade att nu var en postbat pa viig. Flaggans 
nationalitet angav varifran baten kom. Ibland kunde det hiinda att flera flaggor 
hissades och jag minns t. o. m. att det forekom fern flaggor samtidigt. Da var det en 
stor gliidjedag! Plantageiigaren skickade sin budbiirare med hiist till postkontoret for 
att hiimta de brev han vi:intade, nagon lantbrevbiirare fanns niimligen inte. Mellan 
Christiansted och de tva postkontoren Kingshill och Fredriksted fraktades posten med 
en vagn som drags av en mulasna. I den satt en gammal man, en infodd viistindier, 
med tropikhatt som skyddade honom fran so lens heta stralar. Han tittade sig forstrOtt 
omkring och var lika obekymrad om den post han anfortrotts som om det faktum att 
han en gang i framtiden skulle bli en romantisk figur i postala eller filatelistiska 
sammanhang. 

' 
\ 
\ I ,/· 

0 
0 



S/S STERLING 7 5. 

I forra Rapporten efterlyste jag mera information om den grundstotta angaren 
Sterling och som jag redan da anade ar det tva specialister inom omradet som 
horsammat min vadjan namligen; }0rgen Vanman Johansson i K0ge och Dennis 
Cook i Liverpool. Bada herrarna verkar ha tillgang till ungefar samma information ty 
uppgifterna, dem emellan, stammer tillfullo. 

Ett forsok till en sammanstallning av deras uppgifter ser salunda ut som nedan: 
S/S Sterling Byggt av S & HMorton & Co i Leith 1890. 
Vikt 1830 bruttoton 
Angmaskin 820 hk. 
Langd 64 m. 
Bredd 8,86 m. 
Djupgaende 5,94 m. 
Fart 11 knop. 
Passagerarantal 40. 
Passagerare och fraktfartyg med 2 dack, 2 master, 3 luckor, skarp bog med lodrat stav 

samt rundad akter. 

Olika agare under aren voro: I traffik 
1890 AIS 0stlansdke Lloyd, Christiania. Norge- EdingurghiLeith 
1906 Rederiet overtaget av Fred. Olsen & Co Christiania. " 
1907 A IS Danbskibsselskabet Thore, Kj0benhavn fslandstraffik. 
1915 Rederi AB Artemis, 0 Hellsten, Stockholm 

(namnbyte till SIS Themis) 
1917 Rikkiskip, Reykjavik. 

(aterfick namnet SIS Sterling) 
befraktades av HIF Eimskipafelagi Islands. 

II 

1922 Grundstott vid Brimnes i Seidisfjord ur och sonderslagen till vrak 1 I 5. 

Dennis skriver ocksa: Bakgrunden pa din kopia ar inte tillrackligt bra fOr att kunna 
identifiera det andra fartyget pa bilden, men det ar mojligt att det ar Islands forsta egna 
fartyg, "Gullfoss" fran 1915. Bada fartygen verkar ha Eimskips "vita skorsten", en nog 
sa ovanlig farg under angfartygens tidsalder. 

Jag har saledes fatt svar pa de flesta av mina fragor och kan sa har i efterhand bara 
konstatera att Sterling aldrig kom loss fran grundet utan slogs sonder och sarnman av 
vagor och vind. Ett inte alltfor ovanligt ode for den tidens fartyg. sekr. tlJJ 

.I 
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Har jag gjort bort mig nu igen ??? 

Ja manga av er kommer sakert ihag den dar snygga tjejen, Margareta Sjodin, fran 
nagon av 1960 eller 1970-talets TV -shower. Hur den stackars flickan ideligen gjorde 
bort sig och for det straffades med en hink vatten over huvudet. Nu gjorde inte det sa 
mycket. Hon var lika sot anda, trots att de blonda lockarna ratades ut och mascaran 
rann ner efter kinderna. 

Nu ha1· jag sjiilv uppenbarligen gjort bort mig igen !!! och eftersom jag inte ar 
riktigt lika sot som Margareta sa hoppas jag slippa den dar hinken med vatten. Men 
man kan ju aldrig veta var man har danskarna nar jag besoker Nordia i host. 

Den har gangen ar det, liksom forra gangen, mina mattliga kunskaper om de 
danska kungarna som ar boven i dramat och om jag inte minns fel ar det samme 
man, Lei£ Fuglsig, som mastrar mig i amnet som forra gangen. Lei£ hailer namligen 
ordning pa sina kungar (och mig) samt aven pa min stavning av "Louife". Jag tar mig 
darfor friheten att ur hans brev bryta ut det sam beror mitt lilla kaseri om Frederik 
och Louice sa far Rapportens lasare dessutom veta en hel del annat om de danska 
kungarna och deras islandsbesok. Lei£ skriver: 

Diirniist ditt kaseri om Kong Frederik och Dronning Louif_e. Dronningens 
dopnamn var Lovisa, som i danskens mun blev till Loui§_e. Ditt c kan jag saledes inte 
helt godkiinna. Na det har viii mindre betydelse. 

Men den kiire Frederik, kung_en utan hartofs var inte varken den forste eller siste 
regerande kungen som besokte Island. Han var faktiskt den mellerste. 

Med anledning av 1 000 - ars festen for nordbornas bosiittning i island besokte Kung 
Christian IX, kungen med hartojs, island i augusti 1874. Han seglade till island med 
fregatten "Jylland". Skeppet som idag star i torrdocka i Ebeltoft som Danmarks svar pa 
Englands "Victory". Resan gick via Fiiroarna och skeppet var eskorterat av korvetten 
"Heimdal" 

Med hiinvisning till en samtida journalistisk beriittelse var det samtidigt 
representationsbesok av norska, svenska, franska och preussiska orlogfartyg. 
Journalister hade strommat till fran Norden, Tyskland, Ryssland, Amerika, Scotland 
och Ungem. Ja iiven en indisk tidning fanns representerad. 

Sjiilva festen avholls pa Thingvellir, dit hela siillskapet kommit till hiist, med
forande tiiltutrustning 

Pa tillbakaresan till Reykjavik blev kungen kastad av hiisten, dock utan att skadas 
forutom nagra mindre skrubbsar, annars hade Frederik VIII kunnat komma p a 
tronen 32 ar tidi$are. Kungabesoket avslutades sa med en bal i skolan i Reykjavik. 

Christian X, Islands sista kung, besokte landet 4 - 5 ganger, bl. a. 1921 kort efter 
sjiilvstiindigheten och naturligtvis ocksa i anslutning till Alltingsjubileet 1930. 

Slutligen kan man ju ocksa fundera lite over att Christian IX:s besok 1874 infoll 
mitt i skillingperioden, sa om nagon av de talrika joumalisterna hade bekviimat sig 
att ga till posthuset och siint ett brev till hemlandet sa vore dessa idag stora rariteter. 
Jag vet inte om det bland de ca: 20 skillingbrev som finns pa den fria marknaden finns 
nagot som iir mojligt att tidsbestiimma till borjan av augusti 1874, men i fantasin iir 
det ju mojligt att leka med tanken om ett hittills okiint brev till Ungern eller Indien 

Leif Fuglsig 
Nej Lei£. Efter att ha gatt igenom foreiningens arkiv over samtliga kanda 

skillingbrev, maste jag gora dig besviken. Inget bre·v fran nagot av dig namnda land 
star att finna. Av de 23 breven i privat och i islandska postmuseums ago, ar 13 sanda 
inom island, 8 till Danmark, 1 till England och 1 till Canada. Det canadensiska ar 
stamplat 12/ 10 och faller darmed bart och engelska ar stamplat 1875. 
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1 000-ars - {esten 

Lei£ sander ocksa rned en artikel sorn ar harntad ur Politikens Danrnarks historie 
fran 1985. Den beskriver lite mer utforligt rnotsattningarna rnellan islanningar och 
danskar vid den har tidpunkten sarnt en del annat sorn kan vara intressant att fa reda 
pa. sekr. ltJJ 

Nationalfestaret 1874 markerade en viindpunkt i det isliindska dodvattnet. Aven 
om isliinningarna tog emot den nya foljattningen utan gliidje, diirtill fann de att den 
gav dem alit for fa riittigheter, sa var den inte desto mindre ett steg i riitt riktning mot 
sjiilvstyre och i augusti blev den forsta nationaldagen firad. Ch1·istian IX besokte vid 
detta tillfiille landet som den forste av rikets kungm·, och han blev bra mottagen pa 
alla siitt. Huvud-hogtidligheten blev avhallen den 5 - 7 augusti pa Thingvellir, diir 
tusentals miinniskor var forsamlade. 

Festligheternas huvudarrangor var Sigfus Eymundsson, som var en av islands 
forsta fotografer, och Sigurdur Gudmundsson, en av foregangsmiinnen inom isliindsk 
malarkonst, var hans assistent. Ett stycke in pa 1800-talet hade isliinningama fatt sta 
langt tillbaka bland ovriga eul'Opeiska folk nii1· det giillde musik, men nu hade landet 
fatt en egen kompositor och en nationalsang blev diktad och sjungen. Kompositoren 
Sveinbjorn Sveinbjornsson, arbetade i manga ar som musikliirare i Edinburgh. 

Hogtidligheten var av traditionellt slag om iin kanske lite paver, med tanke pa 
kungens niirvaro, men for isliinningarna var den en upplevelse i de1·as i ovrigt 
ganska enformiga liv. 

Representanter fran Fiiroarna, Norge, Sverige, USA och Danmark overriickte 
gavor. Kjebenhavn siinde en kopia av en staty av Thorvaldsen, som ju var isliinning. 
Utliindska reportrar beriittade om detta land och folk i skrift och pa bild och 
isliinningama var ytterst tillfredsstiillda med sin nationalfest. 

"Aldrig har jag upplevt en sadan kiinsla. Det iir en kiinsla som tystar all triita och 
trots och tiinder en allomfattande sympati, en allomfattande forviintning, en 
allomfattande erinring", sager nationalsangens diktare, "Mathias Jochumson", i sina 
memoarer, och andra talade om att folkets reaktioner snarast paminde om a1'en 1848-
1849, nationalsangens ar. Eljest va1' nationaldagen ett forsok till att skapa inteJ'
nationell uppmiirksamhet pa det avsides beliigna landet som just var i fiird med att 
uppna sjiilvstyre. 

' · 

En bild av det stora taltlagret pa Thingvellir sornrnaren 187 4 
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Nagot om variante~· och b1(ck i tva kungar-serien 

Ett intressant brev fick jag i varas fran Lei£ Fuglsig men eftersom jag da inte hade 
tid att oversatta det kom det aldrig med i juni-Rapporten. Nar jag nu, sedan en hel 
vecka, sitter inregnad i stugan i Jamtland och har gott om tid for sadana ovningar, 
kommer den med i derma Rapport istallet. 

Flugprickar, sager en del. Mycket intressant, sager andra. Sjalv ligger jag val nagon
stans mitt emellan, men jag jagar dem inte med ljus och lykta som en viss ordf fran 
Feskelaget gor. Nu ar de flugprickar som Lei£ skriver om i sin artikel, "rejala sadana", 
som man vid studier av helark klart gar att harleda och finna positioner pa. 

sekr. 16 

Hiirmed siinder jag dig nagot, sam pa sin tid, trots gada avsikter iinda aldrig blev 
publicerat. 

For en del ar sedan jiimforde Johnny Pe~·nerfors och undertecknad vart material av 
helark av 1 eyr. 2- kunga1· och det visade sig att vi tillsammans hade alia fyra trycken 
och att vi med niista 100% siikerhet kunde bestiimma t1-yckfoljd, vaJ·iantforekomster 
och variantfordelning i de fyra trycken. 

De f:y,ra !!J::cken ar: 
Sant till Island Utgivet Antal ark Facit-nr. 

1:a tryck fabr. 314 23-02-08 10-03-08 3 875 76 
2:a " " 320 05-04-08 ? 1125 " 
3:e " " 351 28-05-09 ? 9 000 " 
4:e " " 61 D 26-08-16 ? ·4 784 91 

Va1·t material bestod av tva olika helark med vm. krona, plus en kopia av Post
museums helark med vm. krona, vilket iir annorlunda iin de tva ovriga, samt 
slutligen ett helark med vm. kors, fabr. 61 D. 

Det ena helarket med vm. krona hade en variantfordelning identisk med a1·ket 
med vm. kors, vilket visar att arket maste hiirstamma fran t1-yck 3 och att ramplaten 
inte iir omsatt da man borjade trycka igen 1916. Ramplatarna siirades annars niistan 
alltid at mellan b-ycken, sa detta iir ovanligt men troligt i detta fall. 

Postmuseums helark kan man med niistan 100% siikerhet utga ifran att det 
hiirstammar fran forsta b-ycket, da det var diirifran man tog undan ark till UPU och 
for arkiviindamal. Enligt uteslutningsmetoden maste saledes det sista arket vara fran 
det mindre, andra b-ycket. 

V ariantfordelningen i de fyra trycken framgar har nedan 

1:a try:ck 2:a try:ck 3:e try:ck 4:e try:ck 
pos. pos. pos. pos. 

Utan mittstreck i E i Frimerki, V.1 56 56 
Brott i yttre ramen t.v. om FR. V.2 28 73 55 55 
Vit flack over I i Island 47 65 57 57 
Avskuret nordostra horn 63 27 7 7 

Facit V.1 (utan mittstreck i E) finns alltsa i de tva fo1·sta b-ycken och forbluffande 
nag i samma position, iiven om alla andra varianter skiftar plats (det finns 
naturligtvis miingder av andra, sma varianter sam for overskadlighetens skull inte iir 
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hiir). Facit V.l:s troliga forekomst kan hiirefter siittas till max. 5 000 st, medan 
"hll1'tofsen", medaljongvarianten, som finns i pos. 1 i vart attonde ark med vm. krona 
endast forekommer i 1750 exemplar. och den andra stora medaljongvarianten "Prick 
pa niisan", iir iinnu ca. tre ganger sa ovanlig, da den forekommer i endast 598 
exemplar. 

Tva kungar-serien utgoi·, tillsammans med de tva sista kungaserie1·na fran D. V.I. 
(Christian X fran 1907- 1908 och Christian X fran 1915) en siirskild avdelning i Thieles 
produktion, da de iir de enda med medaljongen i djuptryck och ramen i boktryck 
(hogtryck) 

Djuptryckspressen, en amerikansktillverkad "Milligan Four plate power press", 
arbetade med fyra dubbelark platar at gangen. Dubbelarken blev i efterhand avskurna 
fran varandra och ramen trycktes pa. Denna framstiillningsmetod medforde stora pro
blem med medaljongcentreringen i motsats till de tidigare tvafiirgade ovalmiirkena (4, 
25, 50 och 100 aur.) som trycktes i en tysk "Konig & Baur" tvafiirgs-maskin. 

Djuptrycket beniimns i Facit "stalgravyrtryck". Detta iir inte helt korrekt! Nog var 
moderstiimpeln en gravyr i stal, utford av "Reichdriickeri Berlin", men mangfald
ningen av tryckelementen foregick pa galvanisk viig, sa det iir, bade for ramens och for 
medaljongens del, tal om galvanduplikat (pa dansk galvanoer). 

Ramgalvanduplikaterna kan skiljas fran varandra, men medaljongtryckformm·na 
blev framstiillda med galvaniska fiillningar av hela arkplatar och kunna inte siirskiljas. 

Ett medaljongplatset fran 1907 var miirkt med primitiva romerska siffror som ser 
ut ungefii1' sa hiir: 

I I 
. -

Dessa siffror iir anbragta mitt emellan de tva tryckplatarna i dubbelarket och 
genomskars ofta vid delningen. Ofta sitter ocksa hela numret pa det ena arket sa det 
andra blir utan nummer. 

Hartofsen sitter all tid i Pos. 1 i tryckplat III. v, vilket skall forstas som den halvdel av 
tryckplaten diir platnummer III sitter till viinster. 

Med 8 medaljongplatar och 3 tryck kan 1 eyr. vm. krona saledes uppvisa 24 olika 
arktyper och 1 eyr. vm. kors 8 olika. Leif Fuglsig. 
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