
:;.·· 

Nr 125 mars 2002 

Foreningen islandssamlarna 
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Kiira viinner 

,·', 

Tiden rinner snabbt ivag och sjalv tycker jag att det endast gatt nagra veckor sedan jag 
job bade med Jul-Rapporten som blev m:lgot fonninskad beroende pa de bada stampelauktions
listoma skulle beredas plats dels i kuvertet dels inom portogransen. 

Auktionen i Stockholm gick langt over forvantan bra! Endast ett tio-tal objekt blev osalda 
och slutpriserna steg, i de fiesta fall till langt over utropspriserna. Men sa var det denna gfmg 
manga svara stamplar som gick under klubban. 

Den 7 mars har vi arsmote i Stockholm. En sak, som med sakerhet kommer upp pa dag
ordningen ar en blygsam hojning av medlemsavgiften. Den har sedan Hinge ti1lbaka legat 

·· stilla pa 80 kr men maste nu pa grund av kraftiga portohojningar hojas till forslagsvis jamna 
hundralappen till ar 2003, vilket val inte Utter allt for avskrackande? 

For min egen del blir detta mitt sista arsmote som sekreterare i foreningen l Da jag, som 
suppleant i styrelsen ar 1990 tog over sekreterarjobbet efter Per Hanner;·var det i forsta hand 
tankt som en nodlosning till dess art nagon annan, mer kunnig samlare, skulle ta vid. Sa blev 
det nu inte, men efter 12 ar, 45 Rapporter, 2 handbocker och massvis med andra skriverier, 
tycker jag nu art jag gjort mitt och over later, med varm hand, at nagon annan art ta over. 

Jag vill aven passa pa art tacka er alla som bidragit med artiklar i "mina" Rapporter och 
som hjalpt mig art gora den sa pass lasvard som jag hoppas art den har varit och onskar med 
derta min eftertradare lycka till. · 

Per Olov Abrahamson 
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Finns det verkligen irigen i fdrenirigen som kan saga mig va(]. "SF" pa gamla islandska brev betyder? 
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Fran mi11 horisont 

Jag halsar alia nya med1eminar valkomna till islandssamlama! Hoppas att Ni kommer art 
trivas hos oss! Alla Ni gamla medle:mmar kommer val till Stockholm i host och firar 
tillsarnmans med oss foreningens 40-arsdag! 

Som vanligt bar jag en liten fraga. Ar det nagon som vet hur mfmga hasttransporter som 
gjordes under 1920? Vilka batar var det som anvandes? Var det bara en bat eller var det f1era 
som anvandes? 

Till 40-arst1randet bar vi lyckats :fa en vacker stampel ocb vi har aven inkopt , eUer rattare 
sagt, Hh:it ti11verka ett vykort som kommer att saljas under jubileet. Nu bcnjar auktionema men 
bade goteborgama och vi i Stockholm har passat pa att anordna sadana illi'1an de jattestora 
foretagen satter i gfmg med sina auktioner. Leif~ ofta kallad "den strange", bar mark:nadsfort 
nummerstarnplama sa bra art nastan alla islandssamlare bar borjat samla dessa. 

Nagot som jag funderat pa ar varfor inga medlemmar utnyttjar mojligheten art salja 
dubblerter via var rapport, dar man gratis kan armonsera om man vill. 

Nu ar det snart tid for arsmote igen! Posten har hojt portot till Europa och slopat Norden
portot. Darfor kanns det sam om vi ar tvlmgna att hoja medlemsavgiften! Men sam sagt, det 
beslutas pa arsmotet. 

Har just suttit och bladdrat i resebroschyrer fn\n island och kanske kan vi ordna nagon resa 
till den vackra on nar det ar dags for Nordia. Har hort ryktas. om utsta11ningen ar planerad pa 
hostkanten. Det ar j u inte den basta tiden att bes6ka Island men vi filatelister bryr ass inte sa 
sarskilt mycket om vader och vind. 

Nar det galler att stalla ut sina samlingar har det verkligen inte blivit bilhgare och nu har 
nag smarrgransen natts ! Anda bhr man forvanad nar man laser att den stora utstallningen 
Hafnia 01 gick med 2,5 millioner kronor i forlust. Nar vi var dar var det mycket folk pa plats ! 
Kanske borjar det bli for manga kring-arrangemang sa att det inte biir plats for de utstallda 
samlingama? Kanske lokalema ar for stora? For min del gar jag hellre pa en utstLiJlning typ 
Gothia, dar man har en bra overblick over det bela. Dar kunde man se alla samlingar. Det 
skall bli intressant att se hur Ostersund kommer att arrangera sin utstallning. 

Slutar med art onska Er alia en barlig var med manga trevliga frimarksfynd. 

Sti2: Osterbem:/ ordforande 
v '-' 

Hej kara isiandsvanner! 

I ar firar Islandssamlama 40-arsjubileum pa Postmuseum den 16- 17 november. Jag halsar 
er alla, redan nu, valkomna dit! 

Det har kommit pa min lott art planera detta evenemang med auktion, lorteri, eventuella 
foredrag och givetvis en fin utstallning. Jag behover docker bjalp for att detta skall bli en bra 
och fin utstallning sam visar vad vi sysslar med. 

Ni som kan tanka er art montera en del aver samling, eller redan harden monterad och viJl 
visa 8 eller 16 blad ar valkomna att sldcka in en intresseanmalan till mig. Utstallningen sam 
ar utan bedomning ar avsedd att visa Foreningen islandssamlamas spannvidd over special
omradena Gronland, Faroama, Slesvig, Danska Vestindien ocb naturligtvis Island. Ni som 
samlar speciella emissioner, vykort eller varianter ar ocksa valkomna art visa detta. En 
specie]} inbjudan gar naturligtvis alla vara utHindska med1emmar. Om ni vilJ visa nagot, skuJle 
det (tycker jag personligen) satta lite extra guldkant pa vih jubileumsutstallning. 

Vi kommer ocksa att avhalla en auktion sa ni sam vill lamna in objekt ar valkomna att 
sanda dem till mig. Ni :far givetvis ocksa hora av er om ni har andra fn1gor och ideer 

Er jubileumskommissarie Mikael Magnusson, 
Fleminggatan 89, 112 45 Stockholm 
tel. 08-651 09 89 
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MOte den 6 december 2001 

13 narvarande varav tre fdm Malarmetropolen Kungsor. Innan motet intogs glogg, inkopt 
av ordforanden pa Alandsresan, tillsammans med pepparkakor smnt dartill kaffe med 
lussekatter. 

En del meddelanden lastes upp och tva nya medlemmar invaldes i foreningen varpa 
George Stmd rapporterade om laget infor 40-arsjubileet pa Postmuseum. Vi har nu klart med 
tiden, det blir den 16 - 17 november 2002 och vi kommer att disponera ett av 
konferensmmmen samt den stora horsalen dar vi aven kan visa upp en del ramar med 
samlingar. George har ocksa ordnat sa art vi .far en egen stampel med texten 
iSLANDSSAMLARNA 40 AR overst samt POSTMUSEUM nedtill i stampeln och var logo, 
islandsfalken, diiremellan. 

Ordforanden valdes att representera foreningen pa forbundsmotet i Vamamo under varen. 
K vall ens auktion gick lite trogt, men med en del pmtande pa utropsprisema lyckades 

ordforanden sa smaningom salja samtliga objekt. 
Over kvallens tema "Gronland" kaserade sa Mats Edstrom. Mats kan mycket om bade 

F aroama och Gronland och han hotade med att sa smaningom aterkomma aven om det senare 
amnet i Rapporten. 

Vid dragningen av narvarolorteriet fick en fran Kungsorsmaffian det stora fortroendet art 
dra vinnama och var naturligtvis ofin nog art dra Kjell Idling som vinnare av det stora priset 
och sig sjalv som vinnare av kvallens trostpris. 

K vallens haften fran forbundet holl sedvanlig klass, men nagra luckor fylldes formodligen 
i nagons album. sekr. 

Mote den 7 (ebruari 2002 

14 medlemmar hade horsammat kallelsen till derta mote som tillika inneholl varauktionen 
pa stamplar av olika slag. 

Efter det art dagordning och meddelanden avfardats visade ordforanden en bild av den 
stampel som kommer att anvandas under 40-arsjubileet pa Postmuseum i host. Det blir den 
vackra islandsfalken som kommer att avbildas i den. 

En ny medlem valdes in i foreningen 
Mikael Magnusson meddelade att han talat med islands ambassador och att denne tackat ja 

till art inviga utstallningen, nagot som tidigare islandska ambassadorer plagat gora vid vara 
tio-arsjubileum. 

Dragningen av narvarolotteriet utfoll sa art sekreteraren vann och att tidigare namnde 
Mikael vann trostpriset. 

Sa borjade da stampelauktionen. Manga postbud hade inkommit och bevakades av "den 
strange". Buden var hoga! I manga fall valdigt hoga men jag tror nog att de flesta svara 
stamplama anda hamnade hos budgivare i salen, det ar nu en gang for alia sa att det ar en viss 
fordel att befinna sig pa plats vid en auktion. sekr. 



Fran Brian Flack bar jag fatt nedanstaende artikel. Brian skriver att jag far valja att ta in 
den som den ar eller oversatta den till svenska, men da Rapportens vittra Hisare med all 
sannolikhet bade Hiser och f6rstar engelska, f"Oredrar jag det f"orstnamnda. sekr. 

Arrangements for mail to Germany from 1946 
I have written previously (Scandinavian Contact September 1999) about the special 
arrangements for mail from Iceland to Germany in the early period after the end of 
WWII in Europe. I reproduced most of the information from P6st og Simatioindi Nr. 
3-4 March - April 1946 with all the detail about the methods and the German 
forwarding addresses to be used. At the time, I made only a brief reference to the 
postal rates which applied. For those who possess a copy of my postal rates book, the 
following information might be usefully inserted between page 97 (revised October 
1998) and page 98. 

POSTAL RATES TO GERMANY (ALL OCCUPATION ZONES) APRIL 1946 
UNTIL FURTHER NOTICE 

1. Special arrangements for mail from Iceland to Germany were announced in 
P6st og Simatioindi Nr. 3-4 March - April 1946. Letters and cards could be 
sent by air mail from Iceland to an exchange office in England (London) or to 
one of the Scandinavian countries, and from thence by sea or land to 
Germany. The rates are calculated by adding the airmail supplementary 
charge, either to England or to a Scandinavian country as appropriate, to the 
current U.P.U. surface rates i.e. to countries outside Scandinavia. 

2. Care should be taken to apply the correct air mail supplementary charge, as the 
1.4.1946 air mail supplement to Scandinavian countries changed from 
1.10.1947. 

3. Germany does not re-appear as a postal destination until the official air mail 
rates were published for the period from 1.10.1953. However in the absence of 
definite information we cannot be certain that the 1946 special arrangements 
continued to apply after 14.11.1949 until 30.9.1953. An examination of 
sufficient covers for the period 15.11.1949 to 30.9.1953 should indicate 
whether or not this was so, by combining the appropriate UPU surface and air 
mail supplements using the formula described in 1. above. 

4. Although the special arrangements announced in 1946 originally specified a 
maximum of 20gm per letter, an extended table is reproduced below, to allow 
for any subsequent relaxation of the weight rule, which may have occurred in 
the 7 years which elapsed before regular air mail rates to Germany were 
established by the publication ofthe official rates from 1.10.1953. 

All-in letter rates to Germany up to 40gm (see note 4 above) 
By air to England and thence by surface to Gennanv:-

From 1.4.1946 until14.11.1949 
(Air supp per 5gm lOgm 15gm 20gm 25gm 30gm 35gm 40gm 
5gm = 15aur) 75 90 105 120 170 185 200 215 

Bv air to a Scandinavian country and thence by surface to Germanv:
From 1.4.1946 until 30.9.1947 
(Air supp per 5gm 10gm 15gm 20gm 25gm 30gm 35gm 40gm 
5gm = 30aur) 90 120 150 180 245 275 305 335 

From 1.10.1947 until14.11.1949 
(Air supp per 
5gm = 20aur) 80 100 120 140 195 215 235 255 
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Posted in Akureyri 22.148. 120aur. Either (1) via England 20gm = 15aur x 4 = 60aur plus 60aur 
UPU, or (2) via a Scandinavian country 15gm = 20aur x 3 = 60aur plus 60aur UPU. 

Posted in Reykjavik 29.X.47. 75aur. Via England 5gm = 15aur, plus 60aur UPU. 

It would be very helpful if readers who possess covers to Germany during the period 
from 1946 to 30.9.1953 could report their findings, particularly covers later in that 
period. Perhaps our Icelandic members might know of evidence of subsequent 
changes to the 1946 arrangements, and if so what, and when they occurred. 

Brian Flack 
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I ntressant portokombination 

I min samling har jag ett klipp, fr~erat med 2 x 50 aur. landskap och vyer. Det ar stamplat 
EDINBURGH PAQUEBOT 10/12 1936 samt reklamsnutten POST EARLY FOR CHRISTMAS. 
Ett, i mitt tycke, mycket vacker par med en ovanlig starnpel som jag ett flertal ganger forsokt bena ut 
fran vilken typ av forsandelse det ursprungligen kommer. Men ingenting har riktigt stamt och trots 
upprepade exkursioner i Brian Flacks utmarkta portotabeller har inget riktigt passat ihop med de 100 
aurarna. Sa gjorde jag da ett sista forsok haromsistens, "und hast du mir gesehen"!!. Uingst ner pa 
sidan 38 i Brians bok fann jag slutligen den felande lanken under rubriken "Postal Money Orders" 
(postanvisningar). Dar star: 

15 aur. > 12 kr. 
30 aur 12 - 25 kr 
60 aur 25- 100 kr sarnt 20 aur per 100 kr darutover eller del darav. 
Mitt klipp kan darfor ha utgjort frankering for en postanvisning pa mellan 200 - 300 kr, sand 

antingen till Danmark eller Faroarna, ty det var endast till de landerna som detta porto giillde under 
periodenl/4 1925-31112 1939. (60 aur. + 2 x 20 aur. = 100 aur). 

Man kan, som ni ser, ha mycket kul med Brians bok. Nu kan ju mitt klipp naturligtvis fran bOrjan 
haft ytterligare frankering och inte alls ha suttit pa en postanvisning!. Men portot stammer!! Och vem 
kan bevisa motsatsen?? sekr. 

Medlemssituationen 

En titt i medlemsregistret, som det sag ut vid arsskiftet 2001 - 2002, ger vid handen att 
2 st uteslutits pa grund av obetalda medlemsavgifter att 2 st avsagt sig vidare medlems
skap samt att 3 st avlidit. Detta ger ett tapp fran forra aret med 7 medlemmar 

Pa plussidan ser vi att 8 nya medlemmar anslutit sig till Foreningen. Ett minimalt 
plus saledes efter forra arets stora minskning av medlemskadern. Tillsammans ar vi 
numera, enligt kassoren, 268 medlemmar i fOreningen, vilket verkligen inte ar sa 
daligt med tanke pa ett ganska smalt samlingsomrade och att vi ar utspridda sa gott 
som over hela jordklotet. Men vi har plats for flera! Nu galler det alltsa for samtliga 
medlemmar att ta sig sjalva i kragen och varva nya medlemmar till Foreningen. Vi i 
styrelsen gor allt vad vi kan pa massor och utstallningar men vi maste ha hjalp av Dig 
ute i foreningslivet. Visst kanner Du val nagon eller nagra filatelister som samlar vara 
omraden!! Pa dem bara och varva dem!! 80 kr per ar ar ju inga pengar och inte manga 
klubbar har ett medlemsblad av Rapportens dignitet. 

Arets vinst och forlustkonto pa medlemssidan ser alltsa ut som nedan: 

Nya medlemmar i Stockholm 
" Goteborg 
" Ovriga 

1 
6 

_2 
8 

Och pa minussidan 
Avlidna 
Utgagna pa egen begaran 
Uteslutna p.g.a. obet. avgift 

Totalt 

3 
2 

_2 
7 

+1 

Det skall tillaggas att man i Goteborgsklubben inte gor skillnad pa rena Goteborgsmed
medlemmar och ovriga. 
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Mer om Al(tanes och andra "skumma" brostiimplar 

I Rapport 122 skrev Sigurour Po1mar ett svar pa Eivind Kolstads artikel i Rapport 120 om nagon 
sett brostampeln LUNDAR. Med svaret kom nya fragor om andra "skurnma" brostamplar, bland andra 
da Alftanes som jag sjalv hade ett avtryck av bland mina gommor. Har kommer nu Sigurours kom
mentar till det avtrycket samt en del andra intressanta upplysningar. Han skriver : 

Jag tackar for artikeln om Alftanes och kopian stamp/ad 15.1.40 sam du har. Det ar ju samma 
kopia somfinns i boken fSLENSKJR STIMPLAR av P6r Porsteins, sid. 8. 

Delta avtryck harstammar nag fran Folmer 0stergaard sam var en god van till mig. Han fick 
avtryck av det f~/andska postverket pa de ovanliga stamplar sam han sjalv saknade, stamplade pa vitt 
papper. 

P6r Porsteins fick ocksa sitt avtryck pa vitt papper has postverket till att anvanda i sin handbok. 
Senare jick @stergaard ett avtryck av MELANES aven om det aldrig oppnades nagon brejhiroing dar. 

Jag har blivit erbjuden ett av de avtrycken fran hans dodsbo. 0stergaard korde vitt och brett runt 
island pa sin motorcykel aren fore 1940 for att sam/a in stamplar fran de sma brejhiroingarna. Varfor 
inte da ocksa fran Aljtanes sam inte ligger langt sa fran Reykjavik? Svaret kan vara att det inte fanns 
nagon brostampel dar. Nummerstampel 179 kanske ?? 

Jag kan naturligtvis inte garantera att stampeln aldrig befunnit sig pa Aljtanes, men forst nar 
nagon visar ett stamp/at frimarke eller brev med den stampeln tror jag pa det. 

Eivind Kolstad sande mig tva kopior av frimarken stamp!ade PORFINNSSTADIR, mycket otydliga, 
men nu star det klart att det existerar mins tre stycken da jag hart talat om ett tredje avtryck. Det ar 
mycket viktigt att sam/are sander in sina uppgifler till Rapporten sa all samlarna kan folja med 

Jag vantar nu spant pa att det kommer uppgifler om .!vdRAR och M/ELIFELL. 

Fran samme Sigurour l>ormar kommer aven niista inliigg 

Brefhiroingen 
GRUND KJALARNESI 

Kleberg var en bre.fhiroing aren 1936 - 1937. Da flyttade Sigurour Helgason, som var bref 
hiroingsman darifran. Posten .fly ttade da till Grund pa andra sidan landsvagen dar Guoj6n 
Sigurj6nsson skotte brejhiroingen inti/1 1948 - 1949. Denne skotte aven om mjolktramporterna till 
Reykjavik. Darefter flyttade bre.fhiroingen tillbaka till Kleberg. Det fanns aldrig nagon poststampe/ pa 
Grund! 

Dessa upplysningar kommer fran skollararen pa Kleberg, Olafur lvfagnusson, som berattade det 
for mig ar 197 4. 

Den nedan visade sedeln sandes tillsammans med posten fran Reykjavik 1 till Grund. Den skulle 
returneras om det var nagot fel i sandningen. 

BREF 

Sendip6sthlls 

REYKJAVIK 1 

AfgrelOslumeOur 

Akviir0unarp6sthlls 

Grund,. Kjalarnesi 

Mllli Jlessi 6skast enduraendur ,e(um ·-skekkjur· er all .rmOa , _ 
. . .... " • ~ . :'·- +i4~I-:·.'3 '··! ·i· , ;_ .-~- . .. ' ' . 

· - l ~' 

Sigurour l>ormar 

. i 
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Zeppelinpost 

Ert samlingsomriide, som a11tsedan jag besokte min forsta frimfu:ksutstiillning av m1gon storre dignitet, 
STOCKHOLMIA 74, har fascinerat mig mycket iir "Zeppelin-posten". Jag glommer aldrig hur jag drogs till 
dessa ramar och jag kunde sta timmar och tirta pa de fargsprakande breven med sina manga frimarken och ofta 
ganska annorlunda stamplar. De hiir breven har ju ocksa ofta passerat manga lander och i vmje land har det ibland 
klistrats pa nya frimarken som sedan stamplats enligt alla konstens regler. 

Det forsta jag gjorde niir utstailningen var avslutad var art minutiost ga igenom min gamla Zumstein ( vart tog 
den katalogutgivaren vagen forresten?) for art soka reda pa vilka europeiska lander som gert ut speciella Zeppelin
marken, allt i akt och mening art starta upp ert nytt sarnlingsomrade. Nu blev detju inte sa' En snabb tirt i katalogen 
och dito i planboken gav vid handen art nagot Zeppelinpost-sarnlande var det nog inte aktuellt for Per. Men tirta 
kan man ju alltid gora och det ar dessutom gratis och jag dras forfarande, som av en magnet, till Zeppelin
samlingarna vid besok pa de stora utstailningarna, ty det ar oftast pa sadana som man kan !a se de basta 
samlingarna inom derta ganska kostsarnma samlingsomrade. Nu vet jag ju art alit det vackra som visas i ramama 
kan harledas till sa kallade "lavede objekt" som egentligen inte har nagot som heist med "riktig filateli" art gora, 
men jag kan inte hjaipa art jag tycker breven iir sa vackra art tirta pa .. 

Nagra av dessa objekt, de som harmed island art gora, d.v.s . de tva islandfahrt-objekten dels pa brefspjald och 
dels pa brev, har jag dock med tiden anskaffat men nagra andra har det inte blivit. Jag iir dock medveten om art det 
fmns andra, betydligt vackrare isHindska brev! Sadana som medfoljt GRAF ZEPPELINS och HINDENBURGS 
resor till bade Nord och framfor allt Sydamerika, men nagra sadana har inte varit aktuellt art inforskaffa trots art de 
da och da dyker upp pa auktionema. 

I och rued uppkopplingen pa Internet sarnt inforskaffandet av en scanner och darmed mojlighetema art !a fram 
vackra fargkopior av allehanda islandska Zeppelin-brev, har jag till foreningens arkiv b6rjat sarnla in bilder pa 
sadana brev, liksom vi tidigare samlat bilder pa Ahrenberg och Balbo-breven och jag tankte darfor art i nagra 
Rapporter redovisa resultatet av denna insarnling. Tyvarr kan vi dock inte aterge bilderna i farg i Rapporten det 
skulle bli alltfor kostsamt. 

Forst kanske var kara lasekrets vill ha lite kort pa benen i form av information om vart dessa Zeppelin
flygningar gick och vad det kostade art sanda brev med Zeppelinare. Jag har darfor tagit hjaip av bibeln inom 
nordisk flygpostsarnlande, Orjan Liinings "Luftpostens historia i Norden" for art !a fram vilka flighter som 
medfort islandsk post samt Brian Flacks "Postal rates in Iceland" for art !a fram portokostnadema, men dar fanns 
aven mycken annan fin information som jag efter basta formaga forsokt oversarta. Brian skriver salunda: 

ReguJHira Zeppelin/Luftpostflygningar 1932-37 

Reguljara transatlantiskaflygningar med tyska luftskepp bOrjade den 21 mars 1932. Flygningarna gick over 
Sydatlanten fran Tyskland via Bathurst i Gambia till Brasilien. Det var en kortare och snabbare vag an det 
nordliga alternative! via New York. Fran och med den 1 juni 1935 delade Zeppelinarna upp flygningarna under 
olika veckor med tva bolag, det ena franskt fran Marseille, det andra tyskt fran Stuttgart, vilka med jlyg
maskiner trafikerade strackan. Langsamt tog flygmaskinerna over trafiken fran Zeppelinarna, vilkas jlygningar 
helt slutade i och med HINDENBURG-katastrofen 1937. Inskjutna mel/an Brasilien-jlygningarna var 
jlygningar till Argentina samt en reguljiir forbindelse med USA. 

Den mesta posten befordrades faktiskt med franskt eller tyskt jlyg och endast en liten del med Zeppelinare. 
Filatelistiska brev preparerades av sam/are med baktanken att erhalla Zeppelin-brev. I praktiken gick breven 
med det bolag som skotte postbefordringen den veckan, antingen det var jlygmaskiner eller Zeppelin are. 

Den ena routen med isliindska brev gick via Reykjavik till Stuttgart i Tyskland och sedan vidare med tysk 
jlygmaskin eller Zeppelinare, den andra fran Reykjavik via Marseille med franskt jlyg till Brasilien. Antingen 
Zeppelinare eller flygmaskin anviindes tilliimpades samma portosatser for de olika tidsperioderna. 

Sa ldngt som jag har kunnat utrona, var de forst a specialportona for Zeppelin-post anmiilda i P6stblaoiiJ nr 4 
fran den 4 maj 1934, vilka korrigerade felaktiga portosatser som publicerats i nr 3 mars/april 1934. Dessa 
porton verkar ha varit giillande fran den 14 april 1934. Vi vet att isliindsk post har gatt med Zeppelin are aren 
19 32 Och 19 33 och att olika porton har setts pa ett an tal undersokta brev, vilka inte verkar stiimma med ojficiellt 
publicerade porton. Det verkar dock som om det finns nagon speciell betydelse i portot 290 aur. som aterfinns pa 
manga rekommenderade brev. Jag har inte kunnat konstatera om tidigare porton varit i bruk fore 14/4 1934. 
Niistan all Zeppelin-post var ju frankerad av samlare vars primiira intresse ldg i att erhalla ett Zeppelin-brev och 
de hade kanske mindre intresse av att portot var det riitta. Det skall tillaggas att till alia foljande Zeppelin-porion 
skallliiggas det ordinarie portot samt, om brevet rekommenderats, liven rek-portot . . 
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14 april 1934- 30 april1935 

Portokostnader med Zeppelinare fran Stuttgart 
eller franskt flyg fran Marseille 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay 
Brasilien 

Brev per 5 gram 

340 aur. 
290 aur. 

Trycksaker per 25 gram 

340 aur. 
290 aur. 

1 maj 1935 - 1937 

Portokostnader med Zeppelinare fran Berlin 
eller franskt flyg fran Paris 

Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay 
Brasilien 

325 aur. 
275 aur. 

Trycksaker under denna period debiterades en femtedel av brevkostnaden. 

Till detta vill jag sjalv tillagga att :fa av de Zeppelin-brev som jag sjalv kunnat kolla upp ar frankerade med ratt 
porto. Dear ofta overfrankerade, men inte tillrackligt for att tacka land/rek-portot, som om jag last Brians bok ratt 
torde vara 35 aur. + 30 aur. i rek-avgift. Man kan darfor formoda att det angaende de ratta portosatsema for 
Zeppelin-brev radde en viss forbistring pa postkontoret i Reykjavik under dessa a.r. Sekr. 

~ .Pn:r ~-'"'f~n 
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Ett islandskt Zeppelinbrev till Sydamerika fran 1933, santmed GrafZeppelin 
Innan de av Brian ovan redovisade portosatsema togs i bruk 1934 anvandes vanliga 

flypostporton aven for Zeppelinposten, d. v. s. brevporto 35 aur, rek-avg. 30 aur samt 
flygpostporto till Sydamerika 105 aur = 170 aur. Brevet ar alltsa kraftigt 

overfrankerat med 145 aur, vilket i nagon man bekraftar mitt antagande ovan 
om att vetskapen om de ratta portona i Reykjavik var nagot difusa. 
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Nedanstaende ar axplock ur Orjan Liinings bok Luftpostens historia i Norden 

Det valdiga luftskeppets Graf Zeppelin besok i Reykjavik ar 1931 var inte det forsta besoket i de skandinaviska 
landema som det tyska rederiet utforde. "Graf Ferdinand von Zeppelin" var en tysk adelsman och storgodsagare. 
Han var fodd redan 1838 och hade, vid ert besok i S:t Paul, foretagit en fard i en luftballong, en fard som han inte 
kunde glomma. Han hade sert forsaken med motordrivna "mjuka luftskepp" och forstart art luftskeppens frarntid 
bestod i art man maste bygga en "styv stomme" for art minska fmtvindarna. Innanfor derma stomme skulle sedan 
gascellerna anbringas. En sadan stomme maste bli tung och mycken vatgas skulle ga at enbart for art lyfta den. 
Darfor maste ert luftskepp bli mycket stort. Det maste ocksa ha starka motorer for art kunna halla hOg fm1 aven i 
motvind. 

Det forsta luftskeppet enigt graf Zeppelins princip, som sedan kom att kallas "Zeppelinare" med beteckningen 
LZ 1, lyfte redan den 2 juli 1900 men inte foiTan 1912 kom den forsta Zeppelinaren "Hansa" art besoka 
Skandinavien. Man startade fran Hamburg vid 4-tiden pa morgonen men pa grund av motvind (zeppelinarna hade 
ert enormt luftmotstand) anlande man inte till K0benhavn fonan vid 11-tiden, dar man landade pa Klove1markens 
flygplats. 

Ombord fanns den da 74-arige Graf Zeppelin men han ville inte gaur luftskeppet utan foredrog art avata de av 
kopenhamnama frmnburna lackerheterna i forargondolen. Kyparen, som ocksa var postmastare ombord, hade ert 
eget postkontor dar han stamplade den forsta intemationella Zeppelin-posten. Reglema for postbefordran var 
foljande: Det kunde endast sandas post fran Hmnburg till Danmm·k (inte till utlandet) sarnt fran Danmm·k till 
Tyskland. (trots derta firms det brev till andra lander, bl.a. till Sverige) Breven till Damnark stamplades ombord pa 
Hansa med en rund stfunpel AN BORD DES ZEPPELIN LUFTSCHIFFES HANSA 19 SEPT. 1912 och retur
posten till Tyskland med Hansa postkontors ovala stampel LUTSCHIFF ZEPPELIN HANSA 19.9.12. Antalet 
)rev ar inte kant men dear bland de mest eftertraktade av alla Zeppelin-forsandelser. 

Pa atenesan fran K0benhavn hade nagra penningstarka Malmobor betalat rederiet 4 000 k:r for art luftskeppet 
skulle gora en tur over staden och Hansa blev vederborligt hyllad med hurrarop och viftningar nar den passerade 
over Malmo. Pa sa vis fick aven Sverige en slang av sleven. 

10. Lultskeppet "HANSA"' landar pa Klovermarkens flygplats I Kopenhamn den 19. sept. 1912. I flSrargondolen 
synes Graf Zeppelin 1 sin vila mossa. · 1 The airship "HAN SA" landing at Copenhagen, Sepl. 19th 1912. Graf 

Zeppelin In his while cap In the gondola. 
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Nasta besok av Zeppelinare i Skandinavien drabbade vad jag kan forsta Stockholm. Man planerade faktiskt en 
reguljar Zeppelin-forbindelse mellan Friedrischshafen - Berlin - Stockholm och planer fanns pa en lufthamn i 
Enskede i sodra Stockholm. En prov:flygning skedde den 8 oktober med luftskeppet "Bodensee" och en provisorisk 
Iandningsbana forbereddes pa Gardet. Det tyska postverket passade pa art sanda en del ordinarie post med 
Zeppelinaren, vilken starnplades med en tvaradig starnpel i gran farg BODENSEE 8 OKT. 1919. Det mesta av 
denna post ar sakert forstord och sadana forsandelser ar i dag mycket sallsynta. Dessutom befordrades post vilken i 
forvag uttryckligen begarts bli sand med Bodensse. Den stamp lades med en rund ombordstarnpel "AN BORD DES 
LUFTSCHIFFES DES ZEPPELIN BODENSEE 8 OKT. 1919. Nagon reguljar forbindelse Friedrischshafen -
Stockholm blev dock aldrig av .. Vid arsskiftet 1919- 20 blev tyskama av segrarmaktema forbjudna art flyga och 
Bodensee maste overHimnas till Italien, dar den tjanstgjorde fram tilll927. 

Vereinigte lsolatorenwerke 
.\lt lieogese\lstllo.ft 

BERLIN-PANKOW. 

, .. 
i tt'' . -r . t ;, 
'\ \ ... ,._ .... 

E'ODEX·ISEEj 

8 OKT. I9!9 

Jngeniorsfirma · Ture N. Steen 

Schweden. 

Aktiebolaget 

~l}. 
Stockhblrh 

Vlistra Trlidgardsga'tan 4b 
(Postfach_418) 

Brev som medfoljt pa Bodensees resa till Stockholm 1919. Losenbelagt med 12 ore. 

Nasta besok av Zeppelinare i Skandinavien ar, vad jag kunnat utrona, den valdiga Zeppelinarens "Graf 
Zeppelin" forsta skandinavienresa 1930. Tyskama hade ater tart tillstand att flyga och art bygga nya Zeppelinare 
och Graf Zeppelin var den storsta och mest kanda av dem alia. Den fick beteckningen LZ 127 GZ och var ert 
lyckosamt skepp som under 10 ars tid fraktade passagerare och mangder av post runt bela jordklotet. 

Det kan kanske vara intressant att 1a nagra data om Graf Zeppelin tilllivs. Den blev fardig 1928 och var under 
nagra ar varldens storsta Zeppelinare. Langd 237m, storsta diameter 30,5 m, volym 105 000 m3

, ert yttre hOlje om 
19 500 m2 och forsedd med 5 motorer a 530 hkr. En riktig jartecigarr!! Maximalt antal passagerare var 20 st., vilka 
lag i dubbelhytter och hade en elegant salong, tillika matsal till sitt !orfogande. Besattningen var 35- 37 man. 

Naval, 1930 gick den forsta resan till K0benhavn. Den blev nagot av en antiklimax, da man pa grund av stark 
motvind inte nadde fram forran kL 4 pa morgonen den 22 juni. Da hade kopenharnnarna vantat sedan efter
middagen foregaende dag. Tre postsackar kastades ner utan fallskarm , varav en gick sander vid nedslaget. Man 
aterfann 102 brev och dessa tillsammans med innehrulet i de tva andra sackarna ankomststarnplades KOBEN
HA VN 22 juni. 

Det var sruedes ingen vidare lyckosam resa men redan den 9 juli var man pa vag igen. Denna gang var 
Spetsbergen millet. Nordens dimmiga och regniga vader gjorde dock art Osloboma som bespetsat sig ett Graf 
Zeppelin-besok blev grymt besvikna. Luftskeppet maste undvika de norska fjallen och styrde istallet ut over 
Atlanten. Langre norrut blev vadret battre och vid Harnmerfest kastades en postsack, med 800 brev och 2 500 kort, 
fast vid en fallskarm ut. De ankomststamplades HAMMERFEST 10. vn. 30. 
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For varje Hingre flygning med posttransporter tillverkade Zeppelin-rederiet speciella motivstamplar, val 
medvetna om samlarnas onskemal. Denna gang en kvadratisk stfunpel, i gron farg, med en karta over Norden samt 
med en Zeppelinare i ovre, vanstra hOrnet och med texten GRAF ZEPPELIN NORDLANDFAHRTEN 1930. 
Den 11 juli kom Graf Zeppelin tillbaka till Friedrischshafen. 

Efter endast en vecka var Graf Zeppelin ater klar for att flyga till Skandinavien och Norge. Samma stampel 
anvandes vid denna resa pa den medforda posten fast denna gang i bla farg. A ven vid denna resa gackades vadret 
och i stallet for Oslo styrdes farden mot Bergen, dar post i en fallskarm kastades ut den 15 juli. Den ankomst
stamplades BERGEN 16.Vll.30. 

Fran Bergen gick Graf Zeppelin ut over Atlanten och anlande den 17 juli till Reykjavik. lngen post medfordes 
och endast telegrafiska halsningar utvaxlades pa denna resa. Detta, Graf Zeppelins forsta besok i Reykjavik, var 
ganska oplanerat och ingen post medfordes at nagot hall. Man kom ocksa fOr sent till Alltingets 1 000-arsjubileum 
som firats den 26- 28 juni pa I>ingvellir. 

Men aret var inte slut och annu en flygresa till Norden planerades. Parden doptes till FAHRT UM DIE 
OSTSEE och en trekantig stampel i gron farg, med bilden av Stockholms stadshus i mitten, anvandes. Det fmska 
postverket lat, for den post som skulle ilastas i Helsingfors, overtrycka inte mindre an 50 000 10-mark-marken med 
"Z 1930". Trots att endast 12 000 marken anvandes pa Zeppelin-posten blev overtrycket en succe bland samlarna 
da ett tryckfel "Z 1830" insmugit sig pa pos. 82 i arket. Rusningen till postkassoma gjorde att hela upplagan snabbt 
slutsaldes. Trots detta blev besoket nagot av en besvikelse. Da det blaste for mycket kunde luftskeppet inte Ianda 
for att ta ombord de passagerare som vantade i den finska huvudstaden. Posten kunde dock utvaxlas. En postsack 
med 1 246 brev och 4 700 kort kastades ut i en fallskiirm och tre sackar med 4 700 brev och 3 709 kort hissades 
ombord via en lang lina. 

Hard motvind radde pa overresan till Stockholm och Graf Zeppelin blev omflugen av det ordinarie flygplanet pa 
routen "SE - ABG Uppland" Zeppelinaren var saledes stark forsenad och 10 000-tals manniskor hade Ia.tt vanta 
halva dagen pa dess ankomst. Nagon landning i Stockholm var aldrig planerad men post kastades ut med fallskiirm 
vilken stfunplades med olika stamplar. Aterfarden till Tyskland gick sedan via Norrkoping och Linkoping till 
Friedrischshafen, dar Graf Zeppelin togs in for oversyn for vintem efter en lang flygsasong. 

Pel· " GI\!,F ZEPPELIN " 

Fraken M1.r jam Tb.vaststjerna. 

t\.d.r.: FHrLAND:'l KONSULAT. 

5 T 0 C K H C L M. 

Brev som medfoljt Graf Zeppelin fran Helsingfors till Stockholm. 
Frankerat med tva overtrycksmarken, det ena med feltrycket "1830" 

1931 ars flygningar till Skandinavien bOrjade den 27 mars, da luftskeppet besokte K0benhavn. Nagon landning 
kunde inte heller derma gang ske, men de 10 000 kopenharnnare som samlats ute pa Kastrup fick i alia fall se en 
fallskiirm med en postsack kastas ut fran Zeppelinaren. Ingen post togs daremot med pa aterfarden. 
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Sa var det da dags for den for oss islandssarnlare sa beryktade resan, namligen den till Reykjavik. Graf Zeppelin 
startade fran Friedrischshafen kl. 05 .34 den 30 juni och nadde frarn till Reykjavik vid 11-tiden dagen darpa. Efter 
nagra svangar runt staden sankte sig luftskeppet och tva fallskarmar med post slapptes ned, varpa man sankte ner 
en lina med en krok i andan dar 5 postsackar med totalt 68,25 kg. postfastes och hissades ombord. De innehOll : 

Vanliga brev 1 728 st. Porto 2 kr. 
Postkort 2 322 st. " 1 kr. 
Rekommenderade brev 4 360 st. 2,30 kr. 
" postkort 3 480 st. 1,30 kr. 
For denna post hade det islandska postverket overtryckt tre marken ur serien Christian X med texten "Zeppelin 

1930". Pa luftskeppet anvandes vid denna resa en speciell trekantig stampel i gron farg med bilden av ett 
vikingaskepp och texten "LUFTSCHIFF GRAF ZEPPELIN ISLANDSFAHRT 1931" Den ankommande 
posten stamplades "REYKJAviK 1 Vll 31" den avgaende ar stamplad "REYKJAviK 30 VI 31" sarnt ankomst
stamplades FRIEDRISCHSILI\.FEN (BODENSEE) 3.7.31. 6-7. 

Ytterligare en flygning till Skandinavien gjm·des i sarnband med frimarksutstallningen "LUPOSTA" i Danzig 
1932. Luftskeppet gjorde da en rundtur fran Danzig och kastade ner post i Ronne pa Bomholm. 

Detta var sista gangen vi fick se nagon Zeppelinare i Skandinavien. Fortsattningsvis inriktade sig rederiet for 
Zeppelinarna pa de fasta och sakerligen mera 1onsarnma langresoma till Nord och Sydarnerika dar Zeppelinamas 
illomfort sakert kom mera till sin fulla ratt. Ar 1934 var den trafiken sa rege1bunden att rederiet slopade de 
specialstamplar som man tidigare tillverkat infor varje ny fard och genomgaende anvande en cirkular stampel i rOd 
farg med texten "DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA SUDAMERIKA" (Denna neutrala stfunpel stfunmer ju 
ocksa med vad Brian skriver i fororden till sin portotabell, att man omvaxlande anvande Zeppelinare och van1iga 
flymaskiner pa routen) 

1936 tillkom sa den nyajatte-Zeppelinaren "HINDENBURG" som sattes in pa Nordarnerika-routen, men dess 
anvandningstid blev inte sa langvarig, da den brann upp i samband med en landning i Lakehurst den 6 maj 1937. 
Ett nog sa snopligt slut for de stolta luftskeppen. Graf Zeppelin, som aldrig haft nagra allvarligare incidenter, togs 
ur trafik och hamnade i sin hangar i Friedrischshafen dar den skrotades 1940. 

Vykort visande Graf Zeppelin hangande over Reykjavik 1931 
Luftskeppets ankomst var en stor folkfest och folk hade klattrat upp pa taken i staden fOr at kunna se battre. 



Nar vi pratar om ett kort eller Zeppelinbrev fran island menar vi vanligtvis de forsandelser som gjordes 
med luftskeppet 127 Graf Zeppelin under tiden 30/6- 3/7 1931 

Kannetecknet att forsandelsen medfOljt just islandsfarden arden trekantiga grona stampeln med texten 
"Luftshiff Graf Zeppelin Islandsfahrt 1931" som yttre ram till bilden av ett vikingaskepp. 

Enligt obekraftade uppgifter sandes foljande forsandelser fn'in island: 
A. Postkort, 2322 st. Porto, 1 kr. 
B. Brev 1728 st. " 2 kr. 
C. Rek-brev 4360 st. " 2.30 kr. 
D. Rek-postkort 3480 st. " 1.30 kr. 

Zeppelinforsandelser har enligt kanda uppgifter skickats till foljande lander: 

Argentina 
Belgien 
Brasilien 
Danmark 
England 
Finland 
Frankrike 
Holland 
Schweiz 
Skottland 
Sverige 
Tyskland 
USA 
Osterrike 

Kort Brev 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Huvuddelen av bade kort och brev har skickats till Belgien, Danmark samt Tyskland 

Med luftskeppet foljde ocksa post till island. dessa forsandelser har alia den grona tre-kantiga 
stampeln. Enligt Siegers Zeppeln Post Katalog har foljande landers kort eller brev medfoljt: 

Danzig Luxemburg Tyskland 
Holland Saar (145 st) Ungem 
Liechtenstein Schweitz Osterrike (294 st) 

I Siegers katalog finns ocksa en forteckning over forsandelser som sants fran island med 
Zeppelinflygningar under aren 1932- 1935 till Syd och Nordamerika. 

Vi ar mycket tacksamma for uppgifter som kompletterar vara funderingar rorande Islandsk 
Zeppelin post. 

Kalla: Nationalencyklopedin © Bokforlaget Bra Boeker AB 1997,1998 

Hindenburg [hi'ndgnburk], tyskt luftskepp, (langd 245 m, hojd 41,2 m, last 60 
ton, fart 125 km/h) byggt av Zeppelin Luftschiff AG. H. gick i reguljar trafik 
mellan Tyskland och Nord- och Sydamerika fran 1936. Det fattade eld vid 
fortojning 6 maj 1937 i Lakehurst utanfor New York varvid 36 av 97 
ombordvarande omkom. Olycksorsaken var sannolikt urladdning av statisk 
elektricitet; i stallet formed helium var H. fyllt med den eldfangda vatgasen. 
Sabotage kan dock inte helt uteslutas. Olyckan innebar slutet for anvandande 
av luftskepp for persontrafik. 
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Ar Datum Zeppelinare Starn pel Route Porto 

1931 1-3/7 GRAF ZEPPELIN islandsfahrt island - Tyskland 100 aur 
230 aur 

1932 21-29/3 Siidamerikafahrt 1 - 9 island - Brasilien 290 aur 

1933 6- 10/5 Siidamerikafahrt 1-8 290 aur 

" 14- 18110 Chicagofahrt Island- USA 

1934 26/5- 19/6 Siidamerikafahrt 1 - 2 island - Brasilien 290 aur 

" 23/6- 6/7 Argentinienfahrt island - Argentina 340 aur 

" 21 /7 - 6/11 S iidamerikafahrt 4 - 11 island - Brasilien 290 aur 

1935 Siidamerikafahrt 1 - 16 island - Brasilien 290 aur 

1936 GRAF ZEPPELIN 
och HINDENBURG Siidamerikafahrt 1 -20 island - Brasilien 290 aur 

" HINDENBURG Nordamerikafahrt 1 - 10 island - USA 

1937 16 - 23/7 Siidamerikafahrt 1 island - Brasilien 290 aur 

" 13 - 25/4 GRAF ZEPPELIN 2 290 aur 

" 27/4- 8/5 3 290 aur 

" 3 - 6/5 HINDENBURG N ordamerikafahrt 1 island- USA 
Vid denna flygning krashade Hindenburg, varefter alia Zeppelinflygningar upphOrde 

Till Zeppelinpostportot tillkommer portot for brevet till avsandningsorten, vanligtvis Friedricshafen i Tyskland 
eller Paris och Marseille i Frankrike. 

Totalt alltsa 79 flygningar med islandsk post Fran den sista fmns inga brev bevarade. 

Under arbetet med denna artikel har jag radfragat diverse facklitteratur i amnet For att ra veta mer om vern 
uppfmnaren till de vackra Zeppelinarna egentligen var radfragade jag Nationalencyklopedien, i vilken jag hittade 
nedanstaende: Man kan dar konstatera att det var forst pa sin alders host som han botjade konstruera luftskepp och 
de viildiga Graf Zeppelin och Hindenburg fick han alchig se. Man kan dock formoda att han bOll sin skyddande 
hand over luftskeppen von oben, atminstone over sin name Graf Zeppelin som egentligen aldrig hade nagot 
olyckstillbud. Hindenburg diiremot, kanske han inte gillade migot vidare. 

Zeppelin [ts£'pgli:n], Ferdinand von, 1838-1917, greve, tysk_ milita~, general 
1905, och luftskeppskonstruktor. Z., officer 1858, deltog 1863 l __ amenkanska 
inbordeskriget som observator, gjorde truppijanst i krigen mot Osterrike 186~ 
och Frankrike 1870-71 och blev generallojtnant 1891. Etter avsked samma ar 
agnade han sig at konstruktionsarbete; redan pa 1850-talet hade han 
genomgatt teknisk hogskola. Det forsta luftskeppet blev fardigt 1900. Trots 
motstand och flera haverier fortsatte Z. ofortrutet konstruera stela luftskepp; 
en fabrik grundades 1908 i Friedrichshafen och levererade luftskepp for bade 
militart och civilt bruk, efter konstruktoren benamnda ..,.. zeppelinare. 
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.. .. 
FARO-Rapporten av Mats Edstrom. 

Denna gang en kart presentation av Skalavik. Innehallet hrnntar jag aven denna gang huvudsakligen fran den 
kortlivade norska tidskriften Fremysarnleren. 

Slcilavik 
Bygden ligger pa on Sandoy som tillsarnmans med Skuvoy och Stora Dimun - bada bekanta fran den forra 
artikeln - utgor Sandoy syssel. Postverksamheten har sedan ar 1889 bedrivits av familjen Dalsgaard. Det aret 
stmtades en handelsverksa:Inhet som ocksa fungerade som uppsarnlingsstalle for post. Officiellt sa blev 
Skalavik brevsarnlingssted den 1 oktober 1918. Knappt tva ar senare erh611 man sin forsta poststillnpel. 
Stampeln var utan datum, en sa kallad stjillnstillnpel. I mitten av 1980-talet skottes posthanteringen av Bjami 
Dalsgaard. Han var tredje generationen Dalsgaard pa denna post. 

Skaalevig stjrnnstampel pa par 3 ore gr8, vaglinjetyp. Denna stampel anvandes 1920 - 1929. 

Stjamstampel med bortslipad stjrnna pa brev fran 1932. Denna stillnpel anvandes 1929- 1953. Brevet rn· sant 
av Smerlikisvirkio M0lin Skalavik till Sandavagur. Transitstamplat i Skopun, som ocksa ligger pa Sandoy. 
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Ar 1953 ersattes den datmnlosa stampeln med en datumstampel av sa kallad brostampeltyp. Den forsta blev 
p.g.a. den danska stavningsreformen ganska kortvarig. Ar 1957 ersattes den av en ny brostampel med 
stavningen Skillevig. Ar 1962 var det dags for nasta byte. Som bekant ar fick da alla poststamplar nu farisk 
stavning i ortsnamn och dirigeringsort. I det har fallet Skalavik, pr. T6rshavn. Brostampeln anvandes fram 
tillar 1988. 

Skaalevig pa brevklipp 
fran 1955. 

Skillevig pa postanvisningsklipp 
fran 1958. 

-~---.----:...:.....-.-........ ~-·· _.._....;.;___, _________ ·~--·-.....:...._ ............... ~-'---· ·---

Skalavik pa postanvisnings
klipp fran 1973. 

_,_..__ __ .... ~ ....... ,~~··-..:--....... ··--· 
Adresskort for ett paket om fyra kilo till Danmark ar 1983 . Paketet som innehOll julgavor nadde som synes 
mottagaren forst i mellandagarna. 
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V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM 

Torsd. 10/1 

Torsd. 7/2 

Torsd. 7/3 

Torsd. 4/4 

Lord. 11/5 

GOTEBORG 

Torsd, 10/1 

Torsd, 24/1 

Torsd 14/2 

Torsd. 14/3 

Torsd. 11/4 

Torsd. 16/5 

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

Tema H6pflug Foreningens arkiv av bilder med H6pflug-brev 
forevisas. Dessutom visning av objekten till goteborgarnas 
stampelauktion den 24/1 

Tema: NummersHimplar med storauktion pa delar av den stora 
samling som inkopts av foreningen 

Arsmote och efter motet nummerstampelauktion. 

Tema: Haften .. tag med dig dina haften aven dubbletter fOr 
eventuella byten. Auktion 

Sedvanligt sasongavslutningsmote hemma hos Lei£ Nilsson 
kl 12.00. Var vanlig meddela Lei£ om du kan komma. 
Evind Kolstad komrner anda fran Norge for att beratta om 
sina kara brostamplar. Auktion, 

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 ! 

Stamps of Iceland 1872 - 1904. Presentation av av den nya 
handboken skriven av Henry Regelin fran Holland. 

Stampelauktion, Antikva och Lapidar (Grotesk). Auktionslista 
utsand med Derma Rapport. 

Arsmote. Efter motet nagot om de olika tandningsmaskinerna 
pa Aur-valorena. 

Per Olov Abrahamson kommer ner och visar sin samling 
Annorlunda avstamplingar pa Islandska brev och frimarken. 

Tema: Specialflygningar med islandsk anknytning 

Tema: Islandska aerogram, Facit Ae 1- 5. 
OBS! Motet framflyttat en vecka pa grund av helgdag. 

OC!JI GLOM 9{'l.l I9{PE tJJO?('IP:£5~ 1Jfll.Pll.M ! ! ! 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
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RESUL TATUSTA FRAN AUKTION 2002.02.071 STOCKHOLM 

RESULT AT L OTNR RESULT AT LOTNR RESULT AT 

180 31 0 61 210 
200 32 90 62 1300 
3 10 33 110 63 470 
31 0 34 350 64 510 
80 35 540 65 410 
9 0 36 350 66 200 
130 37 350 67 190 
3 40 38 130 68 140 

0 39 525 69 200 
2 10 40 130 70 150 
8 0 4 1 270 71 750 
100 4 2 170 72 150 
7 25 43 675 73 140 
4 60 4 4 120 74 625 
50 45 260 75 160 
6 5 46 160 76 270 

1000 47 90 77 0 
170 48 300 78 220 
8 0 49 110 79 55 

220 50 100 80 0 
0 51 250 81 290 

2 70 52 120 82 50 
2 20 53 0 83 0 
220 54 0 84 50 
70 55 150 85 85 

9 75 56 140 86 40 
625 5 7 0 87 130 

0 58 850 88 80 
320 59 1400 89 0 
180 60 170 90 150 

OUR MEMB ER IN USA ARE LOOKING FOR STAMPS: 

FACIT NO 36 MINT 

FACIT NO 5 1 MINT 

F ACIT NO 1 58 MINT 

FAC IT NO 3 62 V1-V2 
FACIT NO 4 35 WITH DOT AT LEFT ARM. 

I AM I N TRIESTED TO KNOW IF SOMEONE HAVE THIS. 

AVAILABLE 

PLEASE S END O NLY PRICE AT THIS MOMENT. 

PLEASE CONTACT: 

MAGNUS L.J ONSSON 

P .O BOX 12 1 
STER LING VA 20 167 USA. 

MEMBER 784 

LOTNR 

91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 

ESULTAT 

80 
80 
100 

0 
180 
130 
190 
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RESULTATLISTA FRAN STAMPELAUKTION 2002.02.071 GOTEBORG 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

LOT NR RESULT AT l.OTNR RESULT AT LOTNR RESULT AT LOTNR RESULT AT 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

405 26 130 51 85 
80 27 70 52 80 
35 28 30 51 85 
5 29 80 52 80 

85 30 110 53 625 
65 31 130 54 55 
45 32 30 55 80 
150 33 25 56 85 
65 34 170 57 45 
110 35 40 58 25 
25 36 20 59 110 
100 37 150 60 85 
45 38 95 61 15 
25 39 120 62 80 
85 40 130 63 110 
80 41 40 64 15 
5 42 20 65 15 

25 43 60 66 170 
5 44 30 67 5 

65 45 345 68 5 
110 46 170 69 60 
275 47 80 70 5 
40 48 25 71 5 
55 49 5 72 15 
110 50 55 73 40 

JAG SOKER FOUANDE NUMMERSTAMPLAR: 
76,202,220,226,228,251 ,253,266,268,269 

277,288,300 

KONTAKTA: 
SVEIN N INGI SVEINSSON 
VESTURBERGI 6 
15·11 1 REYKJ AVIK 
ISLAN D 

74 35 
75 15 
76 185 
77 35 
78 55 
79 5 
80 325 
81 45 
82 225 
83 50 
84 15 
85 250 
86 225 
87 75 
88 85 
89 25 
90 110 
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Referat fran Islandssamlarnas arsmote pa Faltoversten 2002.03.07 

Arsmotet besoktes av 12 st med1emmar,efter fortiiring av sedvaniig arsmotes1andgfmg oppnade 
Ordforanden motesforhandiingarna. 

Styrelsen forslog att arsavgiften bor hojas rned SEK 20:- till SEK 100.- fran 
och rned 2003 sarnt att rnedlernrnar sorn betalar in sin arsavgift for 
2002.12.31 enda.st betalar Sek 80:- efter arskiftet betalas SEK 100:
,arsrnotesdeltagarna godkande detta. 

Val av styrelse: 
Till Ordforande for i ar omvaides Stig Osterberg, I ar 
Till Sekreterare tillika redaktor nyva1des Mikael Magnusson, 2 ar 
Till K1ubbmastare omva1des George Sund, 2 ar 
Till Styreisesupp ieant nyvaides Hilmar Elisson, I ar 
Till Revisor amvaides Jan-Ove Brandt, I ar 
Till Revisorssupp1eant omvaldes Bjorn Soderstedt, 1 ar 
Till Valberedning omvaldes Sven-Erik Agren samt Leonard Karlsson, I ar 

Som Ni har naterat nu sa har var eminente sekreterare ach redaktor for RAPPORT avsagt sig 
amval.Vi i styrelsen samt alia ovriga med1emmar har bara att beklaga detta val av Per-Olof da 
han har skott detta arbete pa ett mycket utmiirkt siitt och med ett mycket start kunnande och 
engagemang for fi)reningens biista.Rapporten har varit PEO:s skotebarn som vi alla har sett fram 
ernat att liisa.ETT STORT TACK FOR DITT ARBETE FUN OSS ALLA PER-OLOF vi far hoppas 
att du stiiller upp med ditt kunnande ach engagemang sam hjiilp till Mikael Magnusson i hans 
arbete rned RAPPORTEN. 

Islandsklubben i Goteborgs arsmote: Styrelsen omvaldes i sin helhet 

Foreningen Islandssamlarna fyller 40 ar i ar och detta kommer att 
celebreras med en utstallning och auktion pa Postmuseum i 
Stockholm d.en 16 - 17 November 2002. 

Organisationskommitte valdes pa arsmotet: 
Ordforande Stig Osterberg 
Auktanskonmtissarie Leif Nilsson 
Organisator for samlingar mrn Mikael Magnusson 
Lotteriforestandare Leonard Karlsson 
Klubbmiistare George Sund 

Pre1iminart program kommer att bli: 
Evett teaterbesok pa fredagkvall och en bankettmiddag pa lordagkviill.Anmiilan om de1tagande 
till teater och bankettmiddag skall1iimnas till George Sund senast September lS:e . 
Utstallning blir I rams med alit sam behandlar det sam samlas i foreningen,anmiilan om 
deltagande till Mikael.Vi kammer troligen att disponera 5 utstiillningsramar dvs 10 ramsidar med 
16 blad i varje ram sa det finns plats for mycket filateli.Islands ambassador kammer att inviga 
utstallningen pa lordagen. 
Jubileumsauktion kommer att hallas pa lordagen efter invigningen. 
Special stiimpel med tillika nytt framtaget vykort kommer att siiljas. 



Foreningen lslandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen ls landssam larna Postgiro 40 29 57- 5 
Ordforande Sekreterare 
Stig Osterberg . Mikael Magnusson 
Dalenvagen 8 Fleminggatan 89 
136 91 Haninge 114 52 Stockholm 
Tel/Fax 08-500 341 46 Tel 08 - 641 65 36 
stickan. island@s\l!.iQ.net.se 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordftirande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
4 I 8 77 G5teborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet.se 

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

Vern viinder jag mig t ill niir jag har fragor rorande fOijande? 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
Leif.A.Nilsson@telia.com 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 - 134 88 
lennart.engstrom@post.netlink.se 

MedlerllSansokan Sekreteraren Islandssamlarna!lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavg ift 
Rap porter 
Text till Rapporten 
Adressandring 
Auktioner i Rapportcn 
Auktioner i 6vri gt 

Kassoren 
Kassoren 
Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Ordfdrande 

lslandssamlarna!lslandsklubben 
lslandssamlarna 
Islandssamlarna 
lslandssamlarna!lslandsklubben 
lslandssamlarna 
lslandsklubben 

Det iir dags att bctala medlcmsavgiftcn for 2002 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to Qav the annual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VAN LlGA OCH BETALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORTSOM MOJLIGT. 

MedlernsayyJ.ft for 2003 SEK 100:-

Foljande har ej betalat medlemsavgiften for 2002: 
254,258~283,442,444,4 7 6,507,552,584,599,687,695 7 55, 7 59' 
761 '766,:777, 797 
Foljande har att inbetala rest:614 70:-,779 55:-,802 50:-,823 50:
Ni som inte annu bar betalt medleinsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your Membersfee!!! 
Medlcmmar boendc~ utanfor Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ EL £ ,Euro(kan ej jiimt 
belopp sandas over:fOres restbelopp till nastkommande ar). 

Bestall gam ia Rapportcr kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa ar ett maste fOr en 
islandssarnla res rcfrerensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATU\1 FOIR ISLANHSSAML.ARNA. 

Islandssam larnas auktion sept 2002 Goteborg 
Autum Stam pex 18--22.9 2002 London 
Nordia Kristiansand 10-13.10 2002 
Islandsarnlarnas 40-ars jubileurn Postmuseum 16- 17.11 2002 Stockholm/Auktion/ 
Nordia Reykjavik sept/okt 2003 
MA NUS STO PP FOR Mai RAPPORTEN AR 15 april2002 

Vi halsar ny medlem valkommen: 

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