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En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Har ar ett nytt nummer av var Rapport och starten pa en ny sasong . Hoppas att 
sommar.en har varit anger)am. For min del sa har den kants kort. Sa tycker man val 
alltid , men det var ju inte : lange sedan jag modosamt pusslade ihop Junirapporten. 
Da hade jag bekymmer med att fa plats med alit. Den har gangen ar problemen de 
omvanda. Kanske borde jag ha horsammat psalmens strof "berg sjunken djup sta 

\ 

opp". Naval , man viii ju fa med alia manus nar de ar sa farska som mojligt. Jag 
hoppas att denna manusbrist ar tillfallig och pa battring framover. Den narmaste tid en 
ar ju fylld av aktiviteter och ger saledes mycket att rapportera om. 

Pa omvagar har svaret pa fragan om Leifs streckstampel natt mig. Britten Mike Tuttle 
vet och berattar att stampeln ar brittisk och anvand under det forsta varldskriget. Om 
detta kan du lasa i denna Rapport. Skont att kunna publicera detta och att mitt 
hugskott om att stampeln kunde vara newfoundlandsk var fel och inte behovde 
forklaras narmare. 

Nar dessa rader skrivs sa har hastens forsta mote i Stockholm hallits. Vi var 11 , men 
har plats for manga fler. Vi hoppas att Du tar de tillfallen som bjuds till att besoka 
vara moten i Stockholm och Goteborg. Behover jag saga att Du ar valkommen . 

Mats Edstrom 

lslandsklubben i Goteborg byter moteslokal 

Hasten 2007 byter lslandsklubben i Goteborg moteslokal och i samband 
med detta atergar vi till torsdag som motesdag. I november halls dock 
motet pa, en onsdag p.g .a. att lokalen inte ar tillganglig pa torsdagen . 
Med anledning av utstallningarna i Boras och Reykjavik halls vara tva 
forsta moten under hasten den 3:e torsdagen i manaden . 

l 

Den nya lokalen ligger i Gamlestadens Medborgarhus , Brahegatan 11 . 
Narmaste sparvagns- och busshallplats ar SKF dar linjerna 6, 7 , 11 , 58 , 
59 och 69 stannar. 

For mer information se motesprogrammet. 
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Ordforandens· rader 

Nu b6rjar en ny sasong. Jag hoppas att ni bar haft en bra sommar aven om vadret inte bar varit 
sarskilt gynnsamt for strand och bad. Men kanske bar det i stallet blivit stunder over for 
pysslande med frimarkena? Jag intresserar mig ju aven for de Gronlandska frimarkena ocb 
vid en auktion i juni sa lyckades jag inforskaffa nagra bogvalOrer av Amerikaserien fran 1945 
pa aktgangna postanvisningsklipp. Det ar sallan som man ser dessa marken postalt anvanda 
och utan filatelistiska baktankar. Sa jag ar nojd tned mina inkop. 

Vi har nu narmast att se fram emot Bofilex i Boras i mitten av september ocb sedan Reyksyn i 
Reykjavik i mitten av oktober i samband med det Islandska forbundets 50-arsfirande. Det blir 
sakert intensiva dagar bade i Boras och i Reykjavik! I Boras ar det tankt att vi i 
Islandssa~·nlarna ska ba nagra foredrag om vara samlingsomraden med Johnny Pernerfors som 
sammanhallande. Sjalv har jag tankt beratta nagot om de Gronlandska pakke-porto 
frimarkena. Detar ett omn\de som bjuder pa mycket av intresse men det tycks ocksa som om 
kunskapen inom detta omrade ar begransad. Det vore kul om jag lyckas fanga intresset bos 
nagra av er for detta fascinerande omrade som jag :· sjalv blev gripen av vid ett mote i 
Islandssamlarna pa Tony Bjellefors kontor 1984 da Torben Hjorne gastade foreningen ocb 
berattade om sin forskning inom detta omrade. Gronland tillhor ju foreningens 
intresseomraden sa jag hoppas kunna beratta nagot intressant. Bara en san sak som att 
efterperforeringarna 1918 for 5 oresvalOren endast omfattade randen pa 25 ark om 25 marken 
vardera vilket innebar att det tillverkades endast 100 marken med efterperforering pa tva sidor 
ocb 300 marken med efterperforering pa tre sidor. Jag kan visa upp tva av varje, 2 respektive 
2/3 procent av totala upplagan! Jag tycker det ar narmast otroligt att sa pass stor del av bela 
den efterperforerade upplagan har rakat hamna just hos mig. Jag har inte heller behOvt betala 
sa mycket for dem, utan som om de varit av den betydligt billigare grovtandade typen. Det ar 
ocksa i vissa fall enkelt att avgora skillnaden mellan ett marke med katalogvarde 90 kronor 
ocb ett nastan identiskt med katalogvarde over 1 000 kronor. Det ar ofta som det racker med 
en glimt i auktionslistan for att avgora detta. Ofta ar inte saljaren/ auktionaren medveten om 
detta! 

Jag hoppas fa se manga av er i Boras! Men jag ar inte den ende som kommer att ba!la 
fOredrag pa Bofilex. Steen Jack Petersen ·kommer att beratta om de postal a forballandena pa 
Faroarna under andra varldskriget, Johnny Pernerfors kommer att beratta om annorlunda 
anvandning av frimarken pa Island och Rolf L Johansson slutlig~n ger oss en inblick i de 
postala forballandena i Danska Vastindien 1758 - 1880. Det finns ·mycket att lara sig pa 
Bofilex och da inte att forglomma de av .vara medlemmar som deltar som utstallare, Steen 
Jack Petersen, Rolf L Johansson, Douglas Storckenfeldt Leif Nilsson, Stig Osterberg, Kaj 
Librand och Johnny Pernerfors. De berattar om sina utstallningssamlingar varje dag kloc,kan 
14.00. Tag tilWil~et i akt sa ses vi i Boras! 

Tomas Olsson 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

Utstallningen Bofilex. 14 - 16 september 2007 i Boras. 
Felag frfmerkjasafnara 50 ar, utstallning . 11 - 14 oktober 2007 i Reykjavik , Island . 
lslandssamlarnas auktion . 3 november 2007 i Gi:iteborg. 
Frimcerker i Forum. 9- 11 november 2007 i Ki:ipenhamn , Danmark. 
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Rekordpris pa lslandsk Brostampel 

Ett nytt prisrekord har formodligen satts pa en Islandsk brostampel. Pa Thomas Hoilands 
internetauktion i borjan av augusti saldes nedanstaende marke vilket ar stamplat med en 
vacker brostampel SAURBJER BORG 30.9.31 typ B2a for 15.500 DKK + 20%. Det viii 
saga ca: 23.000 svenska kronor. Varfor nu detta hoga pris kan man undra? I 
brostampelhandboken "islenskir stimplar 1894-2{)03" far man en del av forklaringen. 
Stampeln ar OKAND. Okand "som anvand" ar den mer korrekta forklaringen som man far 
nar man laser den engelska texten i handboken. Man far ocksa informationeq att stampeln 
forst ii.J registrerad i Saurbrer (1) 28.11.1930-31-12-1930 och efter det i Kalastaoakot 
1.1.1930-31.12.1934. l:a inom parentesen var forst ett fragetecken, men sa kom jag pa -
varfor inte titta i den fornamliga handboken fran 1991 "P6sthus og Brefhiroingar a Islandi". 
Har far man galant forklaringen till att 1 :an talar om att det ar Saurbrer i Borgarfjaroarsysla 
det handlar om bland de fyra_; olika alternativen som finns att valja bland nar det galler orter 
med namnet Saurbrer som m1gon g<"mg haft en post- stampel. Kalastaoakot Jigger ocksa i 
Borgarfjaroarsysla och i handboken far man ocksa informationen att det ar fragan om ett 
lokalbyte da stampeln flyttas. ~· 

Nar vi nu anda ar inne och rapporterar fran Hoilands internetauktion sa titta pa nedanstaende 
marke och las den fantastiska forsaljningstexten fran januari i ar. 

Detaljer - Lot: 355894 
FACIT 6 11873 !Island I o 

Oval, 4 Skilling, r0d, linietakket. Flot eksemplar, men med 
manglende 0vre, hojre hjorne, da postrytteren forvekslede 

posttasken med muleposen (se tandma:rker efter den lillebitte, 
islandske hest) Dokumentatioreri herfor er dog meget sparsom . 

Facit: 19000 

Tittar man lite extra pa stampeln ser man att det ar en Reykjavik typ G 1 b och da vet vi som 
samlar Island att det ar ett efterstamplat marke, sa market har aldrig suttit pa ett brev som 
porto, sa forklaringen med "muleposen" ar langsokt. Men okej - utropet pa 100 DKK sager 
val en del samt att market aven var osa!t vid forsta forsoket och nar det sedan kom till 
forsaljning igen en andra gang sa blev den said for 150 DKK + 20%. 

Johnny Perne1jors 
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Hafte med 50 marken 

AJ, AJ- nu har iiven vi Islandssamlare "drabbats" av sjukdomen "JATTEHAFTEN"! 
Den 24 maj i ar gav det Isliindska postverket ut ett hafte innehalland 50 klistermiirken. 
Ja just det, klistermiirken, men samtidigt gav Postphil ut samma motiv utfort pa gammalt 
hederligt satt. Som vanligt glOmmer man dock av sig sa nagot FDC med klistermarket blev 
det inte och inte fick vi abonnenter nagot miirke \ i abonnemangssandningen. Daremot har 
Postphil varit viildigt smarta niir man tagit frarh "jiittehaftet". Man har sett till att perforera 
papperet som markena sitter pa sa man kan enkelt riva ut ett marke och siitt§l in det i sin 
samling, vilket vi far ge Postphil berom for. Det gar ocksa att kopa losa marken. 
Da jag inisstiinker att det blir ganska fa av oss samlare som kommer att kopa detta "jattehafte" 
sa foljer hiir nagra bilder pa hur haftet ser ut. 

Klistermarket Baksidan 

Framsidan pa hattet 

Baksidan av hattet 

Normalt marke 
: P r ' ;r···-~{\. 
: L'~ l !,_ LtJ~ . '-· . . . . . 

. . . .... ~ . 
! ,r, :..i : ") :. ::· ';: ... 

· ... _,. - ··~. : .. ';: '"' :~ , .. , ~ ' '-"• . ' ·"- . 

FYrirtaekjapj6nusta 580 11 DO 

PJonustuver einstaKlinga 580 1200 

ww~.-~: . postur .! S • v;ww . .5t3mps.is _ ...• , _ 
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Haftets bada sidor i utvikt skick 

~1' :, ~~ 
) 

I • t:'"'" ,. ;;_:_ ~~ . '"'' ' I 
.. 
~ 
·' .. ~· ; ···'.;~~ 

For er som missat detta marke sa far ni nu chansen att fa ett marke Gratis. 
Sand ett foradresserat och frankerat kuvert till mig (se adress nedan) sa sander jag ett marke 
som vi pa Islandsklubben i Goteborg ger er som en liten hostgava. 

Ni som kommer pa forsta hostmotet i Goteborg kommer att fa ert exemplar da. 

Johnny Pernerfors 

Det foradresserade och frankerade kuvertet skickas till : 

Johnny Pernerfors, Draggensgatan 5, 418 77 Goteborg 

Medlemsannons 

I am looking for an exchange partner. I wonder if anyone can help me 
with modern (1990 - 2007) postal used stamps. I am mainly interested in 
stamps from Iceland, Greenland, Faroe Island and Aland, but also from 
Denmark, Finland and Norway. For exchange I can give mint and used 
stamps and booklets from Sweden'. 

Anders Ahlqvist 
Sandfjardsgatan 94, 1 tr 

SE-120 56 ARSTA 
Sweden 

e-mail: \Vorldstamps4vou@vahoo.com 
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Brittisk stampel pa isla'ndska marken 

"Vad ar detta for stampel?" undrade LeifNilsson i rapport nr 145, tidigare i ar. Britten Mike 
Tuttle har svaret och detta ska naturligtvis komma RaJ?portens lasare till del. Streckstampeln 
som rekonstruerats pa tva marken ur serien J6n Sigurcrsson, Facit 109 och 110, visar sig vara 
brittisk. Har kommer en oversattning av Mikes redovisade svar i den danska Islandsklubbens 
foreningstidskrift ''IslandsKontakt". 

Leifs stampel, en av flera som anvandes under det forsta varldskriget. 
Fore kriget placerades posten fran brittiska orlogsskepp i sackar och overlamnades till den 
civila postforvaltningen nar skeppet an!Opte hamn. Om skeppet an!Opte en frammande hamn 
vidaresandes postsackarna ooppnade till London. Det postkontor i London som hanterade 
dessa antas ha beslutat att sadan post inte skulle makuleras med den vanliga, aktuella 
poststampeln. Istallet makulerades de mestadels brittiska frimarkena med ett f1ertal olika 
Londonstamplar. Nagra var av typen "London F.S." dubbel ringstampel. Denna typ ar ocksa 
patraffad pa islandska frimarken . 

Nar kriget utbrot blev postpersonalen instruerad att inte anvanda nagon typ av poststampel 
som inneholl ortsnamnet pa all sorts sjopost. Manga postkontor anvande vilken aldre stampel 
som heist. Viktigast var att den saknade ortsnamn. En del postkontor avlagsnade ortsnamnet 
pa stampeln. De storre postkontoren hade streckstamplar (sa kallade Killers) som overens
stiimmer med den som Leif undrar over. Dessa "Killers" var huvudsakligen avsedda for 
paketpost och nar forsandelser patraffades dar frimarkena av misstag undgatt stampling. 

' . 
Vad vi vet sa postades stora mangder i Reykjaviks hamn eller overlamnades direkt till 
kaptenen pa de postforande fartygen. Det resulterade i att sadan post forsags med utlandsk 
stampel vid ankomsten till den hamn som fartyget an!Opte. Edinburgh ar den i sammanhanget 
mest kanda i Storbritannien. Under kriget riskerade all neutral sjOfart att stoppas 'och 
kontrolleras av ·den brittiska flottan. De omhandertog ocksa post som overlamnades till 
censorema for granskning. Dessa atgarder gjorde~ for att hindra meddelanden att na Tyskland 
genom de nordiska landema. Senare under kruget beordrades alla islandska skepp att uppsoka 
brittiska hamnar pa vagen till eller fran Skandinavien. Som ett resultat blev post som inte 
redan var poststamplad pa Island makulerad pa det satt som markena bar ovan visar. Detta for 
att hemlighalla hur och var posten hade hanterats . 

Referenser: 
I. British Naval Post & Censor Marks of the First World War. av Dr. M . H. Gould 
- Publicerad av Postal History 2000 pa uppdrag av Forces Postal History Society. 

2. Iceland & World War 1 -Part 3 av Mike Tuttle i Scandinavian Contact, June 2005 , 
-publicerad av det brittiska Scandinavian Philatelic Society. 
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Filminspelning i polarvarlden kryddad med ett privat flygpostmarke 

I det forra numret av Rapporten sa beskrev jag nagra 
polarpostbrev som nyligen salts pa en auktion i USA. 
Breven som bl.a. bar det privata flygpostmarket skapat 
av den amerikanske ,konstnaren Rockwell Kent ar bade 
eftersokta och kostbara. Har kommer en presentation om 
bakgrunden till market. 

Inspelningen av filmen S 0 S Eisberg 
Pa forsorpmaren ar 1932 reste en expedition under ledning av den tyske filmregissoren 
Arnold Fanck till Gronland for att gora en spelfilm. Expeditionen omfattade 42 medlemmar 
som fardades ombord pa f~rtyget S/S Borodino fran Hamburg till Umanak pa vastra 
Gronland. I filmteamet ingick tva vetenskapsman, Dr. Fritz Lowe och Dr. Ernst Sorge, som 
hade erfarenhet fran tidigare expeditioner. :· 

Fanck var beromd for sina filmer i alpin miljo dar han haft flera legendariska alpinister som 
medarbetare. Filmen S 0 S Eisberg var en tysk-amerikansk samproduktion mellan 
filmbolagen Universal Pictures och Deutsche Universal Film AG som inspelades 
huvudsakligen pa Gronland. Dess handling iir om en i polarvarlden forsvunnen 
vetenskapsexpedition och den raddningsaktion som fOljde. En av filmens huvudroller innehas 
av Leni Riefenstahl, en annan av aviatoren Ernst Udet. Han fick f. o. spela sig sjalv. 

Ernst Udet ja, han ar ju i sammanhanget ytterst betydelsefull for oss filatelister. I expeditionen 
ingick tva piloter, Ernst Udet och Franz Schriek, och tre flygplan. Dessa var en Klemm 25w, 
En BFW 23 W och en Gypsy Moth. Udet var en av det fOrsta varldskrigets mest beromda 
stridsflygare. Han tjanstgjorde bl.a. i samma skvadron som Hermann Goring. Senare, pa 
1920-talet agnade han sig Udet at konstflygning. En av hans specialiteter var att fran marken 
fanga upp nasdukar med en krok som var monterad pa flygplanets ena vingspets. Denna 
fardighet kom han ocksa att utnyttja som postflygare pa Gronland. I sin bok "Mein 
Fliegerleben" beskriver han sina flygningar med fOrnodenheter och post till expeditionens 
medlemmar. Dessa droppades fran K:Jemm-flygplanet med hjalp av sma fallskarmar. 
Samtidigt behovdes ocksa post fran expeditionen befordras. Men hur skulle denna uppfangas 
nar flygplanet inte kunde Janda? Jo, sa har! Har kom Udets fardigheter som konstflygare till 
nytta. Postsackarna hangdes upp pa ett rep som spants mellan sammanbundna skivstavar. Mitt 
pa repet som var ungefar fern meter langt hangde sacken. Fran flygplanet firade Udet ned ett 
litet ankare och fiskade upp sacken. Posten flog Udet till Igdlorsuit eller Umanak, dar 
postforande fartyg anlOpte. 

Flygpostsmarket 
Filmexpeditionen hade sitt baslager i Umanak.: Darifran kunde man rekognosera terrangen 
efter lampliga inspelningsplatser. Under en sadan rekognosering slog en del av expeditionen 
lager pa Ubekendt Ejland nara Igdlorssuit. Dar traffade sallskapet Rockwell Kent. Han levde 
dar sedan knappt ett ar tillbaka tillsammans med sin gronlandska vaninna Salamina. Hjalp att 
leva dar, cirka 36 mil norr om polcirkeln, hade han fatt av Knud Rasmussen. Rockwell Kent 
som var en duktig grafiker atog sig att framstalla ett flygpostmarke till expeditionens 
avgaende post. Market avbildar en flygande duva med ett brev i nabben och ett isberg i 
bakgrunden. Market bar texten 1 Gmnlands.ke Luftpost, 10 0re. Fargen ar rodbrun. 
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Market framstalldes med en "tryckplat" av tra, sa ka:llat trasnitt, och trycktes ett och ett. Den 
forsta upplagan bestod av cirka 75 marken. Enligt uppgift ska market ha framtagits i syfte att 
bekosta uppforandet av ett forsamlingshus fOr lokalbefolkningen i Igdlorssuit. Ett sadant blev 
i alia fall byggt. Jag hoppas att kunna aterkomma med ytterligare information om syftet vid ett 
senare tillfalle. 

Nar Rockwell Kent sedan reste tillbaka till USA, trycktes dar ytterligare 200 marken hos 
Pynson Printers i New York. Dessa ar tryckta pa ett tunnare papper och ar naturligtvis i en 
hogre tryckteknisk kvalitet. Trycket och fargen ar jamnare, dar skuggorna pa isberget i 
bakgrunden framtrader med tydliga obrutna linjer. Den pa Gronland forst framstallda 
upplagan ar tryckt pa ett primitivare papper. Markets farg ar flammig och isbergets skuggor 
framtrader som prickar. 

Postmyn~igheterna protesterar 
De forsandelser som expeditionen skickade var framst till tyska adressater. De var ocksa 
korrekt frankerade med danska frimarken for motsvarande porto. Forsandelser inom Gronland 
var ju, som bekant ar, portofria fram t.o.m. ar 1958. Det privata flygpostmarket fyllde darfor 
ingen egentlig postal funktion. Trots detta vackte cfessa forsandelser forargelse hos den 
danska postmyndigheten i flera ar efterat. I katalogen till frimarksutstallningen Luposta ar 
1971 skriver Fanck att forvaltaren i Igdlorssuit vagrade poststampla sa att det privata 
luftpostmarket blev stampelbundet till forsandelsen. Daremot gjordes detta i Umanak, dar 
aven koloniens officiella ovala stampel anvandes. Pa detta reagerade det danska 
Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvresendet. En skrivelse fran ar 1933 till forvaltaren 
av kolonin i Umanak lyder: Forvaltaren har forsett ett storre antal brevkort med kolonins 
officiella stampel. Detta ar inte tillatet och far fortsattningsvis inte forekomma. Pa detta svarar 
forvaltaren, H. V. J0rgensen, foljande: Det var flygaren Udet, som hade arrangerat detta under 
Fancks expeditions vistelse har. Jag har sagt att man inte far forse sadana postforsandelser 
med kolonins stampel. Detta svar ar daterat den 27 september 1934. 

Ovanstaende skrivelse ingick som en bilaga i ett brev fran Generaldirektoratet for Post- og 
Telegrafvresendet, daterat den 6 januari 1934, som var stallt till Gmnlands Styrelse. Detta 
lyder: Med hanvisning till den arade styrelsens skrivelse den 18 fOregaende manad angaende 
paklistring av en vinjett markt "Gmnlandske Luftpost" pa brev till Dr. H. Vogler-Greppin, 
Basel, meddelas att man inte kan tillata a;nvandandet av namnda vinjetter. Detta med hansyn 
till de internationella regler som forbjuder anvandandet av icke-postala marken som kan 
forvaxlas med de av postverkens framstallda marken. Likasa kan det inte tillatas att ordet 
"Luftpost" anvants fOr omraden dar ingen luftpostforbindelse ex~·ster,ar. Dr. Vogler-Greppin 
bor tillkannages detta. · 

Enligt min uppfattning kanns Generaldirektoratets reaktion overdriven och inte riktigt korrekt. 
Jag formodar att grundorsaken var de missbrukade Kolonien-stamplarna och man kande sig 
manad att reagera kraftfullt. Sedan tva decennier hade det ju funnits privata flygpostmarken 
och s.k. vinjetter utgivna och anvanda vid olika flygevenemang. Det har var ju annu i flygets 
bamdom och sadana evenemang ronte stor pppinarksamhet. Dessa protester innebar dock i 
praktiken inget da expeditionen sedan lange var tillbaka i Tyskland. For ovrigt var tva av de 
forsandelser som saldes pa Nutmegs auktion i ar adresserade till Dr. Vogler-Greppin. Undrar 
hur manga sadana som gjordes. 

Kallangivelse: 
"Nye oplysningar om Gmnlands 1. Luftpost" av Torben Hjome. Inford 
"Frimrerkea.rbogen 1976- 77". 

"Die Postgeschichte der Arktis", Band II, av Hans Egon Vesper. DUsseldorf 1973 

den danska 
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For den intresserade firms aven fOljande att lasa: 
"Mein Fliegerleben" av Ernst Udet. Berlin 1935 . 

"Mit Flugzeug, Fa1tboot und Filmkamera in den Eisfjorden Gronlands. Ein Bericht Uber die Universal

Dr.-Fanck-Gronlandexpedition" av Ernst Sorge . Berlin 1933. 

"S .O.S Eisberg- Mit Dr. Fanck und Ernst Udet in Gronland . Die Gronland-Expedition des Uni versal

Films SOS Eisberg" av Arnold Fanck. Mlinchen 1933 . \ 

"Er ftihrte Regie mit Gletschern StUrm en und Lawinen" av Arnold Fanck. Mlinchen 1973. 

Mats Edstrom 

Ahrenberg-brev 

Ett sadant har salts hos det amerikanska auktion:>f6retaget Nutmeg Stamp Sales Inc. 
Auktionen som halls den 3 april i ar var en specialauktion pa luftpost med polarankn;r:tning. 

.; 

Brevet som ar fran den avbrutna atlantflygningen 
ar 1929 ar skickat av Overingenjor J. G. Artberg, 
adresserat till honom sjalv. Brevet ar poststamplat 
i Stockholm den 7 juni, alltsa tva dagar fore 
avresan, och ankom New York den 18 september 
efter att ha befordrats sjovagen mellan Gronland 
och USA. Brevet aterkom sedan till Lidingo den 
29 september. 

Brevet bar ett myller av amerikanska stamplar. 
slagna bl.a. p.g.a. dess obestallbarhet. (Sa blir det 
ju nar man skickar poste restante till sig sjalv.) 

Brevet som hade ett forvantat forsaljningspris pa USD 300, saldes for USD 500. 

Kalla: Auktionskatalog "Nutmeg Mail Sale # 138 . Airmail & Specialized Artie Flights", april 2007 . 

Red. 

BOPILEX 07 

Nationell Frimarksutstallning 14-16 september 2007 
Arrangor: BORAS FILATELISTFORENING. 

Lokal: AHAGA, Lillavagen 4, fran Riksvag 40 avfart 86 mot 
Riksvag 27 och Vaxjo. 

Oppettider: Fredag 10.00-19.00, Lordag 10.00-17.00, Sondag 10.00-15.00. 
Mer info pa deras webbsida: www.bofilex07.se 



Foreningen lslandssamlarna 10 Rapport Nr 147 

Sambandet mellan Axel Klinckowstrom och Albert Engstrom 

Axel 
Klinckowstrom 

Svar pa fragorna i Rapport nr 146 sidan 7 

T X E Albert Engstrom 

Vilka ar de tre svenska personerna T, X och E? Vilka ar sambanden med Axel och Albert? 

En ledtrad till person X ar detta citat: 

Se pa gubben i den grana baten 
hur han yevar upp sin stora h~v 
Ser du lOjorna se hur de glittrar 
faglarna i stromparterren kvittrar 
Ser du masarna och hor du goken? 

' 

Citatet ar hamtat ur Ingrid Dardels polska av Evert Taube. Det betyder att X ar Ingrid von 
Dardel och Ear Evert Taube. 

Ingrid von Dardel (1922- 1962) var dotter till konstnaren Nils von Dardel (1888-1943) och 
skulptrisen och forfattarinnan Thora Klinkowstrom (1899-1995). T ar alltsa Thora 
Klinckowstrom som var dotter till Axel Klinckowstrom. 

Forfattaren, kompositoren och konstnaren Eve11 Taubes (1890-1976) anknytning till Albert 
Engstrom fas av detta citat fran www.everttaube.info. Evert Taube inbjods att fira julen 1915 
hos Albert Engstrom i Grisslehamn, och blev sedan hans elev. Albert Engstrom hjalpte ocksa 
Evert att fa sina alster publicerade i tidningar. Evert var ocksa under en tid forlovad med 
Alberts dotter Malin Engstrom. 

Om man bortser fran citatet ur Ingrid Dardels polska finns det en annan losning. Person X kan 
ocksa vara skulptrisen Astri Bergman Ta~be ( 1898-1980). Hon var gift med Evert Taube och 
hade studerat skulptur i Paris tillsammanS' med Thora Klinckowstrom. 

Ordet "vilod" som Broder Strix anvander som avslutning ar en. hemlig forkortning vilken 
anvands som halsning inom ett skamtsamt ordenssallskap dar Albert Engstrom och Knut 
Kjellberg var medlemmar. Broder Strix var Alberts alias inom detta sallskap. 

Kallor: 
http :1 /2:eneal o£i e .darde I. info 
http :1/v:.'vvw .eve11tau be. info 

Kaj Librand 

En rattelse av texten i foregaende Rapport : 
Centralforbundet for Socialt Arbete CSA var och ar placerat i Stockholm. 
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lslandssamlarnas resa till ReykSyn 07, 10- 15 oktober 

Nu har vi fatt klart med deltagare till var resa i oktober till Reykjavik och var 50 ars 
jubilerande vanforening Felag Frimerkjasafnaras utstallning ReykSyn 07. 

I skrivande stund sa blir vi 25 stycken medlemmar och vanner som deltar i resan och pa valda 
delar av vara olika utflykter. Sju av oss kommer ocksa att delta som utstallare pa ReykSyn. 

Pa var resa har vi denna gang planerat in tva helt nya och spannande utflykter som ar lite 
utover .de vanliga utflyktema man gar nar man ar i Island. Den forsta ar pa fredagen da vi aker 
ut pa en Jeepsafari hela dagen dar halften av vara resenarer aker med och den andra blir pa 
sondagen da nastan alia av oss aker med ut pa en 3-timmars Valsafari. 

Vi har under sommaren fatt qet gladjande meddelandet fran var van J:>or J:>orsteins att vi ar 
hjartligt valkomna att besobi Nationalarkivet pa torsdagen sa som vi planerat och blir dar 
mottagna av arkivets hogsta ansvariga direktOr Mr. Olafur Asgeirsson. J:>or meddelade ocksa 
att han har fatt tillatelse att plocka ihop och visa 5-l 0 rirmar pa ReykSyn 07 med material fran 
Nationalarkivet. 
For den som redan nu ar lite nyfiken pa vad Nationalarkivet kan ha i sina arkiv sa 
rekommenderar jag att ga in pa deras hemsida och tjuvtitta lite pa nagra av de spannande 
sakema de lagt upp, adressen ar http: //www.skjalasafn.is/skjalada~ur/001 04 04.html 

Pa vara tva senaste resor till Reykjavik sa har vi varit valdigt besvikna att Nationalmuseet 
inte gatt att besoka pga. renovering men nu infor denna resa sa har man antligen renoverat 
klart och oppnat igen. V ar van Gunnar Rafn Einarsson har ordnat sa att vi pa sondagen far en 
guidad rundvandring pa museet. 

Under vara dagar i Reykjavik sa har vi fern gemensamma middagar inklusive banketten for 
ReykSyn 07 som vara resenarer kunnat boka. Givetvis ar ovriga vanner och medlemmar 
.som ar i Reykjavik under vart besok valkomna att hora av sig till oss om ni onskar att ga 
med ut och ata med oss. Vi borjar pa onsdagen med Restaurang "Tveir Fiskar", torsdag 
"Kaffi Reykjavik", fredag "Fjorukniin" Vikingarestaurangen i Hafnarfjordur, !Ordag 
Bankett ReykSyn 07 och vi avslutar me~" A Hansen" i Hafnarfjordur pa sondagen. 

For att garanterat fa plats pa restaurangerna sa anmal er sna~ast till Johnny eller Leif 
(adresser pa sista sidan i Rapporten).· 

Johnny Pernerfors och LeifNilsson 
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Utstallningen ReykSyn07 

Nu ar det snart dags! Fdm var kassor har jag fatt forteckningen over samtliga utstallare. 
Antalet expo nat ar 3 8 och omfattar totalt 13 5 ramar och nio montrar. F orteckningen samt ett 
komprimerat program med utstallningens oppettider fi1111er du har. Utstallningen som ar en 
nationell filateliutstallning ager rum den 11 - 14 oktober 2007 i Reykjaviks stadshus. 

~.c.~~ 
" 

Program 

Torsdag 11 okt: Kl. 16:00 inviger Reykjaviks borgmastare ReykSyn07 for 
utstallare och medlemmar i Felag Frimerkjasafnara. Gruppfotografering av alia 
Felag frimerkjasafnaras medlemmar. 
Utstallningen oppnar for allmanheten kl. 17:00 

Fredag 12 okt: Utstallningen oppel1 kl. 08:00- 19:00. Islands Centralbank visar 
sin samling av islandska mynt. . 
Lordag 13 okt: Utstallningen oppen 12:00- 18:00. Samlarmarknad samt 
vardering av samlingar pa Ion6 kl. 13:00- 17:00 
Utstallningsbankett med prisutdelningsceremoni kl. 19 :00- 23:00 

Sondag 14 okt: Utstallningen oppen 12:00- 17:00 
·• 

Kontaktperson for utstallningen ar: Brynjolfu.r Sigurjonsson, Felag frimerkjasafnara 
e-post: brvlli@simnet.is 

Forutom besok pa sevardheter. shopping etc. sa har Kolaportio (Loppmarknaden i Reykjavik) 
oppet pa lordagen och sondagen kl. 11 :00- 17:00. 

Red. 
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Forteckning over utstallare pa ReykSyn07 

Abrahamsson, Per-Olof 
Annorlunda makuleringar av islandska frimarken, 

6 ramar 
samt brev till och fran Island. 

Boy-Hansen, Lilian I Faroarna 5 ramar 

Einarsson, Gunnar Rafn Mistok I ram 

Eliassen, Olafur A v2 Postal forms & cachets I 5 ramar 

Gustafsson, Arni Islandsk skeppspost 5 ramar 

Helgason, Sverrir I Islandska nummerstamplar ' I ram 

Islandssamlarna N ummerstampelhandbok I ram 

Johannessen, Hjalti Upprunastimplar 5 ramar 

Librand, Kaj Island, Gullfoss I ram 

Linda!, Eirikur Flygmarken I manter 

Myntsafnarafelag Islands Mynt I manter 

Myntsafnarafelag islands Islandska sedlar ,· 2 montrar 

Nilsson. Leif Islandska nummerstamplar 5 ramar 

Nilsson, Leif Siluettutgavan 1911 / 1912, ink!. provisorier 5 ramar 

Olafsson, Jon Islandska fyrblock I ram 

Olafsson, Sigfus Barmmerki 2 montrar 

Olson, Ulla lslandska helsaker 5 ramar 

Pernerfors, Johnny Island 1873 - 1943 8 ramar 

Pernerfors, Johnny Konungsforin til Island 1907 I ram 

Schumacher, Mike Island 1972- arhundradets match, Fischer- Spassky 6 ramar 

Schumacher, Mike Vatnajokull- Islands glaciologsallskap, brev 1959- 1963 2 ramar 

Seolabanki Islands Islandska sedlar 5 ramar 

Sigmarsson, Johannes Islandska brostamplar, typ B I a 5 ramar 

Sigurj6nsson, Brynj olfur Postalt anvanda islandska nummerstamplar 1903- 1960 5 ramar 

Sigurosson, Kristinn Telefonkort .; 2 ramar 

Sigurosson, Magnus Danska reklamstamplar 4 ramar 

Sigurosson, Sigmar Dyr i utrymingarhrettu ' 2 ramar 

Simonsen, Carl Island, Varianter 1873 -1936 5 ramar 

Slettebo, Hallvard Interrupted Mail of Scandinavia 5 ramar 

Stefansson, Rt:mar I>or Island fr.o.m. republik 5 ramar 

Storckenfeldt, Douglas Island till 190 I 7 ramar 

Sveinsson, Sveinn Ingi Islandska nummerstamplar 5 ramar 

Sveinsson, Sveinn Ingi Island, Julmarken 5 ramar 

Srevar Hermerki og mynt 2 montrar 

l>j60minjasafnio Island. Alpin2:ishatioin 1930 5 ramar 

I>orsteins, I>6r Island, Fiskar 1939- 1945 5 ramar 

I>oroarsson, Guomundur Minnispeningar 2 montrar 

Osterberg, Stig f Island, Tva kungar' 6 ramar 
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Hastens utgivningsplan for islandska frimarken 

Hostterminen inleds den 20 september med tre marken och ett miniark. Endast Elva dagar 
senare, den 1 oktober, utges nasta utgava med tva marken i ett sa kallat SX-par. 

mom 
11011 

482A. Den nya islandska bibel
oversattningen. V albr 60 kronur. 

ISLAND '""' 

••····•·•·······•·•· . 
. . . . ... 

. . . . .. .. •.;,. . -·--.. . ,·· ...... . . . . . 
. . . . 

'• . . . . . . . '. ~ - . 
,_,. : ~ .... " ., - ") S.Q .. ." 
.. ..... . "'.: .. .....:: . {_..._ . '-.. : 

················•···· 

...... '""' • .,. ·""'"·"" ..;, . niSI..A \JD 

120 l~t.Ar ... ·n 

493A-B . Vilda bar pa Island. Tva marken 
i valbrerna 120 och 145 kronur. 

494A. Frimarkets dag . 
Kung Frederik den VIII besok pa 
Island 1907. ValOr 250 kronur. 

495A-B. SEPAC-utgavan 2007. 
Vattenfallet Selfoss. Tva marken 
i valorerna 80 och 105 kronur. 

G-36. Gi'tvomapp med alla 
SEPAC -utgavor. Pris ISK 1400. 
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Arets frimarksutgivning avslutas den 8 november· med fyra utgavor med totalt sex olika 
marken, P.a utges arets julfrimarken dar den lagre va!Oren ocksa firms i hafte. Dessutom, inte 
att f6rg!Omma, Arsmappen 2007. 

_ . 
. 

.J(~pl{J;tr;a 
$·"·'·" '· · · : .t!<~t, tca .. 

496A-B. Ins~kter. Tva marken 
i va!Orerna 70 och 190 kronur. 

~ . \ 

"' n n u r1 n . f • • a u u " u 
I II II II II II II Jill II II II II II II II 

85 

• r.:.:;,._ ~~ ~ uU 

--~~~~~~ 
JO~AS ~V•UCRIM~SO~; 

497 A. Islands nationalskald 
Jonas Hallgrimsson 200 ar. 
Valor 65 kronur. 

498A. Kleppur - psykiatriskt 
sjukhus 100 ar. ValOr 80 
kronur. 

499A-B. Julfrimarken- julbrod. Tva 
marken i valorerna 60 och 80 kronur. 

... 
._· ' 

' .. : 

:~ 
H73. Julfrimarket .60 kr i hafte 
om tio marken. Pris ISK 600. 

Mer information firmer du pa Islandska postens hemsida. Webbadressen ar: www.stamos.is 

Vill du kontakta dem, bestalla nagot eller oppna abormemang nar du dem pa foljande satt: 
Postphil, StorhOfdi 29, IS-110 Reykjavik, Island. Tel. +354 580 1050, Fax +354 580 1059, 
e-postadress: stamos@postur.is 
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Tankar fran Kassoren 

Hiir kommer lite nya tankar sa hiir i sommaren. Rapporten har jag kopierat, etiketterat, 
frankerat, kuverterat och skickat ut sedan 1991 med 4 nummer per ar. Foreningen 
inforskaffade en egen kopieringsmaskin som star hos oss i ett kallarutrymme tillsammans med 
kopieringspapper och kuvert. Allt detta tar en stor yta i rummet. Jag hoppas att Ni iir nojda 
med kvaliten pa den kopierade Rapporten samt an Posten makulerar frimarkena med en fin 
stiimpel. 

Foreningen har idag 295 medlemmar som erhaller Rapporten med uppdelning"pa Sverige -
192 st,.Norden- 65 st, Europa- 27 st samt till sist Ovriga varlden- 11 st. 

Manga av foreningens medlemmar kommer att hjalpa Borasforeningen med BOFILEX
utstallningen samt aven delta: som utstallare, JAG HOPPAS A TT VI TRAFF AR MANGA 
AV FORENINGENS MEDLEMMAR pa denna utstallning. Vi kommer att i foreningens 
namn att ha en del aktiviteter. 

Leif Nilsson 

Tavlingsdags 

Grattis till er som deltog i forra numrets tavling. Det gallde ju att rosta pa 
det vackraste frimarket fran Danska Vastindien. Fyra medlemmar 
skickade in och rostade trots det blev det oavgjort dari6r att en av er inte 
specificerade vilket marke i serien som var vackrast, men det gar inget. 

S:t Thomas hamn, facitnummer 38 - 40, fick i alia fall r6sterna. 
De fyra som kommer att fa pris hemskickat med posten ar: 

·• 

Stig Osterberg , Haninge 
Kjell Hedman, Eskilstuna 
Leif Ostelind, Strangnas 

Tommy Heurlin, Sundsvall 

Grattis till Er! 

Nu till denna tavling . Nu f6rilyttar vi oss till Island, varan huvud6. Vi gar 
sa att vi delar upp utgavorna pa Island och borjar med dem som kom ut 

' fore republiken det viii saga fran 1873-1941, med hogsta facitnummer 
267 ar giltigt att rosta pa i denna omrostningsrunda. Valkomna att rosta. 
Skicka erat vykort med er r6st samt adress till sekreteraren i Stockholm 
fore den 10 november. 

Mikae/ Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen 
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Ny litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S. Arrevad, Danmark. Skriften behandlar samtliga till dags dato kanda 
fartyg som har trafikerat farvatten till och frc'm Island. Den visar avbildningar pa brev som har 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSHJEFTE om 
52 sidor. Skriften ar i A4-format och i !Osbladsystem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
SEK 104:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Reviderad och helt omarbetad med alia nya ron som har inkommit sedan 1996. Utgavs i 
samband med Nordia 2005. Levereras i bladsats med plastringar. Vikt 390 gram. 
Pris per bladsats ar 185:- (I priset ingar porto inoni Sverige) 

KRONSTAMPELHANDBOKEN. 
Levereras i bladsats med plastringar. Pris SEK 185:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

Anmalan om kop av ovanstaende litteratur och handbocker gors till: · 
Foreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: leif.a.nilsson(mtelia.com 

New Literature 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Jacob S. Arrevad, Danmark. Written in Danish, A4-size, 159 lose leaf pages + supplementary 
52 pages. Net weight 520 gram. SEK 190,00 (Europe), SEK 210,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS, New edition. 
English translation. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), SEK 
260,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF CROWN CANCELS. 
Written in Swedish. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), SEK 
260,00 (Worldwide) .; 

Make your order to: Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-mail: Leif.a.nilsson(@telia.com 

All the prices above include postage. Payment to Pay Pal account leif.a.nilsson@; telia.com 

Foreningen har beslutat att medlemmar boende utanfor Sverige 
kan betala medlemsavgifter samt bestallningar av handbocker 

med PAYPAL till kontohaware leif.a.nilsson@telia.com 
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Hastens moten i Stockholm 

Moteslokal : Ostermalms Foreningsrad, Valhallavagen 148 . T-bana Karlaplan (uppgang 
Valhallavagen). Vid Faltoversten, ingang precis vid busshilllplatsen. 

Pa alia mOten bjuds det pa kaffe och bulle. Motena borjar kl. 19.00. 

619 Sasongsstart med bl.a. liten auktion. · 

411 0 Ingmar Spykrnan gastar oss med ett foredrag om sitt samlingsomn:lde 
Gustav V profil hager. Liten auktion. 

111 1 Mats Edstrom berattar om islandska Stampelmarken. Liten auktion. 

6112 Julavslutning med 'sedvanlig lussebulle och g!Ogg. 
LeifNilsson berattar om Fredrik VIII . Liten auktion. 

Pa motena ar det fritt fram for medlemmarna att ta med objekt att lamna in till 
auktionen. For detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 

~--------------------------------------------------------~ 

1Var skal du 
dine . . ? 

.. ~ 
I a. 

-• ora en lri.merkene 

l 
' l 
l 

I . 
! 
\ 

l 
l 
! 
! 
I 

l 
l 
! 
! 
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ISLANDSKLUBBEN ·r GOTEBORG 

Program for hasten 2007 

Sept 20 lnvigning av den nya moteslokalen och Rapport frim BOFILEX 07. 

Okt 18 

Nov ·3 

Nov 14 

Dec 13 

Rapport fran ReykSyn 07. 

Stor HOSTAUKTION i klubblokalen . 

(Preliminar datum) 

lslandsk~ Postens gavomappar. 

(OBS! 3:e onsdagen) 

Sedvanligt julmote med Glogg och lussekatt. 

Valkommen till hastens mbten och ta del av kvallens 
tema och den sedvanliga mbtesauktionen . 
Vi bjuder pa kaffe med nagot gott till . 

Vi traffas nu pa torsdagar 
(undantag i november da motet ar pa en onsdag) 

i klubbens nya lokaler i 
Gamlestadens Medborgarhus pa Brahegatan 11, 

hallplats SKF 
(sparvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 , 59 och 69). 

Mbteslokalen oppnas ~ 8.30 och vi bbrjar motet 19.00. 

Kontaktpersoner: Ordfbrande: Johnny Pernerfors , Tfn . 031-54 88 78 
Kassor: Bengt Pahlman, Tfn . 031-47 53 47 

Email : islandsklubben@bredband .net 

HEMSIDA: http://hem.bredband .net/islandsklubben 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben Goteborg. 

Foreningen lslandssamlarna 
Postgiro 40 29 57-5 BIC NDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Ordforande 
Tomas Olsson 
Multragatan 50 
162. 55 Vallingby 
Tel/Fax 08-87 49 27 
svensson. olsson @chello. se 

Redaktor Rapport 
Mats Edstrom 
Lidnersgatan 1 OA 
112 53 St0ckholm 
Tel 08-656 54 80 
mats.edstrom@karolinerna .se 

lslandsklubben i Goteborg 

Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031-54 88 78 
pernerfors@bredband .net 

Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Frovigatan 7 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
mikaeldansochstamps@telia.com 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges. framsida@comhem se 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 
Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna I lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassbren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kassbren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktbren lslandssamlarna 
Adressandring Kassbren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordfbranden lslandsklubben 

Medlemsavgiften for 2007 ar SEK 100:-

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
is I. kassoren@telia com 

Kassor 
Bengt Pahlman 
Mars Backe 5 
414 67 Goteborg 
Tel 031-47 53 47 
benqtp@msn .com 

Medlemmar boende utanfor Sverige betalar via PAYPAL till leif.a.nilsson@telia.com 

The annual membership fee 2007 is SEK 100:-
Residents abroad can pay trough PayPal to account leif.a.nilsson(a)telia.com 

Bestall gamla Rapporter kostar bara 1 0:-/nummer + porto , dessa ar ett maste for en islandssamlares 
referensbibliotek da de innehaller mycket lasva rt. B~stallning gors till Leif Nilsson. 

MANUS STOPP FOR; Mars RAPPORTEN ;ir 25 Februari , Juni RAPPORTEN ar 20 Maj 
September RAPPORTEN ar 25 Augusti, December RAPPORTEN ar 20 november 

Foreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar med lemmarnas namn och adressuppg ifter sam! eventue lla uppgifter 
om sarskilda samlingsomraden som var och en anmalt. Reg istret far endast anvandas intern! in om fbren ingen och klubben 

VISIT OUR WEBSITE: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
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