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Fran min horisont 

Efter en harlig sommar borjar vi narma oss hostens fargrika tid och med det 
ocksa tillfalle att ta fram vara kara papperslappar. 

Sjalv tillbringade jag, tillsammans med nagra likasinnade vanner, en vecka i 
Bryssel. Vi akte bil fran hemmet till Kopenhamn, dar vi tog flyget till Bryssel. 

-- Vid flygplatsen hade vi tur och fick en valdigt trevlig taxichauffor som guidade 
oss genom staden. Han kunde allt om sin stad! Efter installationen pa hotellet 
tog ·vi tunnelbanan till frimarksutstallningen. Dar kunde vi beskada massor av 
fina samlingar men tyvarr var det inte nagot overflod av nordiska samlingar. Nar 
sedan juryn hade bedomt de utlandska samlingarna, kunde ·man som askadare se 
att den egna bedomningen oftast inte sammanfoll med de proffesionella 
bedomarnas. 

Utstallningens officiella narnn var "BELGICA 200l". Som vanligt vid 
utstallningar av den bar storleken fanns det massor av kringarrangemang .for 
bade yngre och aldre. Gott om stolar dar man kunde sla sig ner och vila trotta 
be~. Aven manga trevliga handlare som hade en del bra objekt samt visning av 
material till kommande auktioner. Pa varldsutstall.t).ingar som denna far man 
allttd se rariteter som man annars aldrig skulle ha mojlighet att beskada. 

Vi traffade ocksa en · del utlandska medlemmar, bland annat fran Canada, 
Belgien och Danmark. Kort sagt, det var en trevlig utstallning .. I Bryssel hittade 
vi ' ocksa trevliga mats tall en med mat som smakade bra och med oss hem kopte 
vi naturligtvis den goda belgiska chokladen. Jag hittade ocksa, ute i staden, 
affarer dar det fanns vykort som jag saknade. 
. Efter allt detta flog vi sa tj]lbaka till Kopenhamn, dar vi tillbringade ett par 
dygn. Givetvis besokte vi en del frimarkshandlare och hittade en del 
sniavarianter 

Pa eftermiddagen besokte vi Radhustorget for att beundra folkmassorna som 
flanerade forbi. Ar det vackert vader, som det var nar vi var dar, kan man sitta 
lange med en 61. 

Onskar slutligen alla varmt valkomna till vara moten bade i Stockholm och 
Go~eborg. 

' Stig Osterberg 
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Arsmiite 813 2001 

Innan motet avats en delikat landgang, inhandlad av "den strange", detta for att de 14 
narvarande skulle komma i god stamning infor forhandlingama. Dessa blev nu, av tradition, 
inte allfor valdsamma och "den strange" kan saledes lagga ytterligare 2 ar till sina tidigare 
som vaktare over den enorma skatten, d.v.s. foreningens bankbok. Aven ovriga 
styrelseledamoter omvaldes pa sina poster. Till ny revisor efter Tony Bjellefors valdes Jan 
Brandt. Ett varmt tack till Tony som under manga ar brottats med foreningens ekonomi. 

Efter motet berattade de som varit med pa islandsresan om derma. Sjalv blev jag liggande 
pa hotellet i 40 graders feber och har just inga minnen av resan. 

Turgubben Karl Erik vann dagens narvarolotteri och sekreteraren trostpriset. Ett extra 
trostpris i form av en nal som skankts av islanningama vanns av Sture. 

Varavslutning 

hemma hos LeifNilsson en solig vardag uti Roslagens famn dar motet, for en gangs skull, 
kunde avhallas utomhus utan risk for forfrysning. "Den strange" hade, dagen till ara, hissat 
den islandska flaggan for att markera dagens hogtidlighet. 

Vi blev sa smarungom 13 vid bordet, men vi islandssamlare ar nu en gang for alia inte 
skrockfulla av oss, da hade vi samlat mlgot annat. Tre goteborgare hade horsammat kallelsen 
och missade inte tillfallet att !a en gratis middag pa foreningens bekostnad. 

Motet var, som alltid, mycket informellt men ordforanden halsade i alia fall de narvarnade 
valkomna, varefter "polsk riksdag" utbrot. 

I det allmanna ordsvallet lyckades jag i alla fall urskilja hur George Sund berattade om en 
resa som stockholmsforeningama tanker arrangera pa "Freja" d. v. s. Birka Prinsess. Resan 
gar till Mariehamn den 28 oktober och tremat ar, som sig bor, frimarken. Priset ar hyfsat! 450 
kr for plats i tvabaddshytt inklusive middag och frukost. Ombord kommer tydligen aven 
handlare att finnas, oklart annu om vilka. jag tycker att det hela later bra och uppmanar alla 
som kan att sluta upp pa resan. Mojlighet till konferenslokal pa aterresan kommer att finnas 
och blir vi tillrackligt manga kan vi hyra en sadan. 

Johnny meddelade att arets hostauktion ager rum den 13 oktober samt att islandsklubben i 
Goteborg kommer att anordna ett mote pa Gothex under lordagen med foredrag om inrikes 
losen (islandsk alltsa) av Olafur Eliasson. 

Efter detta drog sa Marianne Osterberg sin gubbes nummer i narvarolotteriet, varpa 
fiskgubben Tore Olsson vann trostpriset. 

Motet avslutades ciarpa i all hast da de fiesta ville se ishockeymatchen i TV mellan Tre 
Kronor och Tjeckoslovakien. sekr. 

Svar pa P. T. 0. 

Fran Sigurour H. I>6rsteinsson har jag !att svar pa min fraga i foregaende Rapport om vad 
P. T. 0. betyder han skriver. 

Stiimpeln P. T. 0.=. betyder "Please Turn Over". I detta fall p.g.a. returadressen pa 
baksidan av brevet bar blivit inringad och markt "TO". 

Jag konstaterar att min okunskap i amnet nu ar uppdaterad och att aven fler samlare svarat 
pa denna fraga. Men Sigurour var forst och namner aven den inringade returadressen, vilket 
ingen av de andra uppmarksammat. sekr. 
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SLESVIG 

Foreningen islandssamlama ar en ideell forening med syfte att framja filatelin och 
samlandet av frimarken. Foreningens intresseomraden skall vara island, Gronland, Faroama, 
Dansk V estindien och Slesvig. 

J a, sa star det faktiskt i stadgama till var forening! Trots detta har jag, efter att ha last 
igenom mangder av gamla Rapporter, inte kunnat finna en enda rad om detta samlings
omrade! Det verkar som om ingen av vara tidigare Rapportredaktorer haft nagot storre 
intresse av Slesvig. Jag kan i detta fall endast svara for mig sjalv, da varken Tore Runeborg 
eller Pelle Hanner langre finns ibland oss. Slesvig ar en vit flack i mitt filatelistiska kunnande 
och det man inte vet nagot om ar det svart att skriva om, atminstone om det skall bli 
nagorlunda vederhaftigt. 

Dartor tycker jag det ar roligt att i Rapporten kunna redovisa en artikel om Slesvig som ar 
skriven av en person som verkligen visste vad han skrev om, namligen Sten Christiansen fran 
Trelleborg. Den har artikeln, som jag endast har en gammal fotokopia av, harstammar fran 
nagon av vara filatelistiska tidskrifter och ar formodligen ganska gammal, men bar Iaf du veta 
varfor dessa marken kom till, en del av de vanligaste variantema ( det finns massvis) samt om 
patrycken 1 ZONE ocb C. I. S. 

Sjalv tycker jag att den har artikeln ar mycket intressant, da den ger information om ett 
samlingsomrade som jag tidigare inte visste mycket om. 

Markena, som utkom 25/1 1920 och slutade anvandas 1717 samma ar, kan vid forsta 
anblicken verka filatelistiskt gjorda, men ar godkanda av UPU ocb fyllde verkligen sin 
funktion under kurseringstiden. Att sedan bade handlare och samlare passade pa att gora en 
bel del "filatelistiska objekt" ar ju nagonting som vi lever med ani dag. 

Om nagon undrar vad "PLEBISCIT" betyder sa ar det latin och betyder belt enkelt 
"folkomrostning", vilket ju var det som det bela bandlade om. 

Bild av den sa kallade "minnesgavan" fran kommissionen som dess tjansteman 
fOrarades vid den sista loneutbetalningen 



SLESVIG PLEBISCIT 1920 

Av Sten Christiansen F. R. P. S. L. 

Pa hasten 1918, efter forsta varldskrigets slut, foreslog den tyske utrikesministem den 
danska regeringen, att den genom Slesvig lopande gransen mellan de bada landema pa nagot 
satt skulle regleras. Danska regeringen foredrog dock att vanta till dess fredsfordraget blev 
klart. Det undertecknades i Versailles den 28 juni 1919 och i artikel 108- 114 fastslogs att 
gransen mellan Tyskland och Danmark skulle bestammas vid en folkornrostning uppdelad i 
tva zoner, varvid majoriteten fick avgora vilket land de ville tillhora. 

Fordraget tradde i kraft den 10 januari 1920. Slesvig skulle besattas av de allierades 
trupper och den intemationella kommissionen overtog forvaltningen av omradet den 15:e 
"Commission Intemationale Slesvig" bestaende av sex man anlande till Flensburg den 26 och 
tog omedelbart itu med forberedelsearbetet for den kommande ornrostningen. I 1 :a Zonen, 
den 10 februari , blev resultatet att 75 431 rostade for anslutning till Danmark och 25 329 for 
Tyskland och i 2:a Zonen, den 14 mars att 12 800 rostade for Danmark och 51 724 for 
Tyskland. Darmed hade kommissionen utrattat . sitt uppdrag, vilket de ocksa skriftligen 
meddelade den 15 juni, for att sedan avresa fran Flensburg foljande dag, endast efterlamnande 
en "avvecklingsbyra" i Kollund. 

Uppslaget till att utgiva speciella frimarken vars kurseringstid skulle sammanfalla med den 
tid da kommissionen handhade forvaltningen av distriktet kom fran det franska sandebudet, 
Paul Claudel. Generalsekreteraren, engelsmannen Charles Brudenell-Bruce, fick i uppdrag att 
vidareutveckla det, och han tog genast kontakt med den danska konstnaren August Carstens, 
som tecknade en del forslag vilka alla i vanligt frimarksformat forelades kommissionen och 
godkandes. En av kommissionens medlemmar tyckte sig dock vid narmare studium kunna se 
att forslaget till markvalorema utgjorde en fixeringsbild pa sa satt att stendosen i markets mitt 
kunde tydas som en om med utbredda vingar, en symbol for Tyskland 

Forslaget blev darfor underkant och konstnaren ombads att utfora ett nytt, denna gang i 
dubbelformat och med en stendos i vanstra sidan av landskapet och en molla i hogra. Saval 
mollan, som den darefter ritade landsortskyrkan, blev forkastade som varande alltfOr 
danskbetonade, och man ritade till en liten tradgrupp istallet. Detta blev, ansag man da man 
fick se provtrycken, alltfor vagt och obestamt i teckningen, varfor man aterigen satte dit 
kyrkan, men denna gang i betydligt mindre format. Detta blev det slutliga utforandet. 

Frimarkena utkom den 25 januari 1920 och dess frankeringsgiltighet kom att vara till den 
17 juli samma ar. Det trycktes 10 pfennigvalorer: 2 12, 5, 7 1/2, 10, 15, 20, 25, 35, 40, och 75 
samt 4 markvalorer: 1, 2, 5 och 10. Pfennigvaloremas bild visar tva lejon ur Slesvigs vapen, 
och har inskriften "PLEBISCIT SLESVIG". Markesbilden mater 20 x 17 m.m. Markvalorema 
i dubbelformat visar, som tidigare namnts ett stendos till vanster och en avlagset belagen 
bykyrka till boger. Inskriften ar "PLEBISCIT SLESVIG" och valoren star pa en liten skold, 
som uppbars av tva lejon. Markesbilden mater 20 x 37 m.m. Trycket ar i boktryck, utfort av 
den valkanda firman T. H. Thieles Bogtrykeri i Kopenhamn. Papperet ar fast och tunt med 
vattenmarke kors. Gummit ar blankt och vitt. Tandningen mater 14 x 14 12. Pfennigvalorema 
ar tryckta i kartor om 100 marken, tio rader om tio exemplar vardera. Markvaloremas 
halvkartor innehaller 50 marken, tio rader om fern exemplar vardera. 

-:_a_! 
..,-:. 
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Det forekommer en rad, mer eller mindre markanta feltryck. Det mest intressanta och 
Hittidentifierbara forekommer i 40 pfennigkartan, dar ett marke har ett svart skadat, nastan helt 
forsvunnet "I" i ordet "SLESV.G". Upplagan harav ar mycket liten, mojligen endast 100 
exemplar. Pa brev ar det en stor raritet. Markets position i kartan varierar mellan 16, 28 och 
73. 

Forsaljningen av denna frimarksemission paborjades pa posten i Flensburg den 25 januari 
1920 kl. 12.00. Upplagan var mycket stor men akta anvanda bruksbrev ar ovanliga och brev 
med kommissionens stampel tar betraktas som rariteter. Samfrankering med tyska frimarken 
var tillaten till och med mandagen den 26 kl. 12.00. Dylika brev och helsaker ar svarover
komliga. 

Da omrostningen i forsta Zonen visade en stor majoritet for anslutning till Danmark hade 
kommissionens frimarken fardiga med valorer i danskt mynt, ore och kroner, men i ovri~ i 
samma utforande som pfennig och markvalbrema. De var upptill forsedda med ett svartblatt 
overtryck "1 ZONE". Emitteringen skedde den 20 maj och kurseringstiden varade till den 16 
juni da forvaltningen overtogs av Danmark, men den forlangdes darefter till den 17 juli 1920. 
Man finner att dessa marken, pa grund av den korta kurseringstiden ar mycket ovanliga i 
stamplat skick, i synnerhet pa brev. Forsedda med kommissionens stampel eller pa 
kommissionens fardigtryckta kuvert ar dessa marken stora rariteter, i synnerhet som frankatur 
pa express eller rekommenderade brev. Da utbyte av tidigare pfennig och markvalorer mot de 
nya ore och kronvalorema ej var tillatet, tillats samfrankering pa brev av de bada 
emmissionema fran den 20 maj till den 27:e. Dessa, saval som samfrankering av 1 ZONE
marken och danska marken ar rariteter. 

l.ZONE 
l\ 1 

De mest eftersokta ar emellertid de sa kallade "C. I. S.-markena, som utgavs som kommis
sionens tjanstefrimarken. Iden dartill kom fram vid en diskussion mellan postmastare Raeder 
och generalsekreterare Brudenell-Bruce. Den forsta emissionens frimarken forsags med over
tryck i morkbla farg lydande C. I. S. d.v.s. "COMMISSION INTERNATIONALE SLESVIG" 
och skulle endast ra anvandas for kommissionens post och inte finnas tillganglig for allman
heten. Sadan frimarken och brev skulle vara avstamplade i Flensburg, som var kommission
ens sate och adresserade till olika myndigheter eller dess tjansteman, varav 15 eller 20 pfennig 
var den vanligast forekommande :frankeringen. Rekavgiften var 30 pfennig, vilken vid 
portoforandringen den 6 maj hojdes till 50 pfennig och det vanligaste portot till 40 pfennig. 
Vid storre och tyngre rekommenderade ~ansteforsandelser till utlandet kom markvalorema till 
anvandning, men akta anvanda ar de mycket stora rariteter pa brev. 

Mycket sallan forekommande ar aven privata forsandelser, fran kommissionens ~ansteman 
till slaktingar och vanner, frankerade med C. I. S.- marken. De i handeln forekommande 
breven med kommissionens tryck frankerade med samtliga fjorton valorer, hela serien, ar 
tjanstevillighetsavstamplade darigenom att de tillkom som en minnesgava fran kommissionen 
till dess tjansteman, som samtliga forarades var sitt sadant brev vid den sista Ioneut
betalningen. Vad antalet avsanda C. I. S.- brev betraffar, kan man nog med stor sakerhet 
faststalla att de inte overstiger 2 000 styck, och att antalet bevarade givetvis ar avsevart 
mycket rnindre. 

C·I·S C·I~s 
I t II t 

. Bl h arz Schwarz, I unten 
Ech~. rl ~~~u;en.' rechts vorgebuckelt, Einschnitt 

sc 3 e am C oben schwach sichtbar, am 
S unten ganz verschwommen. 



.tt undantag fnln regeln att alla C. I. S.- brev skall vara avstamplade i Flensburg utgor de 

. "Bov-breven". Den lila orten Bov ligger precis intill den nuvarande gransen till 
eland, alltsa pa danskt omrade. Fore omrostningen tillhorde den Tyskland och kallades 
1" och invanama uttalar fortfarande namnet Bov som Bau. Varken da den var tysk eller 
:k hade Orten nagot postkontor utan all post gick over Paddenborg eller Krusau. Vid 
:tererandet av marken med danska valorer och overtryck "1 ZONE" , den 20/5 1920, 
gdes poststationen i Krusau och tlyttades till det strax intill liggande Bov. Det blev en 
fristig tjanst eftersom det redan den 10/6 beslots att Bovs post-station skulle stangas och 
posttjansten flyttas till Norra Smedjeby. Presidenten for om-rostningskommissionen Sir 
rles Marling tillbringade ganska ofta veckosluten hos en bekant, som hade en storre 
~gendom i narheten av Bov. Tjansteforsandelser, som fordrade presidentens underskrift, 
les vid sadana tillfallen till hoRom med bud, som sedan tog dem med sig tillbaka till 
sburg for att lata avsanda dem darifran. Den 26 maj 1920 var just ett sadant tillfalle, men 
•lev budbararen inbjuden att stanna kvar pa lantstallet som gast, och foredrog darfor att 
a de cirka femtio breven i en brevlada i Bov for att bli av med dem. Pa sa satt tillkom de 
igt efterfnlgade C. I. S.- breven och markena med Bov-stampel. Den ar i violett farg och 
rad den 26. 5. 20. 
'ill de allra storsta raritetema bland ornrostningsmarkena hor C. I. S.- market av valor 25 
mig med omvant overtryck. En helkarta av detta felvanda overtryck befann sig i den 
lning av C. I. S.- marken, 362 satser, som skulle oversandas till Varldspostforeningen i 
1, U.P.U, att fordelas, med tre exemplar av vaije, till vart och ett av medlemslandemas 
verk. Pa ett eller annat satt har enstaka exemplar komrnit ut i allmana marknaden och 
ngar nu liebhaberpriser. De :fa exemplar som pa sa satt firms tillgangliga for samlare ar 
st nagot snedcentrerade upptill och till hoger. De forekommer endast i ostamplat skick. 

den legendariska danmarksamling, som sammanforts av greve Ahlefeldt - Bille, 
skov, farms aven en helkarta av 75 pfennig C. I. S. dar i nedre hogra hornet tio marken fatt 
Jelt overtryck genom att tryckvalsen gatt over det en extra gang diagonalt. Sedan 
lingen skingrats har derma karta delats, sa att tre-strip, par och enstaka av detta feltryck 
s ute pa andra samlarhander. 
~tt tillgangen pa C. I. S.- marken ar sa forvanandsvart liten, de forhallandevis stora uppla
ta till trots, beror pa att mr. Brudenell-Bruce personligen brande upp hela restupplagan i 
radgard i Kollund redan i augusti 1920. Strax efter det att kommissionens arbete avslutats, 
tacktes det att ett ej sa ringa antal C. I. S.- marken med forfalskade patryck utbjods till 
lare. En del av dessa ar mycket olika originalet och alltsa latta att avsloja, men tyvarr 
s det ett, som till och med firms pa vackert avstamplade brevstycken, som ar svclrt att 
Ltifiera som falskt. Figuren visar pa vad satt det skiljer sig fran det akta. Dessutom kan 
:ras att fargen ar matt och i det narmaste svart, och inte som i det akta lysande morkbla. 
t skall ocksa komma ihag att forskjutna overtryck ej forekommer bland originalen. 
~ommissionen utgav aven ett brevkort till sina tre emissioner, saval pfennig-valorer i 7 12 ' 
)Ch 15 pf, som i ore "1 ZONE" i 7 12 och 10 ore, samt tjanstebrevkort med C. I. S.
iryck i 7 ~, 10 och 15 pf De senare ar mycket sallsynta obegagnade. I begagnat skick ar 
:t.st en enda sats, d. v. s. tre stycken, kand. 
lid framstallandet av den forsta upplagan, pfennig och markutgavan, togs en mangd 
rtryck, vilka sa val otandade som tandade, forsags med patrycket ''MAK" , for makulatur. 
:a patryck forekommer aven dubbelt och dessutom omvant. Enligt uppgift brandes derma 
:ulatur i slutet av september 1920 i Sonderborg. Trots detta firms i samlarhander ett, om an 
:ket litet, antal i blocks, strips, par och enstaka med manga varianter. 
tfan kan visserligen inte komma ifran att "Plebiscitmarkena Slesvig 1920" atminstone till 
,oijan ger en kansla av att ha alltfor mycket "filateli" over sig, men ju mer man tranger in i 
tet och ju mer man studerar de kvarlamnade breven ju mer fascinerad blir man av dem. 
ler den tid da kommissionen hade suveranitet over ornradet, fick den utova sin maktbefog
~t utan inskrankning, och hade darvid att helt reglera och styra dess postvasen. Salunda 
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bestamdes att inga andra frankotecken, an de som kommissionen Hit trycka, fick anvandas 
under denna tid, och att all tjaristepost skulle frankeras med de speciella , och av dem utgivna 
C. I. S.- markena. Alle tre emissionema blev ocksa i vederborlig ordning anmalda och 
godkanda av U.P.U. Att samlare i allmanhet och frimarkshandlare i synnerhet, utnyttjade 
situationen ar ocksa ganska sjalvklart, men faktum kvarstar att akta bruksbrev, saval som 
vanliga tjanste, ar mycket samlarvardiga, liksom hela den rika flora av orts, jarnvags och 
sjopoststamplar som finns. 

Att sammanfora en rikhaltig och allsidig samling av "PLEBISCIT SLESVIG 1920" ar 
ingen latt, och absolut inte billig, uppgift, men den ar intressant och rolig. For den som ej vill 
lagga nagra pengar i detta slag av samlande, rekommenderas ett ingaende studium av det rika 
och lattatkomliga material, som finns av losa, stamplade marken. Darvid kan man komma att 
gladjas ~t glada overraskningar och fina fynd. 

Den tsamlare, som vill ha narmare och mera detaljerade upplysningar om detta omrade, 
hanvisas till den utmarkta lilla handboken "DIE BRIEFMARKEN VON NORD-SLESVIG" 
med Hans Andersen som forfattare. Den tillhor skriftserien "N eues handbuch der 
Briefmarkenkunde". Uppgifterna i ovannamnda artikel ar till stor del hamtade ur denna skrift . 

•• lllliiiii~IIIIIIIIIIIJUL11 
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Det i artikeln namnda helarket med dubbelt overtryck. 
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Nvu Balbo-brev 

Det har brevet hittade jag redan for ett ar sedan i den engelska auktionsfrrmans, Phillips, katalog 
under The Stamp Show 2000 i London. Utropspriset var satt till 1 000 - 1 200 £, vilket da ungefar 
motsvarade ca 15 000- 18 000 kr, och det rar val anses vara ett ganska normalt utgangsbud for dessa 
brev, kanske nagot i overkant. Det ar adresserat till Herrn Norbert Frischer i Wien, en herre som vi val 
kanner till sedan tidigare. Alla brev i serien nr 81 - 139 som vi kanner till, forutom nr 93, ar 
adresserade till honom. Man kan formoda att Herm Frischer var frimarkshandlare, kanske med 
lu:ftpost som specialitet, liksom en annan herre vid namn Herman Sieger fran Lorch (Wfutt) i 
Tyskland, ocksa valkand fran Balbo-breven. Denne Sieger har ju dessutom gett ut en katalog over alia 
kanda Zeppelin-flygningar till vilka jag aterkommer sa smaningom. Med detta brev kanner vi nu till 
124 av de msprungligen 298 Balbo-breven, men somjag tidigare sagt. Keep Looking! 

sekr. 

Os terrei ch._ 

.- . 

Och yuerligare ett 

Pa Corinphilas auktion i varas dok sa ytterligare ett Frischer-brev upp, frankerat pa samma satt som 
ovanstaende och med rek-nummer 113. Utropet var 2 500 Sfr, vilket i var uttunnade valuta blir drygt 
15 000 kr och val overensstammer med priset pa det foregaende brevet. Vi kan sMedes lagga 
ytterligare ett brev till samlingarna och ar nu saledes uppe i 125 st. sekr. 
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Fran Karl Erik Allberg i Umdi har inkommit nedanstaende bidrag till "Nostalgihoman". Han 
berattar om e resa till island redan 1971 och niigra ar senare, 1982, om en resa till Faroama och om hur 
han dar fick tillfalle att traffa Forama store filatelist, Ingvard Jakobsen, samt den fmske konsuln pa 
oama, Thorolf Bjorklund, som vi sjalva, niigra ar senare i samband med resan till Nordia i Reykjavik 
1991, valdgastade. ( se mer om detta i Rapport nr 85) 

Karl Erik passar ocksa pa att namna att det minsann var han som sande mig lista over postturema 
till 0 fran Reykjavik 1929, vilken redovisades i rapport nr 120. Tack karl Erik, bade for listan och for 
reseminnena. sekr. 

RESEMINNEN ISLAND-FAROARNA 

Island, landet med is, eld och vatten, kom tidigt att vlicka mitt samlarintresse. 
Dli var ett besok p<i on fjarran, men octet ville annorlunda i 50-ch'sl1ldem och 
efter forsta resan 1971 har det blivit ytterligare fyra besok frlin U me<i, som f o ligger 
pli Reykjaviks breddgrad. Intressanta turer gjordes liven till Vlistmannaoama 1976 
och Akureirey 1991. 

Sjalvfallet okar det filatelistiska intresset i och med resoma. Det resulterade bl a i en fOrdjupning 
i nyanser pli aurserien 1876-1901 och nummerstamplar. Mlinga episoder intraffar under% · 
resans gling som t ex den danska treringsstampeln 238 pli Island 20 aur 1896, vilket fOrst villade 
mig en hel del huvudbry tills jag efter besok i filatelistklubben i Reykjavik fick veta att 238 
var den aldsta stampeln fOr Thorshavn pli Faroama. Som ofta rorde det sig om blitpost. 

Frlin Island till Faroama ar det inte slillingt fligelvligen men med flyg gch' det snabbt fn1n 
Kopenhamn. 1982 gjordes forsta resan, som fOljdes upp 1989. Har imponerades jag av infra
strukturen med perfekta vligar och hlinfOrande utsikter. 

Som medlem i Foreningen Islandssarnlama kollade jag upp om det fanns nligon medlem 
pli Faroama och fann dar Ingvard Jacobsen. Jag tog tillflillet i akt oc h ringde upp honom 
och fragade, om jag fick besoka honom. Han halsade mig valkommen, sli vi fick en skon 
samlarafton, som for mig liven resulterade i att jag fick fOrvarva n<igra av hogvalorema 
i plitrycksserien 1940/41. 

Trlligt nog blev Jacobsen utsatt fOr inbrott nligra l1r senare, dli en stor del av hans samling 
stals. Senare literfanns dock en del men i skadat skick. 

Jag kommer aldrig att glomma promenaden 1982 fran Jacobsen till hotellet i septemberrnorkret 
men val ledsagad av mlinen, som klart lyste over Nolsoy. Vid forsta besoket fick vi- en grupp 
ekonomer - traffa den finske konsuln Thorolf Bjorklund, som dessutom var ordforande 
i Foroya Filatelistfelag - filatelistforeningen som f.o frrar 65-lirsjubileum i l1r samtidigt som 
Foroya Postverk fyller 25 l1r i sin imponerande nybyggnad. 

For den som har mojlighet att besoka nordatlantiska oar rekommenderar jag varmt i forsta 
hand Faroama och ta dli garna fly get frlin Kopenhamn, men blitforbindelse finns liven frlin 
Esbjerg och Bergen. 

Karl-Erik Allberg 
medlem 285 i Islandssarnlama 
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Mer om (iskmiirkena 

Med anledning av Rapporten 122 - juni 2001, sid. 11, Fiskfragan 

Johnny, Kaj och undertecknad blev intresserade av "Fiskfrigan" i Rapporten. Jag var nog 
ganska overtygad direkt om att det var D-tandningen det rorde sig om, men vi kom overens om 
att jamrora mot nigra helark som vi har i vara samlingar. 

Efter en sittning en skon sommarkvall hemma hos Johnny blev vi overens om att Sveinbjoms 
4--block av 1 och 3 aur. ar D-tandningar. Just D-tandningen kan uppvisa ett otal skepnader i 
"mittkrysset" i 4-blocket dar en del kan vara valdigt lika det mittkryss som tinns pa B
tandningen, men pa Sveinbjoms block finns vissa avvikelser som definitivt passar in pa D
tandningen. 

Sander over en kopia av ett helark av D-tandningen sa att du kan se sjalv. 

Hilsningar 
Tom 

OvanstAende mail inkom under sommaren fran Tom Rinman i Goteborg. Han har tillsammans med 
Johnny Pernerfors och Kaj Librand, med utgangspunkt fuin Sveinbjom Blondals :fraga i junirapporten, 
studerat sina fiskar och kommit fram till ett belt annat resultat an det jag sjalv Mvdade. Dessa herrar 
bar dock haft tillgang till ett betydligt battre studiematerial an mitt eget sa jag :tar val boja mig for 
overmakten och medge att deras svar pa :fragan ar det ratta D-tandning alltsa. 

A v utrymmesbrist kan jag daremot inte !a me bela arket i bild, men av det som ryms bor framga 
vilken tandnig det ror sig om. sekr. 
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Ny Kronstiimoel ? ? ? 

Eivind Kolstad och jag har under varen haft en viss korrespondens och i ett av breven fragade han 
om jag hade hort talas om den nya kronstampeln som hittats i island. Det hade jag nu inte utan bad 
honom att skriva ihop vad han visste om den och som den flitige man han nu ar sa kom det bums ett 
nytt brev innehallande foljande artikel med bild och allt, som jag fOr sakerhets skull tar in i Rapporten 
pa originalspn\ket med risk for art annars "forsvorska" den 

As 1 Fu6ruM. 

Langt oppe i nord, langt fra verdens stak og !arm, ligger en gard som heter As Egentlig er det 
ikke noe spesielt med det; As er et vanlig islandsk stedsnavn, og denne- som ligger i 
Flj6tshreppur i Skagafjardarsysla- skiller seg ikke ut pa noen mate. f 

!· 
Eller gj0r den det') 
Dette er sagaen om et nyoppdaget islandsk kronestempel, og kanskje, kanskje, stammer det 
fra nettopp denne As i Flj6tum. 
En dag for ikke sa veldig lenge siden dukket det opp hos frimerkehandler Magni i Reykjavik 
et helt alminnelig I 0 aur ovalmerke, med et helt uvanlig stempel. Magni hadde selv innf0rt 
merket fra London, og min gode venn Don Brandt oppdaget merkverdigheten. 
I utgangspunktet skulle dette v~re et Stempel som burde v~re lett a identifisere 

~ !' Vi ser tydelig -OTUM. De to siste bokstavene kan riktignok se ut som -UN, men dette blir 
ikke riktig . -UM, derimot, tyder pa at dette er dativformen av et stedsnavn, noe som igjen 
betyr at dette stedet er et sted i et annet sted (I) 
Vi har flere eksempler pa dette, f eks Kleifar i Gilsfirdi, Reykir i Olafsfirdi og Tjorn a 
Vatnsnesi. 
Imidlertid er det bare ett kronestempel som i utgangspunktet kan passe til vart Stempel: As i 
Holtum. Av venstre side ser vi at den fmste delen av stempelet kan v~re As, dvs. det MA 
v~re As. Derimot virker det helt usannsynlig at den siste delen kan v~re HOLTUM. 
Hvis illustrasjonen blir bra, kan vi tydelig se OTUM, og selv om deter en utydelig strek 
nederst paT- en som kan tyde pa en L, passer As i Holtum slett ikke med bokstavenes 
plassering i forhold til kronens og posthornets stilling 
To muligheter gjenstk Enten er det et falskt stempel , eller et nyoppdaget. 
Vi gar ut fra at deter et unikum, og etter diverse eliminerte kandidater, star vi igjen med 
garden som i utgangspunktet ikke var spesiell pa noe vis: As i Flj6tum. 
Flere storsamlere av kronestempler tviler sterkt pa funnet. De mener at det dreier seg om As i 
Holtum, og hevder at det er helt usannsynlig at As i Flj6tum skulle ha ffitt et stempel. Garden 
ligger nemlig oppe ved Haganesvik, og omradet hadde pa denne tiden C l HAGANES. 

Ikke vet jeg hva dette ender med, men spennende er det. Og at As i Flj6tum etter dette blir satt 
pa kartet, deter helt sikkert! 

Eivind. 

Ja vad ska man tro?? Ar detta den saknade Kronstampeln?? Den som vi annu saknar. Ett tror j~ ar 
sakert. Det ar inte As I HOL TUM dA man tydligt ser de fyra sista bokstaverna "OTUM"! As i 

· Flj6tum ligger forvisso bra till och om stiimpeln ar akta har alla de 115 stamplama i de tva forsta leve~ 
ranserna hittas sedan SAURB.tER i EY AFiRDI hittades i postmuseet i Ha:fuarfjor6ur harom aret! 

sekr. 
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Dansk Ostindien Vad iir det? 

Sa ar det dags att avsluta min skrona om de danska besittningarna i Ostasien. Det som jag 
ursprungligen avsag vara ett kort inlagg, har blivit en langkorare over 8 Rapporter som jag hoppas att 
lasarna har uppskattat. Tyvarr har det inte gatt att illustrera artikeln med brev, nagra frimarken 
existerade ju inte, hela vag en da bilder av nagra tidiga sadana inte funnits att tillgi De som finns kvar 
ligger formodligen gomda i det Danska Ostindiska Kompaniets arkiv eller kanske i nagra gamla 
familjearkiv fran slakter som levat dar ute. Forst i och med de forsta stamplarnas inforande, de sista 
aren av 1700-talet, fmns bilder pa brev i auktionskataloger och andra skrifter sa att jag har kunnat 
kopiera dem. De har alla det gemensamt att de ar ganska dyra i inkop och dessutom !ataliga, annars · 
vore de ett fantastiskt intressant samlingsornrade. Jag har dock lyckats samla pa mig bilder, de fiesta i 
farg, av 14 sadan brev somjag, nar andan faller pl}, kan gotta mig at. sekr. 

'! 
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Brev sant fran Tranquebar den 20 september 1845, bara en dryg manad innan engelsmannen tog over kolonin, 
till Messirs Henry Adam & Co, Port Louis, Mauritius. Via Madras. 
Pa baksidan rod ramstampel "TRANQUEBAR Paid" samt ifyllt med black "20 sept 1845 och 4 as" med 
forklaring till summan "Ship & Inland Postage". Svart ovalstampel "STATION SHIP LETTER MADRAS 
SE 23 1845" samt rod ankomststampel MAURITIUS POST OFFICE NO 04 1845". 
Ovriga anteckningar; P. S. P. Ship Letter samt P. Pd. 

Brev sant fran Tranquebar den 9 juni 1856 :till Kopenhamn. Rod ramstampel "TRANQUEBAR 1856 june, 
Paid", MADRAS G. P. 0. 1855. AnteckninJ~Per Mail Steamer Via Southampton". Ingenting tyder dock pa 
att brevet ar betalt da inga summor finns infOilda i Tranquebarstampeln och India Paid iir overkorsad. 
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Aren efter 1815 
Det ar naturligt att den sviktande handeln medforde bade ekonomiska och politiska kon

sekvenser for kolonierna. Redan for 1807 hade ju detta patalats, men da hade det funnits 
medel att tacka forlusterna med. Efter kriget och den danska bankrutten fanns inga pengar 
kvar. Losenordet blev nu "besparingar" och det ordet gick sedan som en rod trad genom 
koloniemas historia, fram till forsaljningen 1845. 

Man forsokte ocksa salja statens bus och andra byggnader ute i staden som man inte hade 
nagon direkt anvandning av. Och flyttade all administration till Dansborg. Andra atgarder 
som gav spar i kolonins intakter var en saltskatt efter engelskt monster, vilken dessa 
tillampade i sina kolonier. I samband med detta overgavs ocksa det garnla myntsystemet rned 
"fanoer" till forman for det engelska "rupier". 100 Tranquebar-riksdaler blev nu varda 140 
Madras-rupier. l 

Tankar pa att salja kolonierna borjade nu alit oftare att forfaktas i Kopenhamn. 1820 ansag 
dock Kommerskollegium att for tillfallet avvakta, da koloniema kunde bli till nytta i anara, 
battre konjunkturer. Ar 1824 beslots dock att logen, Porto Novo pa Coromandelkusten, strax 
norr om Tranquebar, skulle saljas. Det var dock inte latt att hitta nagon kopare och inte forran 
1829 saldes logen for 1 800 rupier. Dessforinnan, 1827, hade man lyckats salj a Patna for 10 
900 rupier och 1830 gav kungen sitt tillstand att salja Balasore, men nagon kopare hittades 
inte. 

Forsaljningen 
Efter 1815 hade de indiska kolonierna endast varit en borda fOr hernlandet. De var inte 

l~ngre till nagot gagn for handeln, som numera var minimal. Daremot gav de arligen ett sakert 
underskott. Dartill kom att det numera knappast fanns nagon dansk befolkning kvar i Indien 
som den danska kronan behovde ta nagon hansyn till. 

Guvernor Bille radde darfor 1816 Kommesrkollegium att avhanda sig de indiska koloni
erna, och arbetade sjalv aktivt for att salja dem till det Engelska Kompaniet. Forst 1824 kom 
forhandlingar igang, men de gick trogt och 1827 avbrots de fran dansk sida. Orsaken var 
troligen att den gamle kung Frederik VI hade andrat asikt och inte Jangre var villig att salja 
denna del av sitt rike, bur fjarran och liten den an syntes vara. Danmark hade blivit, till ytan, 
mycket mindre under hans regeringstid . 

Ar 1839 dog sa Frederik VI och hans eftertradare Christian VIII, som foresatt sig att ordna 
upp den danska kronans daliga finanser, gav omedelbart guvernor Hansen i uppdrag att salja 
koloniema. Den naturliga koparen var engelsmannen, men man spred ocksa ut ett rykte att 
aven ryssarna, som sokte kolonier i omradet, var intresserade. 

Forhandlingarna med engelsmannen borjade anyo och Hansen tick fullmakt att salja for 1 
mill. rd., men engelsmannen ville bara betala 900 000. Saken maste nu avgoras av London 
och det bU~v ett uppehall i forhandlingarna fram till 1843 . Hansen var mycket tillfreds med 
detta. Regeringen, som 1842 varit fast beslutna om att inte salja under 1 mill. rd., gav nu med 
sig och i december 1842 korn fullmakt att salja for 900 000. Det blev ernellertid inte 
nodvandigt att pruta pa priset. 1844 fick danskarna ett traktatutkast, som blev undertecknat i 
CalCutta den 22 februari 1845. Danskama fick 1 125 000 rd. men skulle sjalva betala alla 
pensioner till sina tjansteman. Hansen tick ocksa med att beskydd och tidigare rattigheter 
skulle forsakras innevanarna. Likasa bestamdes att forsaljningen inte skulle paverka 
danskarnas rattigheter att bedriva handel i de indiska hamnarna. 

Traktatet vackte stor tillfredsstallelse i Kopenharnn och ratificerades dar den 30 maj 1845. 
Da det Engelska Kompaniet ratificerade traktatet den 2 juni 1845 var det salunda klart for det 
formella overtagandet. I Kopenhamn beslot man att sanda ut korvetten "Galathea" till denna 
tilldragelse. Darefter skulle hon segla till Nicobarena for att dar stotta ett nytt kolonistions
forsok, som ersattning for de salda koloniema, for att darefter segla jorden runt och under 
tiden foreta vetenskapliga undersokningar. 
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Ratificeringsdokumenten utvaxlades i Calcutta och overtagandet av Frederiksnagore 
skedde den 11 oktober 1845, av Tranquebar fo!"st den 7 no vember. Da hade Galathea redan 
avseglat till Nicobarena. Korvettens kapten skriver i sin dagbok ; "befolkningen visar verklig 
sorg over art behova skiljas fran Danmark, som i over 200 ar harskat over omn1det". Harpa 
tyder ocksa det brev till kungen, dar kasterna i Tranquebar, med anledning av ryktena om den 
forestaende forsaljningen begarde, att ta forbli under danskt styre". Bille skrev; "att indierna 

. Hitt tydde sig till europeer, men att detta skett annu patagligare i Tranquebar an i de engelska 
omradena". Ett liknade forhallande berattades fran Frederiksnagore, dar alia, vita, svarta, 
hinduer och muslimer, var enstammiga i att uttrycka sin sorg over att den danska flaggan 
stroks. 

Det marks i Billes brev att han kande sorg over att behova lamna Tranquebar och det kan 
formodas art de flesta kvarvarande danskar darute kande pa sammal satt. Aven om tjansten 
manga ganger var enformig och hemlangtan stor sa kande de tlesta andock en stor samhorig-
het med dessa fjarran kolonier, dar den danska flaggan vajat i sa manga ar. 0 

Mycket tyder ocksa pa art de danska kolonierna utvecklades till monsterkolonier i alla 
avseenden utom ett, det ekonomiska, och det var detta som i den danska regeringens ogon 
uppvagde allt annat. Man drog ocksa konsekvensema harav och salde koloniema. 

I ' 

Nicobarerna till slut 
Danmark hade nu endast en koloni kvar i lndien, Nicobarena. Men de resultat som tidigare 

forsok till bosattningar dar uppnatt, manade inte till nagon efterfoljning. Oarna hade inte varit 
ockuperade av engelsmannen och efter krigsaren fanns varken pengar eller personal att ater 
bemanna dem, aven om Bille nog haft sina tankar pa detta. 

I mitten av 1820-talet inkom sa ett forslag fran en missionar D. Rosen, om hur oama ater 
skulle kunna koloniseras och anvandas dels som traproducent till Coromandelkusten, dar tra 
h11vit en bristvara, dels till plantager dar kryddor, kaffe, indigo, socker och bomull skulle 
kunna odlas. Det svara klimatet, ansag han , kunde besegras genom att lagga plantagerna pa 
hog hojd samt att bygga sunda bostader. Han ansag ocksa att kineser var de basta yrkes
mannen for bostadsbygge och mathallning, medan man pa plantagema borde anvanda sig av 
malajer som klarade sj ukdomarna bast. 

Da guvemor Bille anlande till Tranquebar hade han i fi ckan en kunglig resolution som sade 
att Nicobarerna ater skulle besattas, men forst 1830 kom en expedition till stand. Man landade 
pa Nancovry, i narheten av den tidigare bosattningen, dar ett hus uppfordes i all hast. Febem 
borjade dock snart art haija bland nybyggarna och manga avled. De forstarkningar som med 
janina mellanrum skeppades in fran Tranquebar drabbades aven de snabbt av febem. Ert 
forsok att flytta kolonin till en annan o gjordes, men med samma dystra resultat. Aren gick, 
meh Nicobarema gav aldrig onskat resultat. Ar 1 848 forsokte man att i London salja oama for 
50 000£ tltl engelsmannen som dock betackade sig for att overta dem. Ar 1854 erbjod sig en 
finna i Trieste art overta oama utan kostnad. 1860 och 1866 forhandlade man med franska 
intressenter, men inte heller det gav nagot resultat. 

Ar 1867 overrackte det engelska sandebudet i Kopenhamn en not till utrikesdepartementet, 
vari det hette att England 1848 hade nekat att kopa oarna da de ansag dem var vardelosa, men 
art det nu, for handelns intressen, var nodvandigt att satta stopp for den sjoroveriverksamhet 
som blossat upp pa 6arna. Om danskama, som hade suveraniteten inom omradet inte langre 
kunde ta ansvaret for ' detta var England villiga att ta over. 

Dagen darpa tick det engelska sandebudet beskedet att Danmark avsades sig alia sina 
rattigheter till Nickobarena till England, utan nagra krav pa ersattning. 

Darrned var Danmarks sista koloni i Indien historia. 

Brev och stamplar 
Mangder av brev maste, under de drygt 200 aren som Tranquebar befann sig i dansk ago, 

ha skrivits till och fran kolonin . Trots detta ar de inte latta att finna pa den filatelistiska 
marknaden och har i Sverige ser man dem aldrig. De fiesta verkar finnas bevarade ide danska 
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arkiven och det ar sa11an man ser nahrra brev utbjudna i danska auktionskataloger Vad jag 

kan forsta anvandes heller inga danska postala stamplar i Tranquebar.Ett undantag fran det 
ovan skrivna kan man se i Hoilands auktionskatalog i samband med Nordia 98, dar tva brev 
till Tranquebar, daterade 1834 och 1838 saldes. Brevet fran 1838 ar, enligt auktionskatalogen, 
pa baksidan stamplat "TRANQUEBAR 161

h januari. PAID. Med andra ord en brittisk 
stampel, men fran den danska perioden! Kanske var denna starnpel en kvarleva fran de 
brittiska ockupationsaren 1808- 1815, som danskarna sedan anvande sig av. Art derma teori 
stammer kan ses pa ett brev rned synlig Tranquebar-stampel, fran sarnrna auktion. Det ar 
avsant fran Tranquebar den 20 september 1845, alltsa bara en dryg manad fore det brittiska 
overtagandet av kolonin den 7 november samma ar. Aven har ar stampeln av brittisk typ, 
liksom pa de tva senare brev fran 1855 och 1856 som ocksa saldes pa auktionen. 

Det ovan skrivna ar min egen teori, Den kanske ar helt felaktig. Det vore intressant att, 
kanske fran nagon av vara danska vanner, fa mer information och garna bildmaterial fn1n 
Dansk Ostindien. 

P. 0. Abrahamson I sekr. 

Brev fran Tranquebar den 9 november 1849, till "Mrs Colt Rohling, Widow of 
the late Governor Rohling, Copenhagen". 
Sttimplar; ··· Rod ramsttimpel "TRANQUEBAR Paid" med portot och datum 
"21" resp. "9-11-49" ifyllt med black. Dito "MADRAS G. P. 0. 1849 NO 12", 
och halvmilnformad sttimpel "INDIA PAID" formodligen slagen i Indien samt 
slutligen K.D.O.P.A. 311 (1850), slagen pa Danmarks postkontor i Hamburg. 
Anteckningar; "Post Paid", "Via Southampton" "Steamer postage paid", 
"8 as. Steamer" samt med rodkrita, "21 ". 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i sarnma hus som T-stationen) Ing<lng fran 
Valhallavagen. Pa alla moten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema Klockan 19.00 

Torsd. 13/9 Tema: Omvanda ramar pa aurmarken. Vi far lana det material 
som goteborgarna anvande pa sitt mote i maj. Vi har aven 
lyckats inhandla en ny stampelsarnling sorn vi under hosten 
borjar auktionera ut. Det ar inte bara numrnerstamplar derma 

~ 

g~. ' 

Torsd. 4/10 Tema: Faroarna. Vi tanker under hosten sla ett slag for vara 
"kringomraden" men vet inte riktigt hur vi skall tackla dern. 
Ett forslag ar att alla tar rned sig sin sarnling for genorngang 
Auktion. 

Torsd. 1/11 Tema: Dansk Vestindien: Se ovan. Da vii foreningen har en 
DVI-sarnlare, Mikael Magnusson, forvantar vi oss ett engagerat 
och innehallsrikt foredrag, garna med bilder. Auktion. 

Torsd. 6/12 Tema: Gronland. Se ovan. Auktion. 
Dessutom traditionellt julmote rned glogg, kaffe och lussekatter 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.00 
Moteslokalen oppnas 18.30. Obs! fran och med i varen 1999 
bytesnoten tillsammans med SFF-Goteborg. PA varje mote har 
vi en liten Miniutstallning och auktion. Val mott pa motena ! 

6 9 sept. Utstallningen GOTHEX 

Lord 8/9 Var fslandske medlem 6Iafur Eliasson hAiler ett foredrag om 
inrikes losen i lokal i narheten av Exercishuset. 
Tid och lokal meddelas i SFF:s bas pa utstallningen 

Torsd 13/9 Tema Gronland, Amerikautgavan 

Lord 13/10 Stor hostauktion i klubbens lokaler kl. 11.00 

Torsd. 11/10 Var norske medlem Eivind Kolstad kommer till oss och pratar 
om de fslandska brostampeltypema. 

Torsd. 8/11 Tema: Thor Sol bergs islandsflygningar 

Torsd. 13/12 Sedvanligt julmote, kvallens tema blir de fslandska julmarkena 
1999 - 2000 med en liten presentation av NISSARNA och deras 
foraldrar. 
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GOTHEX 2001 i Goteborg September 6- 9 

Vi som besokte utstallningen var imopnerade av det gemyt som utstallningsledningen 
visade.Tyvarr var det som vanligt valdigt fa Isliindska samlingar,vi hittade enbart 3 st 
samlingar.Utstallningen besoktes av ett stort antal personer,lordagen var den mest 
valbesokta av utstallningsdagarna,nar man inte kom fram till handlarna gick man 
istallet till utstallningsramama dar det var trangsel. 

Vadret i Goteborg denna helg var verkligen skiftande ena stunden solsken och nasta 
hallande regn.Detta gjorde att det kom mycket folk in fran gatan.Det var mycket 

' toligt att se art ungdomar hade hittat hit. 

Vidare ordnade olika foreningar triiffar om sina verksamhetsornraden. Vi i Islands
Samlama njoto av Olafur Eliasons foredrag om AV2 och OAT- stamplade brev 
samt aven hans foredrag om Islandska losenbrev,han visade kopior pa egna brev 
ur samlingen samt ur Riksarkivets samlingar.Vi som var dar fick lara oss mycket 

\ nyttigt som vi inte visste om detta samlingsornrade,speciellt efter valutareformen. 
, \ 

I 

Slutligen.skall vi narnna utstallarna samt om den medalj som de erholl vi utstallningen. 
Runar Thor Stefanson stallde ut "Iceland during WWII",den samlingen var mycket bra 
det fanns en del parlor dar. Runar erholl Vermeil. 
Lennart Engstrom stallde ut sin samling "Geysir"·som var omarbetad och utvecklad 
sedan vi sag den senast.Lennart erholl Stort Silver. 
LeifNilsson stallde ut "Nummerstiimplar pa Islandska frimiirken" den samlingen var 
ocksa omarbetad sedan vi sag den senast. Leif erholl ocksa Stort Silver. 

Foreningen ordnade en auktion i samband med Olafurs foredrag.Vi salde niistan allting 
till de niirvarande medlemmama under en stundtals livlig budgivning. 

Resultat fran auktion foljer nedan: 

1-120,2-4,3-14,4-34,5-2,6-24,7-4,8-2,9-210,10-95,11-26,12-160,13-90,14-46,15-60,16-22 

17-18,18-70,19-120,20-85,21-65,22-14,23-2,24-22,25-2,26-42,27-36,28-75,29-22,30-2,31-2 

32-2,33-38,34-4,35-4,36-2,37-70,38-0,39-32,40-55,41-70,42-32,43-32,44-6,45-2,46-2,4 7-55 

48-2,49-85,50-2,51-2,52-2,53-75,54-85,55-18,56-70,57-24,58-20,59-2,60-200,61-2,62-110, 

63-2,64-20,65-2,66-46,67-0,68-0,69-36,70-65,71-0,72-0,73-0,7 4-4,75-0,7 6-0,77-0,78-32. --



.. 
Fi:ireningen lslandssamlarna och Islandsklubben i Gi:iteborg. 
Foreningen Islandssamlama Postgiro 40 29 57- 5 ·· ·· 
Ordfi:irande Sekreterare 
Stig ()sterberg 
Dale:1\Jgen 8 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-50C 341 46 
stickan . is land@swipnet.se 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordfi:irande 
Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 

~~ Te l/Fax03l-54 8878 
pemerfors@swipnet. se 

Per-Olof Abr:ch<.lnsson 
Soderberga A!le .3 8 
162 51 Vallingby 7 
Tel/Fax 08-687 02 26 
olov.abrahamson@telia.com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Se kre te rare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 5 I Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges . framsida@swipnet.se 

Vern vander jag mig till niir jag har fdlgor rorande fOijande? 

Kassi:ir 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Nomalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
Leif.A.Nilsson@telia.com 

Kassi:ir 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 

434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 -134 88 

f ' lennart.engstrom@post.netlink.se 

Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Med1emsavg ift Kassoren Islandssamlama/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren Jslandssamlama 

\ , Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlama 
' ' Adressandring Kassoren lslandssamlarna/Jslandsklubben 

Auktron~ j Rapporten Kassoren Islandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften fi:ir 2001 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to pav the annual fee for SEK 80:- (Do nofsend checks.charges is to high) 
VAR V ANLIGA OCH BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Foljade har ei betalat medlemsavgiften: 
94,160,274,645,690,755,759,777,788 

Foljande bar att inbetala rest:651 (60:-),797 (40:-),794 (50~-) 
Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pav Your Members fee!!! 
Medlemmar boende utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ EL £ (kan ej jamt belopp 
sandas overfi:ires restbelopp till nastkommande ar). 

Bestall gamla Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto.dessa ar ett maste fi:ir en 
islandssamlares referensbibliotek da de innehaller mvcket Hisvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATIJI\1 FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Gotex 200 I 6- 9.9 2001 
lslandssamlarnas auktion 13.10 Goteborg 
Hafnia2001 Ki:ipenhamn 16-21.102001 
Birka Princess 28-29.10 Stockholm 

lslandssamlarnas 40-ars jubileum i OKT/NOV 2002 

MANUS STOPP FOR Sept RAPPORTEN AR 10 nov 2001 

Vi halsar ny medlem vaikommen: 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 
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