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Kort historik

I är, 1997, är det jämnt hundra år sedan den
ödesdigra An dree-expeditionen avseglade
från Danskön på norra Spetsbergen med
förhoppn ingen att med vätgasballongen Ö r-
nen nå Nordpolen . Expeditionen påbörja-
des redan som maren 1896, men dä inga syd-
liga vindar in fann sig fram till mitten av au-
gusti, tvingades Andree med sina följeslaga-
re N ils Strindberg och N ils Ekholm att av-
bryt a flygförsöket och resa hem igen . I juni
1897 reste expeditionen tillbaka till D anskön
där bl.a. ballonghuset och annan utrustning
fanns kvar från föregående år.

Exped itionen , som bl.a. stöddes av kung
O scar II , var en stor händelse hos allm änhe-
ten men också i den akademiska världen .
Redan före expeditionen var de tre deltagar-
na Salomon August Andree, Nils Strindberg
och Knut Fraenkel firade hjältar. Men det
fanns också kr itiska röster som ansåg att bal-
longen in te skulle ha tillräckligt med gas vid
start för att kunna vara uppe i luften till-
räckligt länge för att kunna uppnå Nordpo-
len och sedan fortsätta till fast land någon-
stans i Arktis. Inom bl.a. Vetenskapsakade-
mien förekom häftiga diskussioner mellan
vetenskapsmän som var för eller emot iden
att flyga en ballong till Nordpolen . Den
starkaste kritikern var Nils Ekholm , som
1896 var en av de tre expeditionsdeltagarna,
och han beslöt sig för att inte följa med den
påföljande sommaren . H an kom att ersättas
av Knut Fraenkel. Ingen hade ännu lyckats
nå Nordpo len och det var ej känt om det
fanns oupptäckt land i Ishavet mellan Spets-
bergen och C anada, Alaska eller Sibirien .

FRE D G O LD BE RG , född 1942, är tekn.  dr
och docent vid KTH . Han är VD för det egna

företaget Materialdata AB, som bl.a. utvecklar

avancerad utrustning för svets- och skärmaskiner.

Engagerad i trafiksäkerhetsarbetet har han

bl.a. utvecklat ett elektroniskt körkort som skall

förhindra olovlig b ilkörning. Han har också

hunnit bedriva polar- och polarhistorisk

forskning, vilket han kombinerat med

sitt filateliin tresse i 4o ar.

Eftersom själva expeditionen, dess förbe-
redelser och öden , finns väl beskrivna i en
mängd olika böcker och skrifter, kommer
jag att i denna artikel huvudsakligen beröra
det som har samband med postala händel-
ser och dokument.

Expeditionens fartyg, ångaren Virg o, un-
der befäl av kapten H ugo Zachau, avseglade
frän Göteborg den 7 jun i 1896. Den 12 jun i
kl. 13 angiordes Troms ö och post anlä nde
ombord och avsändes från expeditionsdelta-
garna. Att den avgående posten är expedi-
tionsrelaterad kan vara svårt att veta om
in te kuvertet är expeditionens eget, eller att
avsändaren kan iden tifieras som en av expe-
dit ionsmedlemmarn a. A / F Virg o avseglar
frän Tromsö den 14 jun i kl. o1 och efter is-
besvär och diverse strandhugg på Spetsber-
gens västsida ankommer fartyget till D ansk-
ön den 23 juni 1896. Den 19 augusti seglade
expeditionen tillbaka och angjorde Tromsö
den 24 augusti kl. 12. H är väntade också
post till expeditionen . Efter att Fridtjof
Nansen och hans färdkamrat Johansen, nyss
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tillbakakomna från tre år i Ishavet, varit på
besök ombord, avseglade Virgo kl. 9 om
kvällen mot Göteborg. Andree och hans ex-
pedition landsteg i Göteborg den 29 augusti
1896 kl. 12.

Post ti ll och från expeditionen

Det finns postala dokument bevarade, som
både är skickade till expeditionen och som
är avsända från expeditionen . Post till och
från expeditionen är mycket sällsynta. De
kort och brev som jag beskriver i denna arti-
kel är det totala an talet postala objekt som
jag stött pa under exakt 4o ärs samlande.
Det finns säkerligen ytterligare objekt som
för mig är okända. Det är därför mycket fas-
cinerande och spännande när nya okända
kort eller brev dyker upp . Detta hände se-
nast vären 1996, dä det för närvarande enda
kända kortet från Stadlings eftersökn ings-
expedition i Sibirien 1898 dök upp pa en
auktion . Andree-expeditionen har ocksä gi-
vit upphov till ett par frimärken och lokal-
postetiketter på Spetsbergen och har varit
avbildat på många dåtida vykort.

Ar 1896 var ögruppen Spetsbergen s.k.
ingenmansland . O mrådet tillhörde in te nå-
gon nation och det var fritt fram för vem
som helst att bedriva verksamhet på ögrup-
pen . Det fanns inga fast boende där och gi-
vetvis inget postkon tor eller fast postgång
mellan ögruppen och Norge. Det hände att
några enstaka fångstmän , huvudsakligen
norrmän , övervin trade. På somrarna pågick
en viss fangstaktivitet och i slutet av 18oo-ta-
let hade en omfattande turisttrafik med sto-
ra luxuösa ångfartyg kommit igång.

För att Andree-expeditionen skulle kun-
na få sig post tillsänd, hade konsul Andreas
Aagaard i Tromsö engagerats. H an ägde
bl.a. en speditionsfirma och tog hand om
alla sändn ingar till eller från expeditionen .
Andreas Aagaard hade bl.a. som uppgift att
vidarebefordra posten till An drees expedi-
tion med hjälp av fangstbåtar och tur istfar-
tyg som hade för avsikt att passera Dansk-
ön .

Danskön pop ulärt turistmål
med mänga fartygsbesök

Eftersom Andree-expeditionen och dess
un ika resmål var mycket känd i vida kretsar
både inom och utom Sverige, var det natur-
ligt att D anskön kom att bli ett populärt tu-
ristmål. En hel del turistångare ankrade upp
bredvid expeditionens fraktångfartyg Virgo.
De hoppades alla att få bevittna ballongens
uppstigning och avfärd, precis som vi i våra
dagar gärna vill bevittna uppskjutn ingen av
en rymdfärd till månen .

Söndagen den 12 juli skriver Virgos kap-
ten Zachau i sin dagbok:

"A lla hade vi väntat att den norske turistangaren
Lof oten som igår den n te skulle vara i Cross Bay
hade f ortsatt sin resa hit, endast f ör 2 timmars
gång,för att bese våra arbeten och samtidigt
lämna post men vi blefvo alla besvikna i våra
f örhoppningar, går det väl f år vi vara nöj da om
posten kommer i veckan med någon seglare ifrån
A dvent Bay, som tyckes vara huvudstationen

under sommaren""

Mändagen den 13 jul i fortsätter kapte n Za-
chau :

"M itt i natten hördes plötsligt ropet 'en ångare
kommer'. Det lif som nu uppstod ombord låter sig
knappast beskriva ty alla rusade på däck, mer
eller mindre klädda, under ropen hvar är han!
eller har han post med sig! Det dröj de visserligen
en stund innan den kom  i  närheten af oss men,
ändtligen ankrade han helt nära och efter en stund
kom en båt över till oss med den så my cket
efterlängtade posten som genast utdelades. Såväl
bref som tidningar voro många och j ag kände mig
litet besviken då j ag icke fick mera än ett bref och
inga tidningar, annars f anns nog icke någon
ombord med mindre än 4 s bref[. ..] "

Detta var den första posten som nådde ex-
peditionen under dess förberedelser på
Danskön . Den utgjorde c:a 50 personer och
brevmängden torde ha varit c:a 2 0 0 st. Det
verkar som om endast några enstaka av
dessa brev har blivit bevarade. Ångaren som
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fraktade upp den ovannämnda posten be-
skriver kapten Zachau så här:

"A ngaren, en lite n stackare, som kom opp hette
Express och är stationerad här på kusten d.v.s.
A dvent Bay f ör att vidare f öra turister, som med
de större ångarna komma dit och nu hade han ett
j aktsälls kap af 7 med sig, en tysk och 6 engels-
män."

Beträffande tidn ingar skriver kapten Zachau
den 13 jul i i dagboken :

'Som expeditionen fick 4 st. tidningar f ör nära
nog en hel månad, däribland Aftonbladet med
4 ex. f or varje dag, delade A ndre ut dem ibl a nd
f olket hvarför de hvoro my cket tacksamma

Utöver de c:a 20o breven måste drygt hund-
ra tidn ingar ha ankommit. Varje tidning var
med största säkerhet försedd med en för-
tryckt banderoll adresserad till Andree's Po-
larexpedition och finns beskriven i ett sena-
re kapitel.

Den lilla ångaren Express kom att bli en
viktig postlänk för expeditionen . Fartyget
blev kvar vid Danskön på grund av dåligt
väder till den 17 jul i då hon avseglade kl. 7
på förmiddagen , medförande den första
posten från expeditionen avsänd från Spets-
bergen . Från denna post är mig veterligen
endast ett brev bevarat.

Aret 1896 hade det norska rederiet
Vesteraalens D ampskibsselskab byggt en tu-
risthytte på en udde i Adventfjorden (Ad-
vent Bay), H otellnäset, beläget på södra si-
dan halvvägs in i Isfjorden. Dett a är en av
de stora fjordarna ungefär mi tt på Spetsber-
gen . Rederiets ångfartyg Lofoten fraktade tu-
risterna upp till Tur isthytten där de kunde
stanna en eller flera veckor. Det lilla ångfar-
tyget Express gjorde sedan lokala rundturer
på Spetsbergen med bl.a. besök på Dansk-
ön .

Följande fartyg besökte An drees expedi-
tionsbas pa D anskön 1896:

Juni 27 Anlände Viktoria med kapten
N ielsen medförande mycket
post.

28 Avseglar Viktoria med post.

Juli 13 Express anl änd er med mycket
post och tidn ingar.

21 Express avseglar söderut medta-
gandes post .

23-25 ErlingJar med kapten Bade
och kapten Lund medförde
lite post.

25 Express medförde lite post och
tidn ingar till expeditionen från
Advent Bay.

26 Fängstjakten Gjöa med skeppa-
ren Johannesen an länder.

27 Erli ng Jarl anländer norrifrån
utan post.

28 Viktoria medfö rde lite post til l
expeditionen .

Augusti I Erlingj arl avseglar söderut
medförande post

3 Express ankom med lite post.

6 Express ankom utan post
norrifrån .

1o Express avreste söderut med
post och telegram.

14 Angskonerten Fram med kapten
O tto Sverdrup efter 3 ärs drift
över ishavet, medförde post
från några besättningsmedlem-
mar på Virgo.

16 Fängstjakten Gj öa medförde 2
brev från kapten Zachau.

18 Fängstjakten Diana.

20 Virgo lämnar Danskön med
expeditionen .

Utöver dessa fartygsbesök passerade även de
stora turi stfarty gen , Ori entlinjens nybyggda
SIS Lusitania och H amburg-Amerikalinjens
SI S Columbia och SI S St. Sunniva. På grund
av dåligt väder eller dim ma kunde de in te
angöra D anskön (vilket Andree troligen var
tacksam för).
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Post ti ll expedit ionen 1896

För att kunna fa tidningar sig tillskickade på
Spetsbergen hade speciella tidningsomslag i
brunt papper tryckts upp med adress
"Andree's Polarexpedition/ Adr.: Konsul
And . Aagaard/ Tromsö/ Norge". Konsul Aa-
gaard såg sedan till att dessa tidn ingar och
övrig post skickades med fangstfartyg eller
turistbåtar som hade vägen förbi D anskön
på nordvästra Spetsbergen . Det här avbilda-
de omslaget (bild 1) är poststämplat den 18
jun i och torde ha ingått i den första postle-
veransen som ångaren Express levererade
den 13 juli till kap ten Zachau . Det finns idag
4-5 st. bevarade omslag.

En annan känd försändelse till expedi-
tionen 1896 är resterna av ett paketomslag
bestående av ett brun t grovt papper i forma-
tet 215 x 130 mm . Försändelsen är avsänd
från Göteborg den 1 juni 1896 och adresse-
rad till Andrees Nordpolsexpedition med
Att : Konsul Aagaard i Tromsö . Försändel-
sen är frankerad med 2 x 30 öre O scar II.
Det har funn its ytterligare två frimärken
som har fallit bort. Denna försändelse nåd-
de troligtvis expeditionen då den angjorde
Tromsö den 12 jun i.

Från England lät Andree skicka efter en
medicinlåda från Burroughs-Wellcome &

C o. Lådan var klädd med väv och på denna
hade en adressetikett anbringats. Paketet
hade adresserats till Baron Andree/ Swedish
Balloon Expedition to the North Pole/ Var-
dö/ Norway. Frim ärkena, sammanlagt £ 1

Sh 4 är avstämplade London 13 j un 96 och
ankomststämplade Vardö 25 VI 96. Aven det-
ta paket bör ha nått expeditionen med ång-
aren Express den 13 jul i (bil d 2).

Den fjärde och h ittills sista kända för-
sändelsen till expeditionen 1896 är en paket-
avi avseende fysikaliska ins trument avsända
från instrumentfirman R. Fuess i Berlin .
Avin är poststämplad Berlin 4 0 10/ 6 96 5-6N
och adresserad till An dreesche Polar-Expedi-
tion/ Tromsoe/ Norwegen . De aktuella in-
strumenten h ittades på Vitö n 1930. Aven
detta paket borde ha an länt till Danskön
med ångaren Exp ress den 12 juli 1896.

----.- ..
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Andree'sPolarexpedition.,
Adr., Konsul An Ö•

Norge.

Bild 1: Tidningsomslag för Aftonbladet
fört ryckt med adress: An drees Polarexpedition,

Clo And. Aagaard, Tromsö.

Post från expeditionen 1896

Såsom tidigare framgått skedde en relativt
flitig utväxling av post i huvudsak med
hjälp av ångaren Express, som vid sin an-
komst till Tur isthotellet i Adventfjorden vi-
darebefordrade posten med DI S l of oten.
Fartyget Lofoten ingick i hur tigrutesystemet
på norska kusten och sattes detta år i trafik
mellan fastlandet och det nyuppförda turist-
hotellet i Adven t Bay på Spetsbergen . Farty-
get avgick första gången den 8 juli från
H ammerfest och gjorde sedan ytterligare en
resa upp till Spetsbergen denna säsong. På
första resan medförde fartyget ett monte-
ringsfärdigt hote ll och byggnadsarbetare.
H otellet uppfördes på Adven tfjordens nord-
västra sida.

Expeditionen hade i förväg tryckt upp
speciella expeditionskuvert med mätten 150
x 120 mm I övre vänstra hörnet stod i två
rader "An drees Polarexpedition 1896" (Bild
3).

Av dessa kuvert är endast fyra exemplar
kända. Tre av dem är avsända av exped i-
tionsmedlemmen N ils Strindberg och det
fjärde troligtvis av expeditionens läkare Dr
Ekelund. Det första i kronologisk ordn ing
var avsän t till en släkting till N ils Strind-
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Bild 2: Del av omslag med adresset ikett t illhörig en medicinlåda avsänd från London.
Objektet t illhör Hans Solbakken .
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Bild 3: Kuvert avsänt av Nils Strindberg t ill sin far, med expedit ionsnamnet fört ryckt I övre vänstra hörnet.
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berg, fröken Alfhild Edlund i Stockholm .
Brevet är stämplat  Tromsö 12 VI 96  när
expeditionens fraktångare  Virgo  angjorde
Tromsö på väg upp till Spetsbergen . Detta
brev härrör därför från den först avsända
posten från expeditionen .

Det andra brevet är också adresserat till
fröken Alfhild Edlund i Stockholm, men är
poststämplat  T omsö 24 VII 96.  Brevet har
avsän ts frän D anskön den 17 juli 1896 med
ångaren  Exp ress,  vid dess första besök. Detta
brev tillhörde därför den första avgående
postleveransen från expeditionen på Spets-
bergen .

Det tredje brevet är kanske det in tressan-
taste (bild 3). Un der den förtryckta texten på
kuvertet har Strindberg skrivit Pike's hus/
Danes-gat/ D anskön/ Spetsbergen . Brevet
är adresserat till N ils Strindbergs far J.O.
Strindberg. Uppenbarligen hade N ils inte
några frimärken utan skrev i stället på fri-
märkenas plats "Lämnas till Konsul Aa-
gaard/ Tromsö/ för vidare befordran/ till".
Brevet har fraktats ned till Advent Bay med
den lilla turistångaren  Exp ress  den  3  augusti
1896 och vidarebefordrats med hurtigru tefar-
tyget  Lo.foten  t ill Tromsö på dess andra och
årets sista returresa. I Tromsö överlämnades
posten till ett av de sydgäende hurt igru tefar-
tygen där brevet poststämplades  N ordlands
Postexp. E r2 VIII 96.

Pike's hus låg på stranden strax in till bal-
longhuset och vätgasapparaten . Det hade
uppförts 1889 av en engelsman som ville ha
lugn och ro omkring sig. Efter en övervin t-
ring 1889-1890 tyckte han nog att det blev
lite för lugn t och ensamt, så han reste hem.
Under arbetet med förberedelserna bodde
Andree, Strindberg och Fraenkel i huset, ef-
tersom det var trångt och stökigt ombord på
Virgo.

Det fjärde kuvertet är adresserat till Dok-
tor  V.  Spangenberg, Maria Sjukhus, Stock-
holm , Det är försett med både IO och 2 0

öres lokalfrimärke och är liksom föregående
brev avstämplat  N ordlands Postexp . E 12 Vill
96.

O vriga postala obj ekt frän 1896 ärs expe-
d ition , som är kända, är sex vykort avsända
av expeditionsmedlemmarna docen ten N ils

Ekholm och N ils Strindberg, kapten H ugo
Zachau och  Virgos  eldare, maskin ingenjören
C arl Appelberg. Vykorten är likadana och
framställda av kapten Bade i Wismar, Meck-
lenburg, Tyskland. H an var en av pionjärer-
na med att arrangera tur istresor till Spets-
bergen , för vilka han chartrade olika fartyg.
Redan 1892 arrangerade han sin första turist-
resa till Spetsbergen med fartyget  A dmiral.
1896 hade han chartra t ängfartyget  Erli ng l arl
med kap ten Lund som befälhavare.

Fyra av korten är daterade den tredje au-
gusti 1896. D r Nil s Ekholm s ena kort är
adresserat till hans syster Berta Ekholm ,
Slottsgatan 3o i Norrköp ing. Texten lyder :

3/ 8 1896 Kara Sy ster!
A llt har hittills gått oss väl, allt är nu klart och vi
äro f ärdiga till afresa så snart gynnsam vind
intriiffar, hvilket vi hoppas ej måtte dröj a f ör
länge. Hj ärtligt tack f ör brevet och många
hälsningar.
Din tillgifne broder N ils.

Kortet har försetts med ett s.k. lokalfrimärke
2 0 öre "Jägare och isbjörn" som utgivits av
Vesteraalens Dampskibsselskab i Stokmark-
nes i maj 1896. Frimärket har försett s med
en "turiststämpel" eller cachet med texten
Sp itzbergen Smeerenbu rg 3o VII 96. Ekholm
hade säkert köp t eller fått dessa kort med
frimärke ombord på tur istångaren  Erlingj arl
då den besökte expeditionen från den 27
juli till den 2 augusti. Eftersom det in te
fanns något postkon tor på Spetsbergen vid
denna tidpunkt och postbehovet var stort,
kom rederiet på iden att ge ut egna frim är-
ken . Genom att frankera med dessa frimär-
ken hade man betalt för att rederiet senare
skulle frankera försändelserna med norska
frimärken vid återkomsten till fastlandet.
Kortet har frankerats med IO öre posthorn
och stämplats ombord på hur tigruten med
stämpeln  N ordlands Postexp . E 12 VIII 96,
d .v.s. kortet har befordrats på samma sätt
som det ovan beskrivna brevet från N ils
Strindberg. Korten är ju också daterade
samma dag som ångaren  Exp ress  avgick kl 2 1

från D anskön . Kortet är ankomststämplat
N orrköp ing 17/ 8 96.
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D r N ils Ekholm skrev ytterligare ett par
kort av samma typ som ovan beskrivits. Ett
är adresserat till lektorn dr J.Juh lin (seder-
mera generaldirektör i postverket) i Skara
med texten :

B. Broder 3/ 8 1896
Manga helsningar. A llt val. Afresa pr ballong
norrut så snart f örlig vind blir.
Tillgifne vännen N ils Ekholm.

Ett annat likadan t kort är avsän t til l Link -
p ing dit det ankom den 17.8.96.

B. Broder 3/ 8 1896
Här ligger vi nu f ärdiga att afga norrut per
ballong så snart f örlig vind kommer. A lit väl.
Hjertliga helsning ar
Tillgifne vännen N ils Ekholm

Ett kort är avsän t av Virgos eldare, C arl Ap-
pelberg från Göteborg, till hans mor Soph ie
i Marstrand. Kortet är detsamma som Ek-
holms och har också samma lokalfrimärke
och turiststämpel. Jag citerar här kortets
text, eftersom jag tycker den är intressant :

Kara Mamma 8/8 96
Tack f ör brefvet somj agfick  i  dag med "Express"
hvilken inom kort ater afgar medtagande detta.
Ballongen är klar till ajgång endast sydlig vind
felas. Detta är antagligen sista tillfället att skicka
post hem. Roligt att höra att ni ära krya liksom
j ag. Här börj ar blifva kallt och snöar duktigt
emellanåt. Det gläder mig att det är sa trefligti
Marstrand. Helsa alla hemma hvari j ag antager
Gustaf är inberäknad. Helsa f ör övrigt alla
bekannta.

Carl

I detta kort framgår det klart att kortet med-
följt Express söderut den 3 augusti (bild 4)
och samma gäller Ekholms alla tre kort.

Kaptenen på expeditionsfartyget och
lastångaren Virgo, H ugo Zachau, skickade
också vykor t hem, vilka han ocksä in förskaf-
fat ombord på Erlingj arloch försett med lo-
kalfrimärke och turiststämpel daterad Spitz-
bergen Smeerenburg 3o VII96.  Tva sädana kort
är kända. Det ena är adresserat till H andla n-

den herr J. E. H allberg, Skeppsbron 1, Gö-
teborg. Kortet är också försett med H ugo
Zachaus egen ovala cachet med mätten 42
x 2 1 mm med texten "H ugo Zachau Göte-
borg" och i m ittfältet "Ån g. Virgo".

Det andra kortet är adresserat till kapten
Sven Adamsson , H amnkontoret Göteborg,
med texten :

Virgohamn Spetsbergen 3o j uli 1896
Broderi en hälsning ifrån höga norden
vännen Hugo Z achau.

Kortet är försett med kapten Zachaus ovala
cachet men saknar norskt frimärke eller pos-
tal stämpel, utan har befordrats med enbart
lokalfrimärket stämplat med turistcachet
den 3o juli liksom övriga kort. Eftersom de
två sistnämnda korten ej erhållit norsk fran -
kering och stämpeln Nordlands Postexp. 12

VIII 96, kan det betyda att dessa tva kort
medföljde Erling l arl söderu t den 2 augusti.

Det sjätte och sista kortet är avsän t av
N ils Strindberg och är adresserat till hans
bror Tore i Stockholm. Kortet är stämplat
med kapten Bades egen turiststämpel Sme-
erenburg 3o VII 96  över ett 1o öres lokalfri-
märke med jägare och isbjörn.

Turistpost från Danskön 1896

Såsom tidigare framgått besöktes Virgo Bay,
som Virgos ankarplats kom att heta och fort-
farande heter, av en del tur istfartyg. Givet-
vis skickade alla dessa tur ister kort hem för
att berätta att de träffat An dree och sett bal-
longen . Det var i första hand turister om-
bord på Erling j arl under ledn ing av kapten
Bade som hade träffat Andree. H ittil ls har
jag h ittat ett kort av samma typ som Dr
N ils Ekholm skickade och som är avsänt av
en italiensk tur ist som heter Wieland . H an
skickade sitt ko rt, daterat den 27 juli 1896,
till Eugenio Spadoni i Rom . Kortet sändes
utan frankering eftersom det ej fanns fri-
märken ombord och kortet försågs med
lösenstämpeln "T" och ita lienskt lösenfr i-
märke.
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Bild 4: Ett vykort producerat av kapten Bade och avsänt av eldaren på Virgo, Carl Appelberg.
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1897 års expedit ion

Eftersom ingen sydlig vind inträffade under
1896 är expedition gjordes und er den päföl-
jande vintern fortsatta förberedelser för ett
nytt försök ti ll sommaren 1897. Dett a är
ställde den svenska flottan sitt isförstärkt a
kanonängfarty g Svensksund till förfogande,
under befäl av C . A. Eh rensvärd . Eftersom
Svensksund ej hade tillräckligt stora lastut-
rymmen inhyrdes även detta r fraktängfar-
tyget Virgo. Svensksund avseglade från Göte-
borg under stor pompa och ståt den 18 maj

1897.

Post t ill expediti onen
under fö rberedelserna i Sverige

U nder expeditionens förberedelser hade
Andree en mycket omfattande korrespon-
dens med vetenskapsmän, deltagare och
inte minst med sina leverantö rer. En viktig
person i detta sammanhang var hans bror,
kapten, Ernst Andree i Göteborg. H an var
bl.a. ansvarig för att ta emot allt expedi-
tionsmaterial som skickades till Göteborg,
varifrån expeditionen skulle avsegla. Trots
den omfattande korrespondensen finns det
mig veterligt mycket få postala objekt beva-
rade till våra dagar.

Andree använde huvudsakligen femöres
brevkort för sina kortare meddelanden . Av
dessa är fem stycken kända, varav fyra är
adresserade till brodern Ernst på Sjömans-
hemmet i Göteborg och ett brevkort till
vaktmästaren på Kungl. Vete nskapsakade-
mien . Endast ett kuvert är bekant. Detta är
rekommenderat med fem lacksigill på baksi-
dan och med An drees egen hand stil, adres-
serat till brodern Ernst i Göteborg. På ku-
vertets baksida står notera t : Ofver M ellins
f ood och biscuits. Det bruna kuvertet är post-
stämplat Stockholm 12.11.96  och anko mst-
stämplat Göteborg 4 påföljande dag.

Eftersom texterna på b revkorten är
mycket intressan ta kommer jag här att åter-
ge dessa i kronologisk ordning.

Kort 1: Poststämplat Stockholm 1. 17.2.97  C
och ankom Göteborg den 18 februari.

Broderi Tack f ör sist. A llt väl med foten. Cloetta
saknar b urkar. Detta är f ör my cket tror j ag.
Vill därför bedj a dig att se efter stämplarna på
den my ckna chocklad Ni, enligt den lista du
visade mig, ännu haf va kvar. Från Blanck erhöll
j ag blott I kilo chocklad och kan ej minnas annat
än att allt övrigt var f rån Cloe/la. Låt mig vela
huru det är. Finna N i något från Cloetta så
skicka det genast dit och låt mig veta huru många
burkar det var och huru stora burkarna voro så
att j ag kan beställa och skicka erforderliga burkar
till honom. Helsa Matilda och bamen. d. 16.2.97

Din tillg br. A ug.

Kort 2: Poststämplat Stockholm 6. 172.97 C.
och ankom Göteborg den 18.2.97.

Broder Var god skicka genast a/la gummipack-
ningar ( de lago i massvis i ladan med slangar)
till W. Wikl unds W rkstäder A ktiebolag i
Stockholm.
) ringar med hål  i
Din tillgif e br. A ug.

Kort 3: Poststämplat Stockholm 6. 21.2.97 C.
och ankom Göteborg den 22.2.97.

Broderi På listan fi nner j ag två poster (av 6
7 ) burkar med "obekannt innehall"". Af dem

böra 1 a hvardera gruppen öppnas, ty att taga
med saker som man ejvet hvad det är, tjenar ej
något till. När N i kommit underfund med dem,
så klistra på lappar, som anger innehållet. Med
kexlådorna är det något bråk. Kex har kommit
fran Lennstrand i Gefle samt fran Kungelf
Kexf abrik. Den f örra har f ått tillbaka sill. Hos Er
skulle alltsa finnas Kungelfskexen. Men det skulle
ej vara mer äno (aluminium) burkar sadan kex.
Listan omtalar dockyo burkar kex. Hvarifran är
den? och huru är den f örpackad? (koppar eller
aluminium burkar?)

Din tillg broder A ug.

En vara som alldeles saknas är köttpulver och
därtill hörande chokolad från Blanck  i  Stockholm.
Ji, det möj ligen sådant i de okända burkarna?

Kort 4 : Adresserat till Herr Vaktmästaren
Erikson, Kong!. Vetenskapsakademien ,
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Stockho lm poststämplat Stockholm  C.  9.3.97
och Stockholm 9.3.1897 5.tur:

Var god packa in och sänd till Göteborg de
halmskor, som ligga  i  polarkontoret. Inpack-
ningen kan ske i lådor, eller säckar. Lådorna böra
ejgöra s stora högst o,5m. breda och 0,5 m. höga Juli
samt 1 m langa

S.A . A ndree. d. 9.3.97 dr essen är den
vanliga till Kapten E. A ndree.

Kort 5s har en oläslig stämpel som ej verkar
vara Stockholm och är ankomststämplat Gö-
teborg 1.4.97.  Den intr essan ta texten lyder:

Broder!
Profva vinet
Din Tillg br.A ug

Signe telegraferar, "M ormor tog det lugnt.
M amma blir hos henne''.

Post från expedit ionen

U nder 1897 ärs expedition passerade följan-
de fartyg D anskön .

förs ta tur norrut den 23 jun i
från H ammerfest. Express
an länder norr ifrån utan post

28 Lofote n avseglar söderut med-
förande post.

5 Express anländer norrifrån utan
post.

IO Lof oten an länder med lite post
för andra gången och avseglar
efter en timme medförande
post.

II Ballongen Ö rnen avseglade
medförande post till bl.a.
Strindberg från hans fåstmö
Anna C harlier.

Maj

Juni

18 Kanon ängfartyget Svensksund
och ångaren Virgo lämnar
Göteborg

24 Svensksund anländer Tromsö.

27 Svensksund avseglar från Tromsö
möter Virgo varefter de seglar
tillsammans upp till D anskön .

30 Fartygen an länder D anskön .

16 Virg o har lossat färdigt och
avseglar söderut medförande
post.

25 Express anländer medförande
rikligt med post och tidn ingar.

27 Lof oten förd av kapten Sverdrup
(föregående år kapten på
N ansens fartyg Fram) an länder
medförande lite post och
fotografen Jonas Stadling från
Ö stersund. Avseglade på sin

13 Svensksund lämn ar D anskön
efter att ha lastat ombord en
del av expeditionsutrustningen .

Augusti II Kong Harald passerar Danskön
med kap ten Bade och hans
turister, som hoppades få se
ballonguppstign ingen

För 1897 ärs expedit ion lät An dree trycka
nya expeditionskuvert i två storlekar: ett
mindre kuvert med mätten 14o x n5 mm av
brungrä färg och ett större kuvert i kraftigt
vitt papper med mätten 17o x 15 mm . Bägge
kuverttyperna är utmed hela överkan ten
försedda med texten "An drees Polarexpedi-
tion 1897" och un der texten finns tva väg-
linjer.

Av den m indre kuverttypen är fem
stycken kända och av den stö rre två stycken .
Av den mindre typen är ett av dem avsän t
av N ils Strindberg, ett av läkaren Jonas
Lembke och tre av den franske fotografen
Alexis Machuron . Bägge kuverten av det
större formatet är avsända av Machuron . De
fem mindre kuverten beskrives här:

Kuvert 1 finns b l.a. avbildat i Ö rjan Li.inings
luftpostkatalog och är avsän t av Nils Strind-
berg och adresserat till Herr Gustaf Wahl-
berg, 9 Vesterlånggatan , Stockholm . Kuver-
tet är frankerat dels med IO öre brunt lokal-
frimärke med jägare och isbjörn samt med
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Bild 5: 1897 års expeditionskuvert avsänt av Nils Strindberg till en god vän i Stockholm. Brevet medföljde
Virgo t illbaka efter det att hon lossat färdigt. Brevet ingick i den första post leveransen från expedit ionen och
postades i Tromsö den 23 juni 1897.

IO öre röd posthorn och poststämplat Trom-

sö 23 VI 97 (bild $).

Kuvert 2 är adresserat till herr Doktor Johan
C ronquist, Södergatan, Malmö, Sverige och
har samma frankering och poststämpel som
föregående kuvert. Till detta kuvert finns
innehållet bevarat i form av ett fyra sidor
långt handskrivet brev daterat Danskön den
1o jun i 1897. Pa kuvertets baksidan finns en
tvåradig gummistämpel A ndr A agaard/
Tromsö sam t ankomststämpeln M almö 4

27.6.97 5-6 e.

Kuvert  3  är avsänt av fotografen Alexis
Machuron och adresserat till uppdragsgiva-
ren Henri Lachambre , 24 Passage des Favo-
rites, Paris. Kuvertet var frankerat med 2 st
2 0 öre posthorn och ett tioöres lokalfrimär-
ke och har samma poststämpel som föregå-
ende kuvert. Kuvertet är numrerat med siff-

ran 9 i övre vänstra hörnet och tillhör Grän -
namuseet.

Kuvert 4 är också avsänt av Machuron och
adresserat till hans fru. Kuvertet är märkt nr
8, har samma poststämpel som föregående
och tillhör Grännamuseet.

Kuverten 1 till 4 tillhörde den första post-
sändningen som kom tillbaka från Spetsber-
gen. Den fraktades tillbaka från Danskön av
fraktängaren Virgo som även 1897 seglade till
Spetsbergen med expeditionens utrustning.
Virgo anlöpte Tromsö den 23 juni 1897 och
lämnade då in posten för vidare befordran.

Kuvert 5 är avsänt av Machuron och adres-
serat till Mademoiselle Jeanne Bret i Paris
och märkt med nr 8 (Machuron har förmod-
ligen av misstag numrerat två brev med nr
8). Kuvertet är poststämplat H ammerfest 4
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VII 97. Fröken Bret bodde hos ingenjör Lair,
som arbetade hos ballongfabrikören Lach-
ambre. H on guidade Strindberg och Fraen-
kel runt i Paris, inte minst bland nöjeseta-
blissemangen . H on var förlovad med
Machuron och gifte sig med honom när
han återkom från Spetsbergen . Brevet har
med största sannolikhet beford rats med Lo-
f oten som avseglade från D anskön den 28
jun i och angjorde H ammerfest.

Det första kuvertet av den större typen är
adresserat till Monsieur  L.  Lair i Bondy/ Sei-
ne och är avsän t av Machuron . D et är fran-
kerat med 2 stycken 20 öre posthorn och
med ett IO öres lokalmärke. Kuvertet är för-
sett med nummer 7 i övre vänstra hörnet
och är poststämplat Tromsö 23 VI 97 vilket
innebär att det befordrats med ängaren Vir-
go tillbaka från D anskön .

Det andra och sista kuvertet av det större
formatet med förtryckt text är också avsänt
av Mach uron och adresserat till hans mor
Madame Machuron i Paris. Kuvertet är för-
sett med nummer 17 och är poststämplat
Nordlands Postexp C.  18 VII 97. Kuvertet som
har klipp ts sönder i det nedre vänstra hör-
net är frankerat med fyra stycken IO öre
posthorn och ett IO öre lokalfrimärke. Ku-
vertet har med största sannolikhet medföljt
kanonångfartyget Svensksund som lämnade
D anskön den 13 jul i kl 18. Stämpeln Nord-
lands Postexp. användes på hur tigrutebåtarna
som trafikerar den norska kusten .

Den franske fotografen Alexis Machuron
var uppsänd på uppdrag av ballongfabrik-
ören H enr i Lachambre i Paris att i PR-syfte
fotografera expeditionens förberedelser och
avfärd . H ans arbete resulterade bl.a. i en se-
rie pa 25 postkort med bilder från expeditio-
nen och dess avfärd. Dessa vykort finns
postalt dokumente rade under perioden 1898
till 19o4 och är mycket svära att hi tta.

Expeditionens avgående post befordra-
des i första hand av D/ S Lofoten som lämna-
de Danskön 2 ganger, sista gången dagen
före Andrees avfärd. Lastångaren Virgo hade
med sig post då den lämnade Danskön den
16 juni . Kanonängfartyget Svensksund hade

ocksä post med sig hem efter Andrees av-
färd .

Fotografen Alexis Machuron skickade
också ett brev till Lachambre när Svensksund
angjorde Tromsö på vägen upp till Spetsber-
gen . Utmed övre kan ten på kuvertet har nå-
gon , förmodligen efter mottagandet av ku-
vertet, skrivit "Andrees Polarexpedition
1897" med ett vägigt streck under. Kuvertet,
är märkt med siffran 6 i övre vänstra hörnet
och poststämplat Tromsö 23 V 97. Kuvertet
som är frankerat med 20 öre posthorn, till-
hör Grännamuseet. Av numreringen på
Machurons brev att döma har han troligtvis
skickat c:a 18-20 b rev hem frän Spetsbergen,
varav sex är kända och listade här.

Post från turister som besökt
expeditionslägret på Danskön

Ar 1897 planerade mänga turi ster att besöka
Virgo Bay för att få bevittna ballongens av-
färd . En av arrangörerna var kapten Wil-
helm Bade, som detta år hyrt hurtigru tefar-
tyget Kong Harald. Kapten Bade hade detta
år låtit trycka ett nytt vykort föreställande
DI S Kong Harald i Smeerenb urgfjorden,
som ligger öster om D anskön . Kapten Bade
hade också låtit framställa en särskild vinjett
för att klistra på vykort (bild 6). H an hade
också fascinerats av de bland tur isterna
mycket populära lokala Spetsb ergsfri märke-
na och hade till 1897 lätit tillverka ett eget
frimärke föreställande en skidåkare med
hund och texten "Arctische Post, C ap . W.
Bade". O m valören är IO öre eller pfenn ig är
obekan t (bild 7). Kapte n Bade använde ock-
så egna "poststämplar" eller s.k. cachets
innehållande datum och angivande de olika
platser som fartyget besökte på Spetsbergen .
Dessa var Nordkiuste, Bären-Insel , Magda-
lenafjord, 8o° Nordbreite och Eisfjord. Kapten
Bade hade emellertid planerat fel och anlän-
de en hel månad efter att ballongen Ö rnen
avseglat från D anskön .

Tur istkort skickade från Virgo Bay är
mycket sällsynta och den ovan nämnda vin-
jetten är h ittills endast känd i ett exemplar.
Kortet är också försett med kap ten Eades
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Bild 6: Vykort producerat av kapten Bade 1897 och försett med en
speciell minneset ikett , t illägnad Andree-expedit ionen_
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Bild 7: Ett vykort försett med ett norskt 10 öres fr imärke samt kapten Bad es

privata frimärke med mot ivet " skidåkare och hund " _
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frimärke och med en specialcachet  Sp itz-ber-
gen/n- 17 A ugust/1897 A ndre s Ballonstation-
bild.  Stämpeln är tillverkad i förväg med
kunskapen om att kryssningen skulle passe-
ra Virgohamn under perioden . Kap ten Bade
skriver på ett vykort att han befann sig på
80°4o' N den 15 augusti för att bese den
"eviga isen" dvs. packiskan ten . De som bo-
kat in sig på denna tur i augusti fick ju in te
se ballongen eftersom den avseglade redan
den n ju li.

Det finns tre vykort kända från kapten
Bades tur istkryssn ing med  Kong H arald.  Det
ena har den ovan nämnda vinjetten och
"Arctische Post"-frim ärket. Det andra är av-
sänt av kapten Bade själv och är adresserat
till en god vän i Aarau, Schweiz. På kortet
skriver han att det är hans åttonde säsong i
Arktis och berättar om alla de platser han
besökt på Spetsbergen , däribland An drees
polarballongstation . Kortet är frankerat med
IO öre posthorn och poststämplat med järn-
vägspoststämpeln  N ordbaner es Postexp. III

24 VII 97.
Det tredje kortet är det h ittills enda kän-

da postala objektet poststämplat i Turisthyt-
ten, med en Advent Bay-stämpel den 16 au-
gusti 1897, i det 16 dagar tidigare öppn ade
brevhuset. Kortet är adresserat till Tyskland
och ankomststämplat Charlottenburg den
23.8.97. Kortet har ocksä försetts med den
svaga lila stämpeln som kapten Bade fram-
ställt med texten  Sp its bergen - r7 A ugust
1897/ A ndre s Ballonstation.

Kapten O tto Sverdrup , som 1896 träffade
Andree då han passerade D anskön med po-
larskutan  Fram,  tog 1897 upp turister för att
bese An drees sta rt . H an förde hurtigrutebä-
ten  Lof oten  och kom till D anskön den 27
jun i medförande rikligt med post och tid-
n ingar till expeditionen . Förmodligen finns
ingen av denna post bevarad. Kapten Sver-
drup kom tillbaka en andra gång den IO juli
och tog då post med sig. Den lilla ångbåten
Exp ress  chartrades av tre journalister och an-
kom till D anskön den 25 jun i.

D et norska postverket tyckte in te om att
det såldes lokala frimärken på Spetsbergen
vilka ofta användes på försändelser utan an-
nan frankering. Norska postverket beslö t

därför att öppna ett postkon tor över som-
maren i Vesteraalens D ampskibsselskabs tu-
risthotell på H otellnäset i Adventfjorden .
Kontoret försågs med van liga norska post-
hornsfrimärken samt en poststämpel av
schweizertyp med texten Adven t Bay Spits-
bergen och med datum i mittfältet. Stäm-
peln användes första gången den  3o  juli
1897. O fficiell postgäng pi Svalbard f rar
därför också ett hundraårsjubileum i år.

Post t ill expeditionen

Trots att det finns dokumenterat att expedi-
tionen fick post i Tromsö på vägen upp och
att  DI S Lof oten,  under befäl av kapten O tto
Sverdrup, hade post med sig den 27 juni till
Danskön , finns det mig veterligt inget av
denna post bevarad .

Däremot är fem kort kända som skickats
till Andree efter hans uppstign ing. Eftersom
det då var obekant var han befann sig, har
tre av korten ganska humoristiska adresser.
Det första kor tet i den här kategorien
(bild 8), är avsän t från Tyskland och har
adressen :

Herrn N ordpolfahrer lngenieur S. A . A ndree
lrgendwo in Grönland Renntier-A llee

Kortets text på baksidan lyder :

Den Riuhnen Forscher sendet zum 43 Geburtstag
herzlichen Gruss G l icku nsch w iunscht
Jrohe Heimkehr. Der runde Tisch zu Stockheim,
Hessen (Hotel Walter)
På svenska lyder texten : Forskare från
Ruhn en sänder till  Er  43:e födelsedag
hjärtliga hälsningar och lyckönskningar och
önskar en god hemresa. Runda bordet i
Stockheim, Hessen (Hotell Walter)

Kort nr 2 är också avsän t från Tyskland och
är adresserat till  N ordp offahrerl Dr  C  A ndree
zur zeit Edams Landi in Grönland.  Kortet är
transit stämplat  Kjobenhamn K, 2 0 M B

30.8.97

Kort nr 3 är avsänt från U ngern och post-
stämplat  Itzkany Bahnhof 12.9.97  och transit-
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Bild 8: Kort med födelsedagshälsningar, avsänt av forskarkolleger i Stockheim, Hessen.

stämpla t London/ CZ / SP 15.9.97. Kortets
adress lyder :

A n Hr Wohlgeboren
N A ndree
Nordpolfarer
am Nordpol/ via Grönland
Post A r ik.

Kortets text är svårtytt men innehåller väl-
gångsönskn ingar från en ungersk "Dilettan-
tentheaterverein", som på svenska motsvarar
en amatörteaterfören ing.

Kort nr fyra är ett brevkort adresserat till
kapten Ernst Andree Göteborg och post-
stämplat Göteborg /4./ 20.7.1897 och texten
lyder:

Pa resa 18.797/ Ly cka ske Edert stort tänkande
och handlingskraft ige broder hvars djerfa f ärd vi
alla f ölja med varmaste intresse. Ginge honom och
hans käcke män väl!/ Högaktningsfullt Gustaf
Ekstrand/ Kan helsa f r Fru A ndree som j ag
träffade i Hj o f ör några dar sen!

Det fem te och sista objektet är ett brevkort
som är adresserat till Ö veringenjören m.m .
S. A. Andree, c/ o Kapten Ernst An dree i

Göteborg och poststämplat Göte borg 18. 1o.

1897 och texten lyder:

18 Oktb.1897
På Eder f ödelsedag gå våra tankar med om
möjligt än varmare hopp och längtan till Er
Med vördnad och beundran
ödmj ukast Gustaf Ekstrand.

Enligt fynden på Vitön var den sista dag-
boksan teckn ingen daterad den 17 oktober
av N ils Strindberg. Man fann också att han
dog först, eftersom han var hjälpligt be-
gravd i en bergskreva. Troligtvis dog Andree
och Fraenkel endast några dagar senare, dvs.
några dagar efter ovans tående hälsning från
Gustaf Ekstrand .

Ett med ballongen "Ö rnen"
postbefordrat brev

Före avresan gav Strindbergs fästmö Anna
Charlier Andree ett kuvert att överlämna till
Strindberg på hans födelsedag. Så skedde
under isvandringen den 4 september. Det
visade sig att kuvertet innehöll födelsedags-
hälsn ingar, men också ett foto av Anna
(bil d 9). Detta foto h ittades i Strindbergs
kläder på Vitön och är det enda bevarade
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objektet som "postbefordrats" med ballong-
en Örnen och är därför flygposthistoriskt
sett unikt.

Expeditionen medtog också en mängd
duvor för att kunna skicka meddelanden
tillbaka. Endast en duva återfanns efter att
en fiskare på fiskebåten A lken utanför
Bijörnön sköt den, då den satt uppe i mas-
ten. Vidare kastade Andree ut flytbojar med
meddelanden. Fem av dessa har återfunnits
på Island, Kung Karls Land och längs
norska kusten. Eftersom jag inte anser att
dessa meddelanden är postala, så går jag ej
närmare in på dem.

Post från eft ersökningsexpedit ioner

Den n juli 1897 avseglade Andree med kam-
raterna Strindberg och Fraenkel och hela
världen undrade vart de tog vägen. De var
bl.a. utrustade med både amerikanska och
ryska guldmynt ifall de skulle landa i dessa
områden.

Sommaren 1898 utru stades bl.a. tvä expe-
diti oner för att leta efter Andree. Den störs-
ta av dem leddes av Alfred Nathorst som
till sitt förfogande hade det isförstärkta val-
fångstfartyget A ntarctic. Han seglade med
fartyget runt hela Svalbard och till Grön-
lands norra östkust. Det var ytterst nära att
de fann resterna av Andree-expeditionen .
Geologen J.G. An dersson var med två kam-
rater iland på Vitön endast 1 km. från An-
drees lägerplats. Ett brev och ett icke postalt
korrespondenskort är känt från denna expe-
dition .

Den andra spaningsexpeditionen leddes
av fotografen Jonas Stadling. Han begav sig
med Hans Fraenkel, som var Knut Fraen-
kels bror och botanisten Herman Nilsson-
Ehle till bortre Sibirien för att söka efter
Andree utmed den sibiriska kusten . Det
gällde i första hand att söka upp de nomad-
folk som bodde utmed kusten och fråga om
de sett någon ballong.

Bild 9: Rester av ett
fotografi föreställande
Anna Charlier,
St rindbergs fästmö.
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Bild 10: Brevkort avsänt med Hans Fraenkel från Lena-flodens delta, där han
t illsammans med Jonas Stadling letade efter Andree sommaren 1898.

Från denna expedition finns det ett kort
bevarat. Det är skrivet av H ans Fraenkel i
den lilla sib iriska byn Bulkur som ligger
nära Lenaflodens delta. Kortet är daterat
den 12 september då expeditionsmedlem-
marna skildes åt. N ilsson-Ehle och hans
färdkamrat, den ryske handelsmannen  T.
Gromoff, bordade den svenskbyggda ångbå-
ten L ena för att med denna ånga söderut till
Jakutsk. H är är kortet poststämplat den 23
september och adresserat till Luftskipper
Lauritz Johansen, Tivoli, Köpenhamn. Ång-
båten L ena byggdes för att assistera Norden-
skiölds Vega upp till Kap Tjejuskin exakt 2 0

år tidigare (Bild ro). Kortets text lyder :

Käre Bror! Bt:irmr (2 0 mil norr om Bulun)

d. 12 sept 98
Som du väl kanske sett av tidningarna har j ag
rest med Stadlings expedition hit, till Lena f ör all
söka utforska A ndree-expeditionens öde. Våra
bemödanden ha så till vida krönts med framgång
all vi kunna konstatera all han ej är alt finna i
dessa trakter. Vi skola nu resa härifrån till
Chatanga, vidare öfver Taimy r-halfon till
Dodina vid Jenise) samt vidare öfver Jeniseisk till
Krasnoj arsk. Det är en f ärd på ungefär 50 0 mil,
samt kommer att tillrygga-läggas från Bulun till

staden Jeniseisk, efer ren samt resten efter häst. Vi
komma väl hem till Sverige i slutet av Januari 99.
Under denna sommar har j ag ofta tänkt på dig,
samt om du skaffat dig ny ballong som du tänkte.
Så har j ag också tänkt öfver om du verkligen

f öretog den där f ärden pr velociped genom luft en.
Den är väl onekligen litet besvärlig. Till nästa
sommar kommer j ag, hoppas j ag, åtminstone ned
till digf ör all f å göra några angenäma resor med
dig som j ag vet ej blifva inställda, som bruket är
af en annan i ditt f ack. Farväl till dess. Sanne
vännen Hans Fraenkel

Frimärken med
anknytning till S. A. Andree

Den 2 2 september 1973 gav det svenska post-
verket ut ett häfte med fem olika frim ärken
och temat svenska forskningsresande. Ett av
märkena tillägnades S. A. Andree. Frimärket
är designat av Svenolof Ehren och graverat
av C zeslaw Slan ia. Frimärket föreställer bal-
longen strax efter landn ingen på isen med
ett po rträtt av Andree på höger sida. Valö-
ren är 1 krona (b ild n ). Postverket lät också
tillverka ett vykort föreställande frimärket.

1948 gav det lilla fur stendömet Liechten-
stein ut en serie flygpostfri märken innehäl-
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Bild 11: I den svenska fr imärksserien
Mot fjärran mål hedrades Andree-expedit ionen

med ett fr imärke.

lande nio märken . Dessa avbildar n io h isto-
riska flygpionj ärer med bl.a. Leonardo da
Vinci, Montgolfier och Wilbur Wright.
Märket med valören 2 franc visar ett po r-
trätt av S.  A.  Andree (bil d 12) .

Andrees ballongsstation finns också av-
bildad på ett turistfrimärke utgivet 1909, för-
modligen av H amburg-Amerika-Line, som
var en av de stora turistoperatörerna på
Spetsbergen före första världskriget. Märkets
valör är 5 öre och ingår i en serie om tre oli-
ka märken (bil d 13).

Bild 12: Andree avbildat på ett
Liechtensteinfrimärke

redan 1948.

Bild 13: Andrees ballongstation på Danskön
avbildat på ett privat t urist fr imärke

på Spetsbergen 1909.
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