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Glom inte att klubben firar 40-ars jubileum pa postmuseum 16-l'l november 2002. 

Hej alia Islandsvanner ! 

Nu sitter jag bar och plitar ihop mitt f6rsta nummer av rapporten. Jag hoppas ni som 
lasare ocksa tycker att resultatet blev ganska bra. 
Sommaren ar bar och da finns det ocksa andra saker att gora an att studera sina 
frimarken som att arbeta i tradgarden, mala om huset eller bara ligga i solen och ha det 
bra. Men glom inte bort att ha nagot att titta pa oar det borjar regna (fOr det gor det 
ibland, tyvarr) da kan frimarkena vara bra att ha till hands. Jag hoppas ocksa att ni da 
(oar det nu regnar) borjar monterar era samlingar till varan jubileumsutstallning i host. 
Sa att nar det blir dags att motas igen pa de trevliga motena att ni da kan anmala er. Jag 
ser fram emot det, men ocksa mot bela jubileet som helhet det blir nagot att minnas och 
firas. 
Jag viii ocksa passa pa och gratulera varan medlem Roland Fram som vid kongressen i 
Varnamo fick mottaga medalj fOr sina insatser som han gjort fOr filatelin bla i och med 
insatserna med kommisariearbetet vid Gotex 2001. GRA TTIS ROLAND. 
Nu hoppas jag att ni alia far en riktigt bra och skon sommar, sa att ni kan komma pa 
motena i host utvilade och med trevliga minnen fran vackra sommardagar i hangmattan 
eller fran resan som gjordes. 
Jag skall ialla fall njuta av sommaren ute i stockholms skargard oar jag ar ledig, da jag 
inte behovs i "stockholms undre varld"(tunnelbanan) fOr att fa ihop lite pengar att kopa 
frimarken fOr. 
Glad sommar onskar rapporten-redaktoren Micke. 



Fran min horisont. ............ . 

Den har gangen finns det en hel del intressanta saker att beratta om. Det har varit 
arsrnote, sorn vanligt rnest omval.Tyvarr hade Per-Olov Abahamsson avsagt sig 
omval.Detta stallde till en hel del problem. Vi var utan sekreterare och redaktOr for 
Rapporten.Vi tackar Perra for den tid hanjobbat rned Rapporten och han har 
verkligen lyckats att gora en trevlig och larorik tidskrift. An en gang ett hjartligt tack 
fran oss alla i styrelsen. 
Vi halsar ocksa Mikael Magnusson valkornrnen sorn sekreterare och redaktOr, vi 
hoppas att Du med hjalp av oss andra i styrelsen kan halla samrna hoga standard pa 
Rapporten som tidigare. 
Vi var nagra Islandssamlare som var med pa frimarksresa med Birka Princess, det var 
en trevlig resa, men kanske den forsta resan var roligare. Nu hade man kanske for 
stora forvantningar och alla av dem kanske inte infriades. Trevligt var i varje fall det 
foredrag som Jan Billgren holl om ett annorlunda satt att samla brev. Auktionen som 
holls var val ingen hojdare for oss som samlar Island.Nagot som var intressant och 
roligt var den berattande Lasse Haldenberg foredrag om udda vykort, han inte bara 
berattade han visade dem ocksa. 
En Iiten rapport fran SFF;s kongress, traffade en del bekanta och som vanligt hande 
val inget revoltionerande. En suppleant blev invald i styrelsen, Anita Schafer ersatte 
avgaende Gustaf Ankarcrona.Nu har vi alltsa en kvinna i styrelsen och en ny kvinna 
blev invald som suppleant. Trots att styrelsen inte yrkat pa hojd arsavgift var det nagon 
i salen som yrkade att avgiften for 2003 hojs med 20 kr. och 2004 ytterligare 20 kr. 
Det roligaste pa kongressen var nog att Roland Fralun fick Strandellmedaljen, hur 
manga foreningar har tva Strandell medaljorer i sina led. Tidigare har ju Karl Borin 
:fatt medaljen. 
Aven pa varat arsmote beslutades att vi skall hoja arsavgiften till 100 kr, detta pa 
grund av kraftiga portohojningar. Posten har ju ornorganiserat sig, bland annat genom 
att byta logotype, forr hade man blatt posthorn pa gul botten och det nya blev gult 
posthom pa bUt botten.Varfor kan man undra? Tidigare behovde man koa pa ett stalle 
nu :far man om man har otur koa pa tre stall en. Tyvarr ar det inte bara i Sverige utan 
en hel del andra lander gor likadnt. Det har varit rnycket gnall men nagot positivt 
skall det i all a fall bli innan jag slutar. V ar i Kopenharnn och hade trevligt mote med 
danskar och Wilbur Jonsson fran Canada. For forsta gangen fick jag se en hel 
sparbanksbok med Orlofmarken, det var en riktig hojdare. 
Nu ser vi fram mot ett trevligt jubileum rned stort stort deltagande och en trevlig 
auktion. Vi kommer att salja vykort med den vackra falkstarnpeln.Den islandske 
ambassadoren har lovat att inviga utstallningen. Vi hoppas kunna ordna lite andra 
trevligheter ocksa,slutar rned att onska alia en trevlig sommar och gom inte 
frimarkena for langt ned i h1dan utan tag fram dem lite da och da. 

Stig Osterberg Ordforande 



~3. 

Tva kungar (Fredrik VIII och Christian IX) 
Har ti:inkt borja en liten artikelserie om varianter pa Tva Kungar. Forr kallades de for dubbelportratt eller 
dubbelkllllgar, jag tror att det var Pelle Hanner som kom pa art Tva Kungar lat mycket trevligare.Fredrik 
den VITI och bakom honom Christian IX om denna serie borde det finnas mycket att skriva om . 
. Anledningen att de gavs ut tror jag att boken Frimarkena berattar pa ett utmarkt satt redogor for. 
Jag tar mig friheten att skriva av nagra rader ur boken. Det boljar med tronskiftet anno 1906. 

Den 29 januari 1906 avled Christian IX vid hog alder och eftertraddes av sin son Frederik Vlll som alltfor 
lange varit kronprins och som var tamligen trott pa det hela nar kronan antligen vart hans. Man skulle 
kunna tro att forhallandet mellan Island och Danmark efter Hafsteins utnamning overgatt till rena idyllen, 
men sa var ingalunda fallet Ett litet men absolut hansynslost och outtrottligt parti, landvom, gjorde 
helt omedelbart rabiat front mot for forfattningsreformen som inte ansags tillrackligt radikal , partiet 
.vaxte,uppslukade snart helt den s.k. folkvaldesflocken som skarpte och vidgade dennas krav.Kung 
Frederik sokte vinna oppositionens krav genom att inbjuda alltinget i samlad trupp till Kopenham 
sommaren 1906. De trakterades med alit vad en fattig islandare kllllde onska sig och behandlades med 
utsokt artighet och viinlighet Men det hjalpte foga eller intet Som tack for visad gastfrihet beslot islandska 
poststyrelsen dock att utge den unika och for resten mycket vackra frimarkstypen med det kungliga 
dubbelportrattet sommarens vard Fredrik VIII och bakom honom forfattningens givare Christian IX. 
Slut pa vad Frimarkena berattar skrivit om dubbelkungarna. 
Teckningen utfordes av Professor Hans Tegner,mittstyckets stalgravyrtryck utfordes av Reichsdruckerie 
Berlin och ramen av H.H. Thiele. Tva olika vattenmarken, krona och kors. Aven tandningen andrades fnm 
12 % x 12 % till 14 x 14 Y2. Aven tjanste marken och olika patryck hittar man pa denna emission. Givetsvis 
gjordes en hel del helsaker med tva kungar ocksa, mer om dem langre frarn i serien. 
BOijar lite lugnt med nagra varianter pa 1 eyri , vm krona och tandning 12 % x 12 %. 
A Hartofs B. Frimerki till hoger utan mittstreck i E 
C. Brott i yttre ramen till vanster om FR. D. Avskuret ramhom upp till hoger 
E . Brott under E i Eyr F. Vit punkt over D pa Island 
G. V anster sida vid F i Frimerki vit flack H Tva vita streck pa huvudet pa Frederik Vlll 
I. Nasan forskjuten in i ramen J Nacken forskjuten till ramen 
K Omvant vattenmarke L Fargflack vid D i Island 
Detta var nagra smafel pa 1 eyri, man kan kanske kalla dem f1ugprickar men de forekommer trots alit pa 
mer an ett marke sa de kan val kallas varianter? 

Vit flack ovan D Brutet ovre hom till hoger Vit flack vid F i Frimerki i vanster sida 
Pa manga av de olika valorema aterkommer samma fel eller kanske man ska kalla dem varianter. 
Johnny P som ar en av de storsta variantsamlarna har lovat att hjalpa mig med lite smafel han hittat bland 
sina tva kungarSjalv tycker jag att det ar en valdigt intressant serie, den har allt Stamplar av alla slag 
Orlof och TollurNar det galler stamplar sa finns nummer, kron, antikva, lapidar och brostamplar. 
Frimarkena trycktes i ark om 100 mark en. 1 eyri trycktes i tre omgangar. ! eyri och 15 aur trycktes 1908 
ovriga trycktes 1907. 
Aterkommer i nasta Rapport med mer om Tva Kungar .. 
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Hopflug Italia och Balbo-breven. 

Kanda brev om vilka vi har nagon form av data, t. ex. beskrivning av brevet. 
Nr. 44, 51, 52, 71, 93 , 117, 272, 283. 

Kanda brev om vilka vi inte har nagon form av data. 
Nr. 10, 12, 15, 19, 28, 46, 47, 48, 63 , 77, 86, 107, 12 1,_123 , 152, 162, 177, 195, 205, 
273 , 276, 282, 285. 

Brev pa vilka vi har fargbilder 
25 , 34, 67, 72, 89, 90, 94, 110, 113, 137, 138, 139, 167, 169, 174, 180, 183, 192, 194, 
198, 201 , 211 , 213,216, 218, 219, 225, 226238, 240, 243,252,262,264, 277, 280. 

Brev pa vilka vi har svart-vita bilder. 
2 , 3, 7, 9, 14, 20, 26, 27,38,39, 40, 49, 53,58,59, 60, 65, 74, 75, 79, 81 , 87,88,91, 
102, 104, 109,111 , 127, 136, 144, 145, 146, 148, 153,154,156, 172, 176, 182, 184, 185, 
186, 212, 227, 229, 239,241 , 244, 245, 247,248, 250, 257, 265, 267, 274, 284, 295, 297. 

Dessutorn kanner vi till ytterligare brev utanfor nummerserien om de 298 . Det som kaptenen 
i Balbos eskader, Alessandro Miglia, troligtsvis smugglade med sig pa overresan. (se rapport 
nr.81 ) 
Vi har ocksa kannedom om tva brev som visserligen ar frankerade med de tre Hopflug
markena men som i ovrigt saknar tillaggsvaloren 30 aur. Formodligen gjorda i Reykjavik i 
samband med flottiljens uppehall dar. ( se Rapport nr 111) 

Kanda brev den 1 j uni 2002 ar 128 brev. 

Balbo-breven 
Antalet av Balbo fran Island medforda brev var bara 298. Nagot som gor dessa brev extra 
intressanta ar att man korn paden goda iden att ta rek-etikettema i en Iopande serie fran 
1 till 298. man kan alltsa utan risk for missforstand tala om t. ex. "Balbo-brev" nr. 180. 
Alla dessa brev finns inte bevarade. Det firms atminstone ett sakert fall inrapporterat om en 
stackars filatelist, som hade flera Balbobrev och som en dag fann att hans hjalpsamma maka 
hade blott av markena. Avsiktig blotning torde ocksa ha forekommit da man tidigare ofta 
hellre sag stamplade marken pa sina platser i albumet an ett ohanterligt brev. Vi kan ocksa 
konstatera att det finnes stamplade serier, dar sta.mplama sitter sa att det verkar ganska sakert 
att rnarkena ursprungligen suttit pa ett Balbo-brev. 

Pa ett Balbo-brev aterfinner man foljande: 
AI Hopflugmarkena 1, 5 och 10 kr. 
Bl Kompletteringsportot for rek. 30 aurar i frimarken 
Cl Reykjaviks reketikett nr 1 - 298. 



av Mats Edstrom. 

I ett forsok till variation och kanske ocksa for att tillmotesga (merpal1en?) av rappmtens lasal·e blir det 
denna gang aven nagot om posttraflken till och fran Island. Altikeln jag valt att aterge innehlliler 
framst, trots mbriken, da aktuella fakta saint historik om de postforande skepp som traflkerade 
nordatlanten. Den ar publicerad i tidskriften "Det Danske Post- og Telegrafva!sen" nr 4 I 1933 och ar 
forfattad av postmastal·e C. S. J. H. Danielsen. For att undvika att forvanska det danska spraket sa 
aterges den hanned i original . 

Thorshavo Postkontor. 

Postekspeditioner: Klaksvig, Trangisvaag, Vaag. Brevsamlingssteder: Ialt 34. 

Kontraherede Korsler pr. 31 Marts 1932: 
Kollefjord - K vivig, privat Kontrahent, Automobil. 2 Gange ugentlig paa Hverdage. 
Skaalevig - Husevig - Sand - Skopen, privat Kontrahent, Automobil. 3 Gange ugentlig paa Hverdage. 
Solmundefjord- Fuglefjord, privat Kontrahent, Automobil. 2 Gange ugentlig paa Hverdage. 

Indtil 1856 blev de faa Breve, som udveksledes mellem Fa!merne og den 0vrige verden, bes0rgede af 
den kongelige Monopolhandels Ski be. I foraaret 1801 inrettedes den f0rste fa!mske Postkasse, til 
hvilken Handelsforvalteren modtog Brevene, hovedsagelig Tjenestebreve, som derpaa blev afleveret 
til skibens F0rer. Inden den Tid forsendtes Breve, der bes0rgedes uden Betaling, l0se. 

Fra den kongelige Enehalldels Opha!velse i 1856 til April 1858 var der saa at sige ingen som heist 
Postforbindelse mellem Fa!meme og Da.IUnark eller den 0vrige udenfor Fa!meme liggende verden. En 
af den kongelige Handels tidligere Skibsoffcerer, Andreasen, gjorde i Vinteren 1857-1858 to Dobbelt
Rejser med Post (og Yarer) mellem Thorshavn og Skotland med sin af na!vnte Handel k0bte Jagt, 
"Fortunen". Ellers kunde Forsendelsen af Breve og Pakker i de 2 Aar kun ske ved Sa!rlig 
Im0dekommenhed af de K0bma!nd, der havde Skibe til og fra Fa!meme. 

I 1857 (24. April) tilb0d C. P. A. Koch af Firmaet Koch & Henderson Regeringen paa na!rmere 
bestemte Betingelser og mod et aarligt Tilskud at bes0rge Postfarten paa Island og Fa!meme, hvad 
Regeringen beredvilligt gik ind paa, og fra April 1858 anl0b Postskibet "Victor Emanuel" Thorshavn 
12 Gange inden Aal·ets Udl0b, og i 1859, da Skibet val· omd0bt til "AI-cturus", sommen med DIS 
"Odin" 9 Gange. "Al·ctums" anl0b i Aarene 1860-1863 Thorshavn ca. 12 Gange aarlig, i 1864 sarnmen 
med ''Ph0nix" og "Lady Havelock" 10 Gange, i 1865 sarnmen med "Ph0nix" 14 Gange o.s.v. I 1870 
lod Regeringen Orlogsskonnerten "Diana" indrette til Post- og Passagerskib og bes0rgede i Aarene 
1870-1875 Posten alene med dette Skib, som paa Ruten K0benhavn- Lerwick (eller Leith)- Island 
anl0b Thorshavn 14 Gange aalig. Fra 1876-1879 bes0rgedes Posten af "Diana" i Forening med Det 
Forenede Dalnpskibsselskab, og fra 1880, da "Diana" atter blev omdannet til Krigsskib, af Selskabet 
alene, som dette Aar udf0rde 9 Rejser mellem K0benhavn- Fa!meme- Island og omvendt og foruden 
Thorshavn anl0b Tral1gisvaag nogle Gange. Postforbindelsen, som fra 1870-1879 fors0gsvis var 
overtaget af det danske Postva!sen, overdroges mod en aa1·lig Godtgm·else af Salnme i 1880 til Det 
Forenede Dampskibsselskab. Fra 1883, da der udf0rtes 12 Rejser, anl0b Postskibet tillige Klaksvig, 
naar der val· tilstra!kkelig Fragt. Senere er Rejsemes Antal stadig blevet fomget, og desuden hal· flere 
andre Selskaber deltagit i Post- og Fragtfarten paa Fa!meme, saaledes fra 1890erne "Thore" og "Otto 
Watnes Arvinger" som dog senere har indstillet Farten. Siden 1908 har det Bergenske Dalnpskibs
selskab vedligeholdt en Rute mellem Bergen - Fa!meme og Island og siden 1925 det fa!mske 
Da.ITipskibsselskabs Baad "Tjaldur" mellem K0benhavn og Fa!meme direkte. Siden Janual· 1904 har 
Det Forenede Dainpskibsselskab vedligeholdt Forbindelsen mellem K0benhavn, Leith og Fa!meme og 
Omvendt, f0rst i en Aarra!kke med "Tjaldur" (fra Juli 1904 ), og sen ere med "Sleipner". 
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I de siste 7 Aar har det fremske Dampskib "Tjaldur" udf0rt en Rejse K0benhavn - Frememe -
K0benhavn hver 14. Dag i Sommerhalvaaret og hver 3. Uge i Vinterhalvaaret, medens Det Forenedes 
Skibes Fartplan lagt saaledes, at "Island" og "Dronning Alexandrine" skiftevis bes0rger Anl0bet af 
Thorshavn, i Somrnerhalvaaret hver 14. Dag og i Vinterhalvaaret omtrent hver 3. Uge. Desuden 
anl0ber det Bergenske Dampskibsselskabs Baad "Lyra" Thorshavn hveranden L0rdag fra Bergen og 
hveranden L0rdag til Bergen; dette Skib rnedbringer dog ikke Pakkepost. 

Postsageme, som efter den kgl. Monopolhandels Oph0r bes0rgedes af Justitsministeriets isandske 
Departement, sendtes til Amtmanden over Frememe og blev af Adressateme a:fhentede paa 
Amtskontoret, hvor ligeledes Breve og mindre Pakker modtoges til Nedsendelse. Pengeforsendelse 
fandt ikke Sted f0rend i 1870, da en Postekspedition blev oprettet i Thorshavn; men man kunde mod 
Indbetaling paa Landfogdedkontoret faa en Anvisning paa Finanshovedkassen; dette va:r en 
omstrendelig Fremgangsmaade, og da den tillige var forholdsvis dyr, idet der skulde erlregges et 
Dispositionsgebyr af ~ pCt. , blev den kun sjreldent benyttet; man foretrak at faa en Anvisning fra en 
eller anden K0bmand. 

I Postanordningen af 28. Marts 1871 III § 4a var Vregtgrrensen for Pakkesager, der skulde kunne 
befordres mellem Danmark og Frememe, sat til 212 kg, selv om de var af ringe Omfang, skulde anses 
som Fragtgods og derfor i Reglen ikke kunde medtages fra K0benhavn, da Skibenes Lastrum nresten 
alltid var forud optaget, blev Vregtgrrensen ved en af Indenrigsministeriet under 24. Juni 1876 
udfrerdiget Bekendtg0relse forh0jet til 5 kg. 

Indtil "Smiril" fra Nytaar 1896 indgik i Kystfru1 paa Frememe, udgik der kun Post til Bygdeme 
udenfor de Pladser, som blev anl0bet af Postskibe, umiddelbru1 efter disses Ankomst fra Danmark. 
F0rst i 1903 oprettedes fra 1. Juli ugentlig Postforbindelse mellem Thorshavn og Bygder paa Sand0, 
Vaag0, Stmm0 og 0stem i Sommerhalvaaret og hver 14. Dag Forbindelse i Vinterhalvaru·et; detme 
udvidedes i 1908 til henholdsvis to og en Gang ugentlig og igen i 1920 til2 Gange ugentlig hele Aaret 
mndt. I 1903 oprettedes fra 1. Juli de f0rste Brevsamlingssteder, nemlig i Sand, Midvaag, Ejde, 
Vestmanhavn og Strrender, og disses Antal er senere betydeligt udvidet (nu 34 Brevsarnlingssteder). 

Postekspeditioner udenfor Thorshavn oprettedes i Trru1gisvaag 1884, i Klaksvig 1888 og i Vaag 1908, 
og i 1908 omdrumedes Postekspeditionen i Thorshavn til Postkontor. 

Antallet af Breve, som i sin Tid blev sendt med den kongelige Handels Skibe, var aldeles 
forsvindende; selv efter Postekspeditionens Oprettelse i Thorshavn 1870 vedblev antallet af Postsager 
at vrere forholdsvis ringe; i 1879-80 var Antallet af alrnindelige Breve kun 2111 og af anbefalede kun 
10. Men i L0bet af de nreste 20 Aar steg disse Tal saaledes, at i Aaret 1899-1900 var Antallet af 
almindelige Breve 32,612 og af anbefalede 216. Derefter er Fomgelsen saa strerk, at i 1904-05 var 
Antallet afalmindelige Breve 63,756 og afanbefalede 408, medens de sarrune Tali Aaret 1914-15 vru· 
steget til henholdsvis 410,222 og 6529. 

Intressanta fakta - eller hur? - men vilka langa meningar! Da Rapportens lasare ar sa "slangda" i det 
danska spraket vallade detta nog inte nagra problem. Min bekvarnlighet och channen i en grumnal text 
gjorde att jag lat bli att forsoka oversatta den. Till sist .foljer har nagra siffror for Faroama aret 1932. 

Indbyggerantal: 24,200.- Salg afFrimrerker m.v. : 143,000 Kr.- Brevfors. : afg. 474.000; ank. 669,000 
(herafLokalportofors. 52,000). - Ank. Avisnurnre: 341,000. 



GRA VYRENS lVIASTARE 

Nar jag skriver detta har Czeslaw Slania, med den kannedomjag har, utfdrt 1061 gravyrer for 
olika postverk. 
Manga avEr som laser detta kanner, av naturliga ski:il, inte mig. En kort presentation kan 
darfor vara pa sin plats. Jag ar "gurka" d .. v.s. fodd i Vasteras relativt tidigt i forra seklet. Nar 
det galler frimarken saar jag specialsamlare av Slania. Arbetar med en, vad jag kallar, studie
samling, som omfattar samtliga lander vilka gett ut frimarken graverade av Slania. 
Avsikten med detta "opus" ar att det sa smaningom skall harnna i en "Rapport". Detta gar att 
ramen denna gang blir mycket snav. Varfor? Jo det ar Island jag kommer att skriva om. For 
detta land har han utfort 18 st gravyrer. 
Till att borja med ett citat fran en intervju , som Sigurd Tullberg gjort. 
Du undrar kanske varfor jag graverar sa manga frimarken. Ar jag ute efter att sla rekord? Nej! 
For mig ar det en obetvinglig lust att arbeta med miniatyrer. An.da sedan min barndom har jag 
kant tillfredsstallelse av att arbeta i minsta mojliga format. Allra heist portratt- om jag skall 
erkanna det, aven hastar. 
Gravyr nr 1 ar Norden frimarken. 

" " 2 ar Kristian Eldjarn. 
" " 3 ar Nordia 84 III blocket. 

Citat fran en intervju med Sigurd Tullberg. 
Men det block, somjag utforde i samband med Nordia 84 var synnerligen pafrestande. 
Frimarket visar en detalj av Abraham Ortelius karta over Norden 1570, medan blocket i sin 
helhet visar den fullstandiga kartan. Storre delen av kartbilden visar vatten och jag ville ge 
detta en fargton i stallet for vitt. Det betydde att jag maste gravera tusen sinom tusen mikro
skopiskt sma prickar' alla lika grunt graverade. Jag har aldrig nagonsin haft sa ont i ogonen 
av mitt arbete som de 2 manader jag agnade mig at Nordia blocket. 
For Er information kanjag tala om att Slania, till skillnad fran yngre kolleger, bara arbetar 
med lupp, gravstickel och stalspets. 
Gravyr 4- 5 Reykjavik 200 ar var enkla gravyrer att utfora. 
Gravyr 6,8-9 block till Frimarkets Dag 1986- 1988. 
Aven dessa block var pafrestande att utfora. Det gallde framforallt molnen. Det var intressanta 
uppgifter. Svarigheten lag kanske framst i att inte !a bakgrunden i blocken for kraftig. Hos 
forlagorna har tecknaren namligen fatt valdigt fm effekt av kontrasten mellan den fargsvaga 
bakgrunden med himmel och moln och den med briljans utforda forgrunden. Aven har tick 
jag pricka in tusentals sma prickar och 2 manader for varje block blev arbetsinsatsen. 
Gravyr nr 7 en fantastisk gravyr av Rasmus Kristian Rask. 
Gravyr 10- 18 ar block till Nordia 91. Har har Slania anvant en annan teknik for vattnet, som 
har varit mer skonsam mot ogonen. 
Slania aterfmns i Guinnes Rekordbok och han har aven tror jag mig kunna pasta 
"varldsrekord" nar det galler att pa kort tid ta fram en gravyr. OlofPalme markena klarade 
han av pa 51;2 dygn med en forlaga, som lamnade en hel del i ovrigt att onska. 
Nu har jag pa kann att nagon "racker upp handen" och undrar. Motiverar detta EXTREMT 
smala samlingsotmade medlemskap i Islandssamlarna? Svaret ar obetingat NEJ. Men det ar ju 
sa att ser man sig omkring sa brukar man finna "halmstran" och i mitt fall sa blev det 
nummerstamplar. For vanliga stamplar ar VERKLIGEN en bristvara pa Island. Makuleringar 
finns det gott om. Har ar orsaken till varf6r jag fortfarande i viss man ar en aktiv medlem. 
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Sid 2 

Nar det galler Slania graverade frimarken skall man ha ett fdrstoringsglas som fdrstorar 10-20 
ggr. For att verkligen k:unna se detaljerna och fmesserna. 
A vslutningsvis kan jag informera om att Slania fdr Gronland har graverat 45 och fdr Faroarna 
87 frimarken. Med andra ord det fmns som synes anledning att vid ett senare tilWille 
aterkomma och informera om dessa. 

Medlem 768 

Bilagor: Kopior av studiesamlingen. 

Foreningen Islandssamlamas 40-ars jubileum pa 
Postmuseum 16-17 November 2002.Invigning 
sker pa Lordagen kl 12.00 av islands ambassador 
Vykort med specialstampel20:- samt tombola
lotteri,5 :-/st,med vinst pa varannan lott, jubileums
lotteri med fina vinster,20:-/st.Utstallning med 
samlingar fran medlemmarnas samlingsomraden. 

Auktion pa sondagen kl12.00 
Upplysningar Stig Osterberg Dalenv.8 
136 91 Haninge Tel.08-500 341 46 
e-mail stickan.island@swipnet.se 
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Norden II. Postsamarbete 1969.02.28 
Forlaga: teckning SA Gustafsson 
Fern handelsskepp atergivna fran fern olika 
silvermynt fran c:a 825 hittade pa Bjorko i 
Sverige. 
Markena graverade i ett Hilt nara Carrara i 
Italien. 
Strutryck 2 farger 

KristianEldjarn 1983.12.06 
Forlaga: teckning Throstur Magnusson 
Islands tredje president, professor i 
arkeologi och forfattare. 

Postvasendets tryckeri Kopenhamn 
Strutryck 2 farger 
Joh. Enschede en Zonen Holland 

Gravyr 1 I 115 Gravyr 2 I 60 I 

NORD IA 84 

NORRA:N 
FR iM ERKJA 

SYNING 
REY KJAViK 

3.- S. JULi 
1984 

ABRAHAM 
ORTELIUS 

LYSING 
NORDURSL6DA 

!570 

VERD 
KR 60.00 

N ordia 84 III 1984.06.06 
Forlaga: teckning Throstur Magnusson 
Karta over de Nordiska Uinderna 1570 av 
Abraham Ortelius. 
Problem med att fa fram vattnet, 2 manader 
for att fa gravyren klar och ont i ogonen hade 
jag ocksa. 
Komb. staltryck/fotogravyr flerfarg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 3 I 629 



,~· ' f);.;., 
· .. -· REYKJAViK 

..-........ ..:.:~ I7flf:. - 1U~(' 

iSLAND 
IJOO 

f);.;., 
REYKJA\ '/K 

l:"flt-·1 '1St.-

Reykjavik 200 ar 1986.08.18 
Forlagor: Tryggvi T. Tryggvason 
Reykjavik 1856. 

Rasmus KristianRask 1987.06.10 
F orlaga: Throstur Magnusson 
200 ar sedan filologen och lingvis
ten fdddes. Frimarke tillagnat det 
islandska spraket och dess bevarande. 
Staltryck 1 farg 

Tvatt i varmvattenkallorna 
Staltryck 2 farger 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 4 - 5 I 707 - 708 

Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 7 I 724 

AUG USTE MAYER : FERJUSTADU R A HVfTA HJA lD U 1836 

DAGUR FRfMERKISINS 9. OKT6BER 1986 ·VERD KR 30.00 

Frimarkets Dag 1986.10.09 
F orlaga: teckning August Meyer fran 
P. Gaimards reseskildring. 

teckning Throstur Magnusson 
Forjeoverfart over Hvita vid Ida 1836. 
Strutryck 1 farg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 6 I 710 



1!1 I . 

AUG USTE MAYER : DllJ PI VOGUR VID BERUFJbRD 1836 

DAG UR FRiMER K!S ! NS 9. OKTOBER 1987 - VERD KR 

Frimarkets Dag 1987.10.09 
Forlaga: teckning August Mayer fr{m 
P Gaimards reseskildring. 

teckning Throstur Magnusson 
Handelsplatsen i Djupavogur 1836. 
Aven har var det problem med vattnet 
och gravyren tog 2 manader. 
Strutryck 1 farg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 8 I 73 5 

AUGUSTE MAYER: NlrPSSTADUR ( FLJ0TSHVERFl 1836 /2? 
DAGUR FRiMERKISJNS 9.0KTOBER 1988 · VERD KR60~2f2.:~ 

Frimarkets Dag 1988.10.09 
F orlaga: teckning August Mayer fran 
P Gaimards reseskildring. 

teckning Thr6stur Magnusson 
Garden Nupstadur i Fljotshverfi 1836. 
Nu ar det problem med molnen 
och gravyren tog 2 manader. 
Staltryck 1 farg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 9 I 756 



OU\US MAGNUS · SJ6KORT OG LYS IN G NORDURlANDA · 1.539 · HlUTI 

l\'\\ d NORDIA 91 

~ ~ 
NORRAON FR i M ERK IASYN ING RE YKJAViK 27.-30. JU Ni 1991 · VERD KR 130 

Nordia 91 miniatyrark I 1989.10.09 
Forlaga: teckning Throstur Magnusson 
Utsnitt av Olaus Magni Carta Marina 1539 
Visande havet mellan Island och Norge. 
S taltryck/ offset flerf<irg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 10-12 I 776-778 

CLAUS MAGN US · 5J6KORT OC lYSING NOROU RlANOA · 1539. HLUTI 

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

'/ 
/ 

l\~ J /;-?/' 
N~R~'\1 91 \y"'m~~ 

NORRAON FRf ME R KIASYN!N G REYKJAViK 27.-3 0.JUNf 1991 VERD KR 170 

N ordia 91 miniatyrark II 1990.1 0. 09 
Forlaga: teckning Throstur Magnusson 
Utsnitt fran Olaus Magni Carta Marina 
1539 visande sodra delen av Norden: 
Danmark, Sverige, Aland och Gotland. 
S taltryck/ offset flerfarg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 13 - 15 I 80 1 - 803 



OLAUS MAGNUS· SJ0KORT OC LYSING NORDURLANDA · 1539 · HlUTI 

: ISLAND 
""''' ' ~O> ~ ........... ... ......... <o(•:."'OI't., .. .,._ ... ~ ..... . < • • ~c, ... , 

~cl NORDIA 91 
~ ~ 

NO RRJEN FRiMERKIASYNING REYKIAVlK 27.-30. ILJNf 1991 · VER!J KR 215 

Nordia 91 rniniaryrark III 1991.05.23 
Forlaga: teckning Throstur Magnusson 
Utsnitt ur Olaus Magni Carta Marina 1539 
visande Island. 
Staltryck I offset flerf:irg 
Joh. Enschede en Zonen Holland 
Gravyr 16- 18 I 811 - 813 

40 ARS JUBILEUM P A POSTMUSEUM 16- 17 NOVEMBER 2002. 

Alia som har nagot att visa ursina samlingar kontakta Mikael Magnusson som haller i 
utsHillningarrangemanget,gor det sa fort som mojligt. Vi kommer att ha 2 st lotterier ett 
sk.tombola och ett list lotteri, f6restandare fOr dessa iir Leonard Karlsson. Pa IOrdagen 
efter invigning kommer dat att bla bli visning av auktionsmateria let. Auktionen kommer 
att avhallas pa sondagen 17:e november kl12.00 pa postmuseet.Auktionslista kommer att 
utsiindas omkring ca IS:e oktober. Anmiilan till jubileums bankett skall vara enl bifogad 
anmlilningsblankett som liven innefattar hotell,teaterbesok mm. 

Vi ser- fram emot att mota mi'mga fOreningsmedlemmar under dessa dagar. 

lnvigning av jubileet kommer att ske av islands Stockholms amassdor pa IOrdage kl 
12.00. 

VAL MOTT PA POSTMUSEET 
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MOTEN I STOCX:J{OLM 

4· 5\pri{ Vet sku{{e tas mea egna au66feter att 6ytas met£,1nen 
aet var fa meafemrnar sam hade fiorsamrnat aetta trots 
att aet kommit sam forslag pa tid"igare mOteskvii{far. 
'Utover aetta sa 6estiimd"es aet att Ordf6rand"en Stig 
Osterberg sku{[e represent era foreningen pa S:f:f:s 

.JCongress i lliirna:mo.:JC{u66auktionen gick som van{igt 6ra 
a{{t safdes. 

11 :Maj Venna fina ocfi so{iga men fite fiy{iga Wrdaf] imaj var aet 
sed"'Van{ig avs{utning pa varsiisongen fiemma fios fiassoren. 

:J{an ocfz -~nn<Eva 6joa pa "ndgonting att iita ocfi 
aricfia" sa att a{{a sam var mea 6fev nojd"a ocfi g{ac[a.Vet 
var 14 st niirvararuie p{us 4 st respektive som fiad"e kommit 
ut ti{{ 'Rdamanso. Vet rapporterades vatf smn fiommit upp 
pa kongressen. 
Ju6ifeet aisfiuterades ocksa mea hjiifp av (jote6orgare sa att 
aet fiommer att passa iiven aem mea pfanering m1n.Vet 
liommer iiven a tt gar as en res a ti{{ :NO'RVL'4. 03 som 
arrangeras pd 
isfil:nd,ev afier vi dven ti{{ (jrontand.Som vanfigt safdes auk
'Tiansmateriafet smn 6jods u t ti{{ fiugade syekufanter,a{{a 
o6jek.t 6fev sdida. 
'Ett stort tack ti{{ 'Eivi:nd-Xofstad fran Norge sam fW{{ ett 
foredraa om sina 6rostiimpfar samt iiven visad"e materia{ ur 
sin samfina.Vet var ett mycket uppskattat forearaa. T.J\CX. 
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Hastens moten i Stockholm och Goteborg. 

Stockholm: Faltoversten Valhallavagen 148,T-bana Karlaplan. 
Mi>teslokal ligger i samma hus som tunnelbanan med ingang fran 
Valhallavagen. Pa alia moten bjuds det pa kaffe och bulle. 
Samtliga moten borjar kl.19.00 

Motesdagar i h6st: 5 September Auktion 
3 Oktober Janne Brandt pratar om GRONLAND 

Auktion 
7 November Auktion 

16-17 Postmuseum 40-ars jubileet 
4 December. Julfest,auktion 

Vad som kommer att vara kvallens tema ar vid enna tidpunkt annu ej 
faststallt,mera detaljerat program kommer i nasta Rapport. 

Goteborg: Gardabo Garverigatan 2,sparvagnshallplats Svingeln. 
Moten sker pa andra torsdagen i manaden kl 19.00.Motes
Lokalen ar oppen fran kl 18.30. 

Motesdagar i host: 12 September Charles Lindberg och islandsbesoket 1933 
SFF kongress,Lennart E lamnar rapport. 

10 Oktober Tvafargade AUR-valOrer-ramtyper 
Visning av hostauktionens objekt 

26 Oktober Stor hostauktion,i klubblokalen kl 11.00 
14 November Gronlandska "TUPILAKER" ,Rudolf 

Krummel 
12 December Sedvanligt julmote,kvallens tema blir 

Islandska Julkort(tag med vad har). 

F oreningen valkomnar foljande ny medlemmar: 

840 Terje Naess Norge 
841 Brynj6lfur Sigurjonsson island 
G842 Stephan Hake USA 

]<; 



Foreningen [slandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlama Postgiro 40 29 57 - 5 
OrdfOrande Sekreterare 
Stig Osterberg 
Oalenvagen 8 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 
stickan.island@swipnet.se 

lslandsklubben i Goteborg 
Ordfi:irande 
Johnny Pemerfors 
Oraggensgatan 5 
4 I 8 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet.se 

Mikael Magnusson 
Gullmarsvagen 120 
120 39 Arsta 
Tel 08- 722 91 88 
m ikae ldansochstam ps@te I ia. com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekretera re 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
4 16 5 I Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges . frams ida@swipnet.se 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor ri:irande fi:iljande? 

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 

Medlemsansc,kan Sekreteraren lslandssamlarna/lslandsklubben .. Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssam lama/ lslandsklubben 
Auktioner i Rapporten Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt OrdfOrande lslandsklubben 

Detar dags att betala medlemsavgiften fOr 2002 SEK 80:- (Checkar mottages eLkommer att returneras) 
It is time to pay theJmnual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high} 
VAR VANUGA OCH BET ALA MEDLEMSAVCIFTEN SA FORT SOM MOJJLIGT. 

Medlemsavgift for 2003 SEK 100:-

Foljande har ej betalat medlemsavgiften for 2002: 
258,283 .,444~507 ,552,584,599,687' 797 
Foljande har att inbetala rest: 
Ni som intc anmn !nar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanfi:ir Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUTA T.EX $ EL £, € (kan ej jamt belopp 
sandas overf6res restbelopp till nastk.ommande ar). 

Bestall gamla Rapp<wter kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa ar ett maste fOr en 
islandssamlares referensbibliotek dade innehaller mvcket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

VIKTIGA DATUM FOR fSLANDSSAMLAR:\A. 

lslandssamla rnas auktion 26.10 2002 Goteborg 
Autum Stampex 18 --22.9 2002 London 
Nordia Kristiansand 10-13.10 2002 
Forum 9-10 Nov 2002 
Islandsamlarnas 40-ars jubileum Postmuseum 16- 17 .II 2002 Stockholm/ Auktion/ 
Mare Balticum Kiel 23- 25 Maj 2003 
Nordia Reykjavik J.6 -19 okt 2003 Anma1an till Leif Nilsson 
MANUS STOPP FOR SEP RAPPORTEN AR 28 AUG 

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