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Foreningen Islandssamlarna 
c/o Hans Raland 
L·~ _:2ndvagen 15 
175 70 Jarfalla. 

Rapport sept . 1991 
I Nr 83 I 

Bernhard Beskow 75 ar . 

Den 10 juli, samma dag som vi islandssamlare kom hem 
fran var odysse i vast,fy1lde en av foreningens grundare, 
var ordforande under manga ar, numera hedersordforanden 
Bernhard Beskow 75 ar. Vi var nagra i styrelsen, som direkt 
fran Arlanda ak te hem till Bernhard for att gratulera honom. 
Val medvetna om att hans halsa de senas t e aren inte varit 
den basta, var det desto roligare for oss att kunn a konsta
tera, att aven om fysiken inte ar som forr, sa ar det inget 
fel pa minnet. Blixtsnabbt , liksom forr , plockade Bernhard 
fram namn, datum och fakta pa de manga sporsmal vi hade att 
komma med. Det ar detta hos Bernhard som alltid imponerat pa 
mig. Hans formaga att halla isar alla a rtal, stamplar och 
nyanser pa islandska marken ar enorm . Och allt sit t er dar 
fortfarande. Vi skall hoppas i man ga ~lr an. En stor filate-
list har fyllt 75 ar och vi onskar alla ett stort grattis. 

Hej alla islandssamlare och valkommna hem fran badstrander och . 
sommarstugor till en ny och fa~ vi hoppas a~tivare frimarkssasong, vll~en 
som ni vet, redan s tartat med Ohrphil 91 i Orebro. Forenin~smotena borJar 
ocksa ko~n~ igang sa smatt och auktionskatalogerna har borJat rarrQa ner 
i brevladan. 

Sommaren har varit minst sagt omvaxlande vadermassigt. Filatelistiskt 
kulminerde den med Nordia uppe i Reykjavik, med manga fina priser till vara 
medlemmar. Foreningens rundresa i Island och Faroarna ar en annan hojdpunkt. 

Den bar Rapporten har ett nagot blandat innehall, men jag hoppas att 
alla skall hitta nagot intressant att lasa. 

En trakig detalj som vi dessvarre nu maste ta tag i med hardhandskarna, 
ar den daliga disciplinen i foreningen, nar det galler att betala arsav
giften . Vid genomgang av medlemsmatrikeln i borjan av augusti, visade det 
sig att inte mindre an 49 medlemmar fran riksavdelningen och 27 fran Gote
borgsklubben, eller 28% av medlemmarna annu inte betalt avgiften for 1991 
och att nagra heller inte betalt for 1990. 

Da foreningen for att kunna fungera ar beroende av avgifterna, kommer 
alla som annu inte betalt, att med denna Rapport fa ett inbetalningskort 
paden summa som falerar. Vi maste ocksa satta en grans for den inbetal
ningen till den 1 oktober. De som da annu inte betalt avgiften, ser vi oss 
tyvarr tvugna att utesluta ur foreningen och vi kommer i fortsattningen 
inte att sanda dem Rappor ter e1ler auktionslistor. Nagon ytterligare 
betalningspanlinnelse kommer heller inte att utsandas . 

Detta ar inget roligt beslut vi blivit tvugna att ta, men varje 
Rapport kostar med porto och tryck ca. 8:- och ingen forening har i langd
en rad med sadana kostnader utan motsvarande intakter. Sa ni som far vart 
lilla medelande. Bli inte arga eller ledsna utan ta er sjalva i kragen 
och betala omgaende in d~n blygsamma summa som dct kostar att vara medlem 
i var fina forening. 

Sekr. 
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Den for oss islandsamlare kanske storsta filatelistiska handelsen 
nagonsin, NORDIA 91 i Reykjavik, i 1ejonets kula sa att saga, avholls 
i dagarna fyra fran den 27/6 till den 30/6 i sporthallen i Reykjavik. 
Lokalen var star, ljus och luftig och allt, bade exponaten, postverken 
och handlarna rymdes under ett tak. Belysningen var ocksa utmarkt sa att 
alla samlingarna kom till sin fulla ratt, Situationsplan av lokalen visas 
har nedan med postverkens forsaljningsstallen i mitten av lokalen, medan 
handlarnas och andra organisationers bas ar placerade efter langvaggen. 
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Detta med handlare var kanske denna utsta1lnings minustecken. Endast 
5 st vad man kan kalla for handlare hade horsammat kallelsen att aka till 
Island. Troligtvis beroende pa de hoga kostnaderna for att komma dit. Det 
ar nu en gang for alla sa, att skall man fa mycket publik till en utstall
ning, maste det finnas ett bra utbud av frimarken, andra an de for dagen 
kurserade. Och tyvarr maste jag saga var det ganska tomt i lokalen under 
de tre dagar jag hade mojlighet att besoka utstallningen, trots att det 
var gratis entre. Kanske var det det fina vadret som gjorde att Reykjavik
borna hellre logade sig i den narbelagna varmvattenbassangen an gick pa 
frimarksutstallning? Kanske kom ocksa publiken pa sondagen da vi redan 
lamnat Reykjavik ? Dock maste sagas, att de som kommit till utstallningen 
verkade ha kommit for att bese exponaten, kanske beroende pa det daliga 
handlarutbudet kanske beroende pa att Island sallan har utstallningar av 
den har digniteten, men man sag marlga intresserade filatelister flitigt 
antecknande mellan ramarna. 

I start maste man saga att utstallningsledningen ( med flera av vara 
medlemmar i spetsen ) lyckats mycket bra. ~mn kan saga att det var en 
vanlig utstallnig. Inga sura miner nagonstans och ett trevligt mottagande 
redan i vestibulen dar ett par pigga ungdomar salde kataloger pa alla 
mojliga och omojliga sprak. 
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Hur gick det da for vara medlerrnnar i den harda konkurrensen ?? 
Ungefar som vanligt boll jag pa att saga, da sarrnna namn som i Lund dok 
upp igen med Ebbe Eldrup i spetsen. Jag beromde i Rapporten fran Lund 
Ebbes samling. Det beromet far sta kvar. Sedan dess bar den ytterligare 
forbattrats, bland annat med en del nummerstarnpelbrev. Vad som saknas, 
och som gor att den annu inte kan raknas till de riktigt stora samlingarna, 
ar skillingbrev. Nu ar ju sadana inte precis vardagsmat och bade svara och 
dyrbara ~tt korrnna over, men Ebbe ger sig nog inte foran han bar aven 
sadana i sin samling. Ebbe fick nu aterigen Guld och dessutom Grand Prix 
National och bor salunda vara mycket nojd med resultatet. 

Pall Asgeirson bor ocksa vara nojd ! Han visade bar tva samlingar islandsk 
luftpost.Den ena var fran aren 1928 - 1940 och belonades med Stor Vermeil, 
den andra mellan aren 1940 - 1960 med Start Silver. Alltsa ett bra sktitt 
uppat i prislistan fran Lund dar det blev Start Silver. 

Att det kan vara nog sa svart att kravla sig upp till Vermeil, tycker 
nog tva av vara medlerrnnar Leif Nilsson och Stig Osterberg, som bada var pa 
plats for att skorda dessa lagrar. 

Leif visade sin samling Brittisk och Amerikansk militarpost pa Island 
i perioden 1939 - 1945, vilken han monterat om for att gora den mer latt
forstaelig for oss icke specialister. Och det tycker jag nog att han lyckats 
bra med. Han har dessutom smugit in ett par nya rariteter FPO 304 och 
FPO 089 samt ett nytt avsnitt av krigsfangebrev i samlingen. Allt detta 
var dock forgaves. Start Silver igen, sarrnna sam i Lund. 

Stig har aven han monterat om sin sarnling Tva Kungar, sa att alla 
trycksaker har hamnat i en grupp. Samlingen ar ocksa utokad med ett vackert 
fylgibrejf starnplat med nurrnnerstarnpel 17, en 5 Kr pa Rek- brev, Ship
letter - brev LEITH NORTH. samt ett 30 - block med ~edaljong - platnTh~er. 
Aven allt detta forgaves. Start Silver igen. 

Kristian Hopballe visade sin fina samling Forsandelsevagar och censur
behandling av post fran Island i perioden 1939 - 1945. Det Kristian inte 
vet om denna intressanta period av islandsk posthistoria ar nag inte vart 
att veta.I samband med utstallningen utkom mycket larnpligt en bok om mnnet 
sam han och Olafur Eliasson skrivit tillsammans. Jag haller just pa att 
lasa den och raknar med att ha en recension klar till nasta Rapport. Men 
vad jag hitills har last, blir boken ett maste for alla samlare av detta 
omrade. Start Silver till Kristian. 

En ny medlem varvades ocksa pa utstallningen. Amerikanen Lester 
Winick sam visade sin samling Icelandic Air i1ail, vilken inn~holl det mesta 
innom det gebitet. Fran de allra forsta flygningarna via Zeppelin, Hoplug 
Itala till senare dagars militarpostflygningar. Samlingen belonades ocksa 
med Vermeil, vilket nag far anses vara rattvist. 

En samling sam jag personligen tyckte bra om ar Torben Jensens 
Christian X. Just detta att bryta ut en emission vilket aven Stig Osterberg 
gjort och specialisera sig pa den, gor att man far plats att visa sa 
mycket mera an i en vanlig samling, man kan ga in pa varianter och andra 
detaljer. I Torbens samling finns aven vackra brev med utlandska och ship -
letter - stamplar, fylgibrejf samt tolluravier. Aven de flygpostmarken som 
ingar i serien visas, saval losa marken sam i stora enheter. 
Torben fick Silver for sin fina samling. 

Gudmundur Ingimundarssons samling Westmannaeyar fick i Lund Forsilvrad 
Brons, vilket jag da tyckte var for lite. Att jurun denna gang sankt den 
till Brons overgar mitt forstand. Men oforklarliga aro jurumannenns tankar. 
Hav trost Gudmundur, vi var flera sam tyckte att din samling var vard en 
hogre valor. 

Vi har aven nagra andra medlerrnnar, vars srnnlingar jag skarn till sagan
des inte gjorde nagra anteckningar om, men sam jag nu vid aterkomsten till 
Sverige firu1er, att det borde jag ha gjort. Men jag hade inte medlems
forteckningen med mig varje dag och har tydligen missat er i hastigheten. 

forts. 
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De ar: Bendy Knutsen fra Danmark som fick Stort Silver for sin samling 
Censurpost til och fran Island under andra varldskriget. 

Eigil Rasmussen ocksa fran Danmark som fick Silver for Island 
1873 - 1938. 

Helgi Gunnlaugsson fran Island som fick Forsilvrad Brons for 
samlingen Christian IX 1902 - 1922. 

Jag vill till sist passa pa att gora lite reklam 1 1 

Utstallningens katalog Nr 3 ar nagot av det basta jag last innom gebitet !! 
Med artiklar om Juleposten i bnundarfjordur av OlanJr Jonsson, REK - stamp
lar av Thor Thorsteins, Den Danska perioden 1870 - 1872 av Ebh3 Elldrup, 
Ett enastaende skillingbrev av Sigurdur H Thorsteinsson, Utlandsk militar
post av George Sickels samt Norska skyddsperforeringar av John Fredriksen. 
Den har katalogen ar val vard pengarna ! ! Jag vill minnas att den kostade 
400 Isl. kr och borde nog finnas att kopa annu genom NORDIA 91 
Postboks 8753.128 Reykjavik. Sekr. 

~ forra Rapporten skrev jag om Brefhirdingen i Gjogri 
som blev flyttad till Kjorvogur den 15/10 1990, men dar namnet 
Gjogri beholls, till dess att ny stampel hunnit anlanda i b6--
jan av 1991. Det gjorde den ocksa. Fran Finnur Kolbeinsson h~c 
vi fatt nedanstaende fina stampelavtryck fran Kjorvogur redan 
den 4/1 1991. Dessutom har vi fatt ytterligare tre nya stamplar, 
samtliga av typen B8b, nMmligen Vigur, Patreksfjordur och en 
som satt myror i huvudet pa mig KIRKJUBOL - N - IS, vilken jag 
och flera med mig tolkat som Kirkjub61 Norra Isafjordursyssla. 
Nagot Kirkjub61 i denna syssla har jag emellertid inte kunnat 
finna pa kartan. Daremot finns det ett Kirkjub61 i Vastra Isa
fjordursy s sla, mitt emot Flateyri pa andra sidan fjorden. 
Kanske kan vara islandska vanner rata ut detta fragetecken ?? 

En rolig och trolig forklaring av brefhirdingakonans i 
Gjogri forflyttning till Kjorvogur fick jag av en av va ra med
lemmar ( tyvarr glomde jag att fraga efter hans namn ) pa F.F:s 
mote i R.vik i samband med Nordia. Denne medlem menade, att det 
forhaller sig sa, att nar brefhirdingakonan flyttar, t. ex. 
genom giftermal eller dylikt, sa flyttar ocksa brefhirdingen 
med henne, men byter samtidigt namn till den nya orten. Det 
alltsa pa det viset, att brefhirdingen foljer med konan och 
inte tvartom. ( Detta forfaringssatt torde val dock endast 
vara aktuellt om den nya hoplatsen inte ligger alltfor fjarran 
fran den gamla. ) 

Finnur namner ocksa nagot i sitt brev som inte finns me 
i postverkets oficiella program, att det kanske kommer ytter
ligare ett mini - ark den 9/10, med 3 - 4 marken med gamla 
skeppsmotiv. Den som lever far se. 

Sekr. 
Nagra dagar efter det att skrivit ovanstaende artikel, fick jag annu 

ett brev fran Finnur, med en ny stampel, HRAFNSEYRI. 
Jag vill tacka Finnur for hans fina service, som gor att vj kan halla 

medlemmarna ajour med vad som hander pa stampelfronten i Island . Nagot som 
skulle vara mycket svart annars. Stampe1n ar av samina typ som de ovriga, 
alltsa B8b. 
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Fran Ib Schock har kommit ett brev till foreningen, dar 
han papekar, att det inte var Christian IX som besokte Island 
ar 1907, vilket jag skriver i Rapport nr 81, utan dennes son 
Fredrik VIII, vilket maste vara med sanningen overensstammande, 
eftersom Christian IX dog redan den 29/1 1906. Jag har sokt 
overallt bland mina papper for att forsoka ta reda pa varifran 
jag fatt uppgiften att det var kung Christian som besokte 
Island, men jag har naturligtvis inte hittat nagonting som 
styrker detta. Det ar darfor bara att skylla pa mina rent 
allmant daliga kunskaper om danska kungar, vilka inskranker 
sig till att kanna till att det var en annan Christian, den 
andre , honom som vi i Sverige kallar Christian Tyrann, som 
var den som nackade nastan hela svenska adeln forutom Gustav 
Wasa, och som danskarna troligtvis darfor kallar Christian 
Den Gode, och be alla danskar om ursakt for fadasen. 

Fran samme IB Schock har jag ocksa fatt en kopia av ett 
brev, skrivet av Per Hanner som svar pa Ibs fraga angaende 
Grenjadarstadur - stampeln utan datum samt om blackmakuleringen, 
som finns inforda i rapport nr 80. Da ingen har hart av sig 
varken till Ib eller till foreningen med nagot svar pa fragan , 
tar jag mig friheten, att har skriva av Pelles brev till Ib. 
Pelle var ju en aktoritet pa omradet och det bor vara av in
tresse for vara medlemmar att lasa vad han hade att anfora. 

Kare Ib Schock 
Det var ju nagra mycket intressanta problem Du kom med 

i din rundskrivelse. 

A. Grenjadarstadur utan datum. Du har tydligen tillgang till 
samma utmarkta kalla som jag . En tabell pa forekomsten av 
antikva - stamplarna upprattad pa Tore Runeborgs initiativ, 
med flera medverkande och senare publicerad av Thor Thorsteins 
i katalogen till Nordia 84 i Reykjavik. Enligt denna har 
Grenjadarstadur - stampeln inte iakttagits utan datum annat 
an pa marken fr a n 1920 och 1930 - talet, medan den daremot 
funnits med blandade siffror ( andra typer an de ursprungliga 
pa bl. a. Christian IX och tva kungar ( 1907 ars emission ) 

Naturligtvis ar det mojligt, att aven under aur - periden 
stampeln kan ha anvandts nagon gang utan datumsiffror. For att 
kunna avgora, om brevet verkligen ar avstamplat ca . a r 1900 
skulle man behova jamfora med hur Grenjadarstadur - stampeln 
sag ut under olika perioder. Antikva - stamplarna synes mig 
i allmanhet visa ganska klara spar av forslitning. Tyvarr sak 
nar jag jamforelsmaterial. Jag kan bara notera, att stampeln 
verkar ovanli g t val rengjord och klar ( vilket var ovanligt 
med dessa stamplar ) och att den visar klara tecken pa ned
slitning, se exempelvis bokstaven T i dess ovre del och att 
sista A tycks ha blivit A. Bade rengoringen och forslitningen 
kan tyda pa en efteranvandning, men brister pa jamforelsemate 
rial go r det omojligt for mig att uttala mig. 

B . Be t r a f fan de b 1 a c k m a k ul e ring en s e r den u t s om e t t " m- " 
vilket jag aldrig sett eller hart nagot om forut. Det skulle 
vara intressant att hora om du fatt nagot battre besked fran 
nagon annan du skrev till. 

Ingen h ar alltsa hart av sig, sa vi forsoker igen. Har 
nagon medlem Grenjadarstadur - stampeln pa brev eller p a losa 
marken fran ca. ar 1900. Vill ni i sa fall undersoka om den 
forslitning Pelle namner finns pa dessa stamplar ! ! . Om inte 
sa ar fallet torde Ibs brev vara en efterstampling, nagot som 
Pelle ocksa antyder i sitt brev. Var ocksa snalla och meddela 
era resultat bade till Ib och mig. 

Sekr. 
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En av vara medlemmar, forre frimarkshandlaren Kalle Bori~: 
har under varen passat pa att fylla 70 ar. Kalle som salde 
sin frimarkshandel for nagot ar sedan har emellertid inte lagt 
pincetten pa hyllan, utan ar fortfarande aktiv som kanslichef 
pa frimarkshandlarforbundet. Pa ett mote i maj i Sollentuna
klubben, som han for ovrigt ar initiativtagare till och dess 
ordforande under manga ar, fragade jag Kalle om han hade det 
lungt och skont numera som pensionar och fick svaret, att han 
aldrig haft sa mycket att gora som nu. Da skall ni veta att 
Kalle aldrig tillhort soffliggarna. Att han nu aven fatt 
Strandell - medaljen, svensk filatelis finaste utmarkelse, 
far ses som ett tack for ett helt livs outtrottligt arbete 
innom och for filatelin. Tack Kalle och ett stort grattis 
till medaljen och de 70 aren. 

Pa arsmotet i Stockholm den 12/3, beslots pa sekreterarens 
forslag, att kostnaden for bytesannonser i Rapporten skall 
slopas. 

Mojligheten att satta in bytes eller forsaljningsannonsL 
i Rapport har tydligen inte varit kant av sa manga. Man far ga 
tillbaka anda till Rapport 49 i mars 82 for att finna nagot 
skrivet om annonsering. Att det sedan fallit i glomska, kan ses 
mot bakgrunden 1 att ingen enda annons av nagot slag, varit in
ford i Rapporten sedan dess. For det kan val inte ha varit dL. 
blygsamma kostnaden som gjort att annonsorerna uteblivit. 

Naval, motet beslot salunda, att Rapporten ar till for 
vara medlemmars basta och numera har ni alltsa mojlighet att 
gratis annonsera, byta eller saJja marken eller vad ni onskar 
via Rapporten. Vi maste dock gora ett forbehall. Rapporten 
kan av portoskal inte rymma mer an 16 blad och annonserna far 
naturligtvis inte inskranka pa de ordinarie artiklarna. 

Valkommna alltsa med annonser fran och med Rapport 84. 

En handelse som pa grund av platsbrist inte kom med i forra Rapporten, 
var dragningen av det sa kallade landsortslotteriet. Dragningen agde som 
brukligt ar rum vid arsmotet i Mars. I denna dragning deltar automatiskt 
alla medlemmar som betalt arsavgift for det gagna aret och som ar bosatta 
utanfor Stockholms och Goteborgsregionerna. Av nagon anledning har fru 
Fortuna alltid haft ett gott oga till medlemmar bosatta utanfor Sverige. 
Sa aven i ar. Den lycklige vinnaren av var vackra porslinsplatta med motiu 
av en islandsfalk, blev denna gang Gudrnundur Ingimundarsson fran Reykjav~
Avsikten var, att vi pa Felag Frimerkjasafnaras mote i Reykjavik skulle 
overlarnna plattan. Men ingen Gudrnundur dok upp. Nu vet jag anda, att han 
senare pa dagen fick sin platta och hoppas att den nwnera pryder sin plats 
pa vaggen i vardagsrwnmet. Ett hjartligt grattis till vinsten onskar vi c 1 la. 

Nytt Balbo - brev: I den i e t t annat avsni t t namnde amerikanens Lester WinicK 
samling, fann vi under Nordia 91 ett nytt, av oss icke tidigare 
registrerat Balbo - brev, namligen Nr 3, frankerat med de tre 
kronvalorerna samt 3 x 10 aur Christian X. Brevet ar sandt till 
Froken Sigrin Einarsdottir, Reykjavik, Island. Baksidestamplarna 
kunde vi av forklarliga ska1 inte fa se, men Lester lovade att 
ta kopior pa bade fram och baksidan av brevet och sanda dem 
till oss. 

Vi har nu uppgifter om 110 av de ursprungliga 298 breven 
och det ar roligt att se att det fortfarande dyker upp nya 
nummer sa gott som varje ar. 

Deter 
ikke helt dumt 

atsamlepa 
frimcerker. 
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Onskar kopa foljande islandska datumfyrblock: 
F. 541. 29 - 5 - 75 
F. 544. 15 - 7 - 75 
F. 596. 13 8 80 
F. 601. 16 - 10 - 80 
F . 604. 25 - 7 - 83 

-k F. 619. 15 - 10 - 84 
·'- F. 619. 15 10 84 

* Om ni inte har att salja, men ager nAgot av dessa block, 
ar jag tacksam att fA fotokopior 
Kjell - Ove Karlsson 
Svennby 70 C 
734 91 Hallstahammar. 

Knappt har en stor utstallning avslutats, forran 
nasta gor sig pAminnd. Under sommaren har Bulletin nr 1 
for Nordia 92 i Kristiansand i Norge anlandt. Utstall 
ningen ager rum 8 - 11 oktober 1992. 

Bulletinen innehAller forutom det vanliga, D. v . s. 
reglemente samt listor over utstallningskommitte och de 
olika landernas kommisarier, aven en filatelistisk rund
vandring pA Sorlandet, dar Kristiansand ar belaget. 

De medlemmar som tanker stalla ut, eller ar intres
serade att fA bulletinen sig tillsand, skall skriva till: 
Nordia 92, Postbox 301, N- 4601 Kristiansand S, Norge. 

Nagra auktioner i klass med hastens hojdare, har vi inte 
sett till under arets forsta halft. Dock har nAgra med for oss 
islandssamlare intressant och ovanligt material avhAllits. 

Kihlstroms hade till exempel den 6 - 7 april sin Arli ga 
vArauktion och forutom det vanliga utbudet, fanns det med en 
hel del islandska marken med utlandska stamplar, varav manga 
enligt katalogen var unika. Det har ar ett mycket intressant 
omrAde innom islandsk filateli och det mesta saldes till bra 
priser. Hans Obermliller som ager Kihlstroms, stallde vid for
frAgan de dia - bilder av dessa marken som anvandes under auk
tionen, till foreningens forfogande, sA att vi nu har kunnat 
utoka vart bildarkiv ytterligare. Ett stort tack till Hans. 

Nasta auktion som kan intressera ar Frimarkshusets var
auktion den 25 - 26 maj, som forutom standardutbudet hade med 
Per Hanners nummerstampelsamling, kanske varldens fornamsta. 
Samlingen sAldes som en post, vilket av de flesta ansAgs vara 
helt fel, men Pelles arvinge ville tyd1igen ha sina pengar 
snabbt. Nu var utropet 90 000:-, vilket ar en br Akdel av sam
lingens varde, men andA en hel del pengar. Sa mycket, att en
dast ett bud fanns pa samlingen, 92 000. Man kan darfor forstA 
att den av vara medlemmar som ropade in samlingen for "futtiga" 
94 000: -, sken som en sol efterat. 

Slutligen hade Lars Tore Eriksson med ett annolunda objekt 
pA Nordia - auktionen i Reykjavik. Det var en mycket vacker 
bok, gjord av osterrikaren Hessheimer, innehAllande forslag, 
fargprover, essaer, provtryck, otandade block och jag vet inte 
allt, till 1930 Ars Alltingsserie. Boken ar kand i endast 3 ex. 
och utropet var 50 000:-. Slutpriset 52 000:- fAr val anses 
vara ganska facilt for detta fina verk. 



UtHindska 
skeppspost
stamplar pa 
islandska 
frimarken 
och brev: 

8. 

I ett nummer av Scandinavian Collectors Club medlemstidnin~ · 

hittade jag en artikel om utlandska ankomststamplar pa islandska 
brev och frimarken, sa kallade ship - letter - stamplar. En 
herre vid namn David Loe har tagit till sin uppgift att samman
stalla en lista over de hamnar som anvandt sig av dessa stamplar. 
Det har blivit en ganska diger lista fran 13 lander, ( jag tror 
inte riktigt pa Valvos Bay i Syd- Afrika ), dar de flesta stamp
larna som sig bor harstammar fran England, Danmark och Norge . 

Da mr Loe i sin forlaga hanvisar till Wilbur Jonsson, som 
sedan lange ar medlem i var forening och till Don Lee som nyligen 
blev medlem, har jag inte alltfor stora skuldkanslor, nar jag 
knycker hans artikel for att presentera den for vara lasare. 
Man far dock ta den med en nypa salt . Berlin och Stuttgart t. ex . 
har aldri g haft och kommer aldrig att fa nagon hamn, dar island
ska batar l agger till. Toldfri ar heller knappast nagon hamn 
utan det danska ordet for tullfri. 

Det har ar emellertid ett mycket intressant omrade innom 
islands filateli och jag tanker aterkomma till det i senare 
Rapporter. 

roREIGM ARRIVAL I1ARXS ON ICELANDIC HAll. - AN UPDATE 

David Loe 

At recent meetings of this Society the Iceland Collectors present have complained 
that there is no recent listing of arrival markings on Icelandic mail. This is an 
attempt to bring a listing up to date and also to stimulate the reacer to tell other 
collectors of additions. 

I have purposely simplified the list to merely place names. For instance Cork 
appears as Cobh and Queenstown in various types, and the re are a multitude of Edinburgh 
cancels . I have not concerned myself with other markings such as FRA ISLAND or PAQUEBOT, 
for which I would refer the reader to Hosking et al . 

I am indebted to Mike Tuttle, Wilbur Jonsson and Don Lee for help in comp iling 
this list. Some illustrated examples appear below, followed by the lists. 

Sources 

Scandinavian Contact 3-1968, 6-1972, 12-1967, 9-1967 
Gottlieb Auction Catalogue 1989 
0stergaard Auction Catalogue 1988 
German Collectors Club magazine - various issues 
Members' collections · 

UNITED KINGOOM 

ABERDEEN 
ABERFELDY 
ARDROSSAN 
AYR 
BARRY 
BO'NESS 
BLYTil 
BRAE 
BURNTISLAND 
CARDIFF 
CR()M};RrT 
OOVER 
DYSART 
EDINBURGH 
FLEE.T\.'OOD 
GLASGOW 
GLENBORRODALE 

GRANGEMOliTH 
GRANTON 
GRIMSBY 
HARWICH 
HillS WICK 
HOLYHEAD 
HULL 
IMMINGHAM 
LEITH 
LERWICK 
LEVEN 
LIVERPOOL 
LLANELLI 
LONG HOPE 
LONDON 
LOWES TOFT 
MAIDSTONE 

METHIL 
MIDDI.ESBOROUGH 
NEWCASTLE-QN-TYNE 
NORTil SHIELDS 
PARKESTON - HARWICH 
PETERHEAD 
PORTOBELLO 
PORT TALBOT 
PUR FLEET 
SEAHAM HARBOUR 
SOliTH SHIELDS 
STORNOWAY 
STROMNESS 
SUNDERLAND 
SWANSEA 
THURSO 
TROON 
WICK 

Sekr. 
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9. 
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Glasgow - an example of a rogue cancellation not a ship letter. 

NORIIAY 

IIAMMERFEST 
NARVIK 
BOD0 
TRONDHEIM 
AALESUND 
ANDALSNESS 
STAVANGER 
CHRISTIANSSAND 
BREVIK 
OSLO 
FREDERIKSSTAD 
BERGEN 
CHRISTIANA 
HAUGESUND 
MOLD£ 
0NSBERG 

SI.'EDEN 

GOTEBORG 

FRANCE 

BOULOG~iE PAS DE CALAIS 

~ETHER LANDS 

ROTTERDAM 
S'GRAVENHAGE 

CANADA 

HALIFAX 
IIINNIPEG 

GERMANY 

HAMBURG 
BERLIN 
BUXTEHUDE * 
IIESERMUNDE "' 
STUTTGART * 
LUBECK 

UNITED STATES 

NEll YORK 
BROOKLYN 

EIRE 

CORK 

GREENLAND 

ELLA 0 

BELGIUM 

ANTIIERP 
TURNHOUT * 

* Questionable status - pos~ibly not true sh1p letters. 

SOUTH AFRICA 

\/ALVIS BAY* 

F'AEROES 

KLAKSVIG 
TI!ORSHAVN 

DENMARK 

COPENHAGEN 
AALBORG 
FREDERIKSHAVN 
GENTOFTE 
ESBJERG 
HORSENS 
HE.JLS 
HELLER UP 
HOLSTEBRO 
HOLTE 
MARIAGER 
tiYBORG-VAMDRUP 
RINGSTED 
SKAGEN 
SKJELSK0R 
STOREHEDINGE 
YARDE 
VORDINGBORG 
AAHUS 
P.ANDERS 
TOLDFRI 
VE.JLE 

A. ~JfM4 C91C~o~ 1 
S7 /·i!G-H Vt E\...; 

PrNNER. 

E /"JGLA ND 

H.F. SM.,ORLIKISGER£HN 

.. SMARI'' 
REYKJAVIK 

1ft; f~ 
?~~ 
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L__ _________________________ ~ 
Hamburg Shi p Letter 

Hull Ship Letter 



Eferstamplat 
eller falskt: 

Silverjubileums
blocket : 

10. 

Fran en av vara medlemmar, Lars Olof Knutsson fran Fritsla, fick jag 
i varas ett brev angaende stamplade 2 kr - marken ur New - York - serierna 
1939 och 1940. Han har i flera auktionskataloger uppmarksammat, att hog
valorerna i dessa serier stamplats med en Reykjavik - stampel av typ ESc, 
en stampel som enligt Per Hanner inte fanns i Reykjavik forran 19S1. 
Pelle har i Rapport nr 76 skrivit om en falsk sadan stampel. Detta i sam
band med att 2 block fran Christian X:s 2S arsjubileum hittats i Danmark 
med sadana stamplar. ( se Islandskontakt nr 6 ) 

Nu behover ju de stamplar som Lars Olof uppmarksarrm1at inte vara fa1ska. 
Men om de ar akta sa ar de med all sannolikhet efterstamplade . Jag har gatt 
igenom mitt eget forrad av auktionskataloger fran de senaste 10 aren och 
har man sett, pa de marken dar man overhuvudtaget kan urskilja stampeln, 
( de allra flesta ar hornstamplade sa man inte kan se nagot datum, ett ty
piskt efterstamplingsforfarande ) ar den for det forsta mycket otydlig 
och for det andra ar datumen i stampeln alltid desamma, namligen 14 V 39, 
1S V 39 respektive 14 V 40 och 1S V 40. Alla av typen ESc. Det ar samma 
dag och manadssiffror som de i Danmark upptackta blacken ar stamplade med. 
fast artalet dar ar 1937. 

Det ar egentligen forvanandsvart hur fa stamplade 2 kr - marken ur 
dessa serier som utbjuds pa auktionerna aven av dessa, vad man nu skall 
kalla dem, falska eller efterstamplade. I de sakert 100 kataloger som jag 
jag genomsokt pa jakt efter stamplar, har jag bara hittat 4 st med lasbart 
datum ur 1939 ars serie, varav endast ett vackert 4 - block fran Frimarks
husets auktion 1979 ar mak~lerat med den ratta stampeln E5a. Ur 1940 ars 
serie som ju ar dyrare och darmed attraktivare att forfalska, har jag hittat 
12 ex, varav alla ar stamplade med tidigare namnda datum och stampeln ESc. 

Vad kan da ha hant ? En tankbar mojlighet ar, att nagon, eventuellt 
en posttjansteman med tillgang till Reykjavikstamplar av senare argangar, 
som nar han insag, att dessa marken pa sikt skulle bli mer varda som st.'::i.mp
lade an som ostamplade, tog chansen och passade pa att stampla upp sitt 
forrad av dem i efterhand. Den andra mojligheten ar att vi har med en hel
forfalskare av stamplar att gora. Denne nagon har emellertid haft is i 
magen och inte oversvammat marknaden med sina marken, utan sa smaningom 
satt dem i cirkulation. Att stampeln han anvande eller forfalskade inte 
kom i bruk forran mer an 10 ar senare var ju inte sa latt for honom att 
veta da stamplingen kan ha skett manga ar senare. Stamplarna ar ju ocksa 
forvillande lika varandra. 

Underligt ar dock, att ingen uppmarksammat detta tidigare. Kanske 
beror det pa markets gra farg, att stampeln alltid ar svagt slagen eller 
att hela datumet inte alltid syns. Vi far tacka Lars Olof for hans 
skarpsynthet. 

For att hitta marken med de akta stamplarna E1d och E5a maste man 
soka bland bilder pa FDC som ju maste vara forsedda med akta stamplar. 

Med detta facit i hand kan man alltsa rekommendera: Var uppmarksamma 
pa dessa marken ! ! De flesta som finns ute pa markanden tycks vara falsk~' 
efterstamplade och man skall naturligtvis inte betala de hoga priser som 
asatts dem. Akta stamplar daremot torde vara ytterligt sallsynta och bor 
efter denna upptackt betinga annu hogre priser an tidigare. 

Under mitt sokande efter material till foregaende artikel kunde jag 
naturligtvis inte lata bli att halla ogonen oppna efter fler falska Silver
jubileumsblock av den sort som Per Hanner varnade for i Rapport 76. 
Naturligtvis hittade jag dem. 2 st till och med och i samma katalog. 
Daremot tycker jag inte att stamplarna ar identiska med dem som avbildas 
i Islandskontakt. Medan de stamplar som jag funnit verkar vara helt cirku
lara och ordentligt rengjorda fore anvandandet kan n1an pa Ebbes bilder 
se, att stampeln ar deformerad nerti11 och till vanster. Den verkar ocksa 
vara sliten och det ovre strecket pa " bron " syns inte alls. Kan det vara 
sa illa att vi har med tva forfalskare att gora, eller har stamplarnn, om 
de ar efterstamplingar, slagits med manga ars mellanrum och att stampeln 
under tiden tagit skada. 



11. 

De block som jag nu hittat ar bagge stamplade 15 V 1937. Alltsa ett av de 
datum som Pelle skrev om och aven med samma datwn som pa Ne'" York - serierna. 
Forfalskaren har endast andrat artalssiffrorna. Man kan undra varfor han 
envist anvandt samma dag och manadssiffror. Det borde varit smartare att 
sprida datumen for att undga upptackt. 

Det torde emellertid sta klart, att de marken som Lars Olof och jag 
hit tat 2r stamp] ade av samrna person, da dessa stamplar ser likadana ut. 
Huruvida de danska blacken ar av samma ursprung f ar val kommande under
sokningar klargora. Klart ar dock, att nagon gjort en mycket bra affar 
pa dessa marken, da de ar mycket dyrare son1 stamplade an som postfriska 
eller framfor allt som ostamplade med fastsattarspar. Denne nagon har 
ocksa under manga ar kunnat agera ostort, da ingen upptackt falsifarierna 
forran nu. 

Da det av min enkla undersokning att doma, tydligen finns ganska 
mycket falskt/efterstamplat matedal i om1opp vill jag darfor be alla 
klubbmedlemmar att halla ogonen oppna och uppmana alla som har med sadana 
marken pa sina auktioner att dra bort dem. Kanske kan vi sa smaningom 
fa bort dem fdm marknaden eller atminstone kraftigt sanka priserna. 

~~ 
~ 

Christian X 
1912-1937 

I I : \ i~ ~ :! I H 

~ -' ··r· . _ · .. .. _._ .... ' _ _j 
Hdfl.. en. b.Ud pa e..tt av de. dan-5 ka bloc.h.e~r. 
v; d pilen. kan. mart o e aLt o~ampe.C.n bUv.U. 
dc~Mme.fl..ad . 

J r . ~ ,~c!.t i':. :>u~l.r.f't;o 
~i::,!~~F· AJT n.\;·.""!· .. :\, ;:ntn~ 

~-----·--------·- ---T 

Sekr. 
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De hdtL ii'L c.-<.Akulci.tw oc.h mu c.ke..t 
val ~en.gjofl..da 



12. 

Mer om Fran var medlem nr 634 Kjell-Ove Karlsson i HallstahammaL · 
datumfyrblocken: har inkommit ett brev, dar han stillsamt papekar, att mitt 

pastaende i fbrra Rapporten om att det fbrekommer ca. 600 olika 
datumfyrblock, ar en sanning med modifikation. Kjell-Ove, som ·att 
dbma av den mancolista han sandt mig och dar det endast fattas 
ett fatal block, torde vara specialist pa omradet, skriver och 
berattar att det finns ungefar lika manga till, eller narmare 
bestamt 1185 st. Det ar namligen sa, att de flesta tryckdatum 
finns i 6 varianter, inte 3 som jag hela tiden trott, alltsa 
1 och 2 streck resp. utan streck. Tryckdatumet fbrekommer dess
utom i 2 stilarter, vilket kan ses pa den fina lista som Kjell
Ove medsandt. Tittar ni noga sa kan ni se att han har ratt. 
Det ar inga stora skillnader mellan stilarna, men har man till
gang till bada sa kan man se att den finns dar. Kjell-Ove skri
ver ocksa att av F. 586 7/11 - 79 finns det inte mindre an 
12 varianter och av F. 673 10/7 - 85 finns det 9 varianter. 

Det har var atminstone fbr mig och medlemmarna i Stockholm 
nagot nytt. Jag har aven pratat med Johnny Pernerfors i Gbte
borg men inte heller han visste nagonting. Daremot kande Ebbt 
Eldrup, som jag traffade pa en auktion i Stockholm till feno
menet men han hade ingen fbrklaring till det. Markligt ar emell
ertid att inget skrivits om detta tidigare da ju datumfyrblocken 
funnits anda sedan 1975. Det ar val ocksa detta fbrsta block 
fran 29/5 - 75 som far anses vara det svaraste av alla. 

Nu ar alltsa fragan. Vet nagon nagot om detta ??. Och kan 
denna nagon svara pa varfbr det fbrekommer 2 olika stilarter 
av dessa tryckdatum ??. De ar ju anda tryckta pa samma maskin. 
Kan det vara sa att markena tryckes pa 2 olika cylindrar i 
denna maskin och att dessa cylindrars datumtyper ar olika. 
Kjell-Ove har inget svar, utan fragar var man gkunniga medlems
skara, om n ag on har en fbrklaring . Skriv i sa fall en rad till 
mig s a tas den med i nasta Rapport. 

Sekr . 

29. 5.75 ' 

29. 5.75 

30. 5.75 l 

30. 5.75 
( 541. 

13. 6. 75 

13.6.75 

12. 6. 75 

12.6. 75 



Dagbok frfm 
Nordia - resan: 

Onsdag 26 Juni: 

13. 

En tanke som jag hade, nar foreningen skulle besoka Island 
och Faroarna var att forsoka skriva nagon form av dagbok for Rapporten, med 
korta anteckningar om vad som hande pa resan. Nu var det _ju bara det, att 
det hande sa mycket och fanns sa mycket att se pa daruppe, att dagboken 
tenderade till att bli ett fullskrivet kollegieblock. Jag har darfor bli
vit tvungen att skara i anteckningarna och sa kortfattat som mojligt for
sokt att redogora for vad som verkligen hande pa resan utan nagon form av 
censur, som t.ex. engelsma~~en anvande sig av under kriget och som en del 
deltagare i efterhand kravt. Detta ar alltsa den brutala och oforbehallsamt 
sanna historien om islandssamlarnas islandsresa. Av utrymmesskal blir vi 
tvungna att dela upp den pa flera Rapporter, men det kanske gor det hela 
mera intressant och ger dessutom en del deltagare mojligheten att komma med 
egna inpass. 

Samling pa Arlanda. 9 forvantansfulla ungdomar med number one, Lars 
Ingemann 73 ar i spetsen samlas for att antligen fa besoka den o vars fri
marken vi samlat i sa manga ar. En av oss number eigth, Stig Osterberg 
har varit dar tidigare och utnamns i brist pa annan till reseledare. 
Vi kommer ivag i ratt tid och resan for1uper utan nagra problem. Pa planet 
traffar vi andra filatelister som reser i Sff:s regi. De blir avundsjukt 
langa i ansiktet nar de far hora vara resplaner. Sjalva skall de endast 
stanna i Island i 3 dagar. Under flygturen passerar vi over Vatnajokull . 
Europas storsta glaciar breder ut sig under oss och liknar mest en jatte
glass. 

Reykjavik valkomnar oss med sol, nagot som vi i fortsattningen blir 
ganska bortskamda med sa gott som varje dag, trots att alla varnat oss for 
det islandska vadret. Tag med langkalsonger och tackjacka har varit det 
staende radet fran sakkunskapen herrma. 

De goteborgare som akt fore till Island med den lilla vita bussen som 
i 14 dagar skall bli var fasta punkt i tillvaron, ar pa plats for att ta 
hand om oss och nu ar det bara de goteborgare som flyger upp som saknas. 
De ar " som vanligt lite sena " och anlander efter cirka 1 timrne. Dock 
har de den har gangen giltligt forfall pa grund av flygforsening. Under 
vantetiden tittar vi pa Keflavik. Det ar en ovanligt vacker byggnad for 
at t vara en flygterminal, med mycket avancerad arkitektur. 

Resan in mot Reykjavik blir en upplevelse for oss som aldrig sett ett 
lavafalt forr. Det karga landskapet som nastan helt ar tackt av en smuts
gra lav ger ett spoklikt intryck. Narmare Reykjavik blir dock landskapet 
vanligare och val inne i staden gronskar det i villatradgardarna och man 
kan aven se en del trad. Island ar motsatsernas land och detta att man far 
aka till stan for att titta pa trad ar bara normalt. 

Vi inkvarteras pa hotel Borgartun, ett enkelt hotel med sa smala 
sangar att man tycker att man sover pa en planka. Nar vi val installerat 
oss gor vi en rundtur genom Reykjavik med bussen for att se pa stadens 
begivenheter. Pa kvallen ater hela gruppen en middag bestaende av havets 
lackerheter pa hotel Essja. Val hemkommen till rummet igen tar jag en 
dusch och fornimmer da den svaga doften av ruttna agg. Det ar hetvattnet 
fran de varma kallorna som luktar sa och den doften foljer oss sedan under 
hela vistelsen i Island. 

Rudolf KrUmmel fran goteborgsklubb2n ar der1 som atagit sig den svara 
uppgiften att guida det har ganget runt Island. Nagot som sakert kommer 
att ge honom manga graa harstran, da vi ar en mycket lost sammansatt grupp 
av induvidualister med manga viljor att tillfredstalla. Rudolf klarar 
emellertid det hela galant. Han kan enormt mycket om Island, ar palast och 
har varit har flera ganger tidigare. Han ar aver1 forsedd med en hel del 
litteratur bl. a. Albert Engstroms "At Hacklefjall" som han ofta citerar 
ur under resans gang. Att han sedan inte ar varldens baste kartlasare och 
att bussen darfor far gora en del extra svangar i naturen gor inte sa 
mycket nar det ar ljust dygnet runt. Vi kommer till sist alltid fram dit 
vi skall aven om det ibland blir sent. 

Tack Rudolf for ett fint jobb. 



Torsdag 27 Juni: 

Johnny 

14. 

Idag skall vi ut pa en kortare tur runt Reykjaneshalvon. Innan des8, 
borjar dagen med en enkel men narande frukost pa hotellet; dar vi far 
slass med en busslast tyskar om sittplatserna. En kassor fran Norrtalje .. 
som tydligen sovit daligt under natten vaknar snabbt ur sina drommar nar
han marker att han brett smor och lagt vitlokskorv pa en bit mjuk peppar
kaka. Smaklig maltid ! 

Vi aker kl. 9 och vadret ar till en borjan lite mulet men blir lrnder 
dagen battre och battre. Ett besok hos Vidgis Finnbogad6ttir pa Bessastadir 
star forst pa programmet. Tyvarr ar hon inte hemma for att ta emot detta 
celebra besok sa vi fortsatter vidare mot Krisuvik, ett bubblande svavel
omrade dar det aven finns hetvattenkallor. Harifran ar det inte sa langt 
till Grindavik ett ganska start fiskesammhalle. Vagen gar genom ett enormt 
start lavbetackt lavaomrade dar inget annat tycks kunna overleva . Den har 
typen av lavafalt sag vi bara har pa sodra Island. Sa smaningom kommer vi 
fram till den Bla Lagunen som skapats av spillvatten fran det enorma het
vattenurtag som forsorjer hela Reykjavik och en hel del andra orter med 
varmvatten. Namnet Bla Lagunen ar val inte helt rattvisande. Snarare grum
ligt turkos med ett tjockt gyttjelager pa batten som det kanns skont att 
borra ner fotterna i. Vi som har baddrakt med, kastar oss oforskrackt j 

det ljumma vattnet och simmar bort till varmvattenutslapp2t, dar vattneL 
varierar mellan komforttempertur till riktigt hett. Har star vi nu ett 
tjugutal svenskar, borrar ner tarna i batten och kastar gyttja pa varandra 
och har det allmant harligt. 

Efter en timmes glotande ar det dags for lunch och sedan gar fardE" 
via Keflavik hem till hotellet. Utstallningen oppnar kl. 16, men till dess 
hinner vi naturligtvis inte fram. bverhuvudtaget kommer det att visa sig 
under resan, ar tidsfaktorn ett svavande begrepp. Men vad gar val det. Vi 
har semester och valdigt trevligt tillsamman.s. 

Pa vagen in fran Keflavik och senare aven pa manga andra platser i 
Island, ser vi stora bestand av lupiner. Men det ar inte den odlade form 
av lupiner i olika farger som vi vi ser efter vagarna har hemma, utan en 
lagr e , enhetligt bla med en svag vit teckning i tappen. De tacker stora 
omraden och jag forstar att de planterats for att binda jorden. 

Ur en artikel i Icelandairs fina tidning Atlantica, laser jag senare, 
att man for att forhindra att jorderosionen sprider sig, har man pa de 
senare aren borjat med att bade besa och godsla marken fran flygplan med 
mycket gott resultat. Bland annat harman aven gjort forsok att kultivera 
just dessa lupiner, var ratta namn ar Alaska - lupiner, for att kunna an
vanda dem som djurfoder. Dess for narvarande ganska bittra smak raknar man 
med att pa sikt kunna odla bort. Da lupinerna visat sig alldeles utmarkta 
till att binda jorden skulle det ju vara perfekt om man dessutom kan a1 
vanda dem som mat till djuren. 

Hasse 

tva glada ordforande. 



FrRdag 28 Juni: 

15. 

Dagen borjar med gra~ulet vader men inget regn. Gruppen splittras sa 
tillvida, att vi ar 4 man som dels vill titta pa Reykjavik, dels ga pa ut
stallningen som oppnar kl 13. 

De flesta andra aker med bussen pa en heldagstur till sodra Island. 
Och nog blir det en heldagstur. Avresa kl 8 och hemkomst kl 0:30 pa natten. 
Vad som egentligen hande darnere pa sodra Island lar val aldrig nagon bena 
ut, for ingen som var med har frivilligt anmalt sig att skriva om det. Hen 
mellan raderna har jag forstatt att det handlade om felkorningar, buss
rullning, letande efter obefintliga vagar,1ivsfarlig passage av kraftverks
damm, jokelalvar och mycket annat. Det var val under den har resa som ut
trycket Cirkus KrUmmel m~1tades. Jag vet inte av vern.? 

Vi som ar kvar i stan blir naturligtvis oroligare och oroligare for 
var timme som gar och Johnny sager, att om inte bussen ar tillbaka fore 
kl 1 sa ringer han polisen. Med en halvtimme tillgodo av den tidsfristen 
rullar sa bussen fram till hotellet och vi kanner oss lattade om hjartat. 

Vi som ar kvar i stan agnar formiddagen at att flanera i Reykjavik 
och shopping. Orf. Raland koper en vacker islandskofta med plats att vaxa 
i. I fardriktningen sa att saga. Reykjvik ar val inte varlciens vackraste 
stad med en blandad bebyggelse och hus av betong eller korrugerd plat. 

Kl 1 ar vi pa utstallninge~. For ovrigt en av de fa tider som passades 
pa resan. Vi tittar pa harligheten ca. en ti~e innan det ar dags for ett 
mote med andra islandssmlare kl 2 i Felag Frimekjasafnaras lokal i narheten. 
Det blir en trevlig eftermiddag i filatelins tecken med tal om bland annat 
utstallningsbedomning och vitmedel i a1bumblad av amerikanen Lester Hinick. 
Denne varvades sedermera som medlem i var klubb da det visade sig att han 
samlar islandsk flyg och rrulitarpost. Vi dricker kaffe och ater av en enorm 
tarta som bakats enkom for detta tillfalle och trivs bra i varandras sall
skap innan vi atervander till utstallningen for en "sista koll" innan den 
stanger for dagen. 

Vi i styrelsen for foreningen Islandssamlarna vill tacka F.F. for det 
trevliga initiativet till traffen och hoppas att kanske fa se er nasta ar 
i Stockholm pa var betydligt mindre utstallning. 

En sak som man, nar man flanerar i Reykjavik, inte kan undga att lagga 
marke till ar stadens annolunda bilpark. Har glider inte finansvalparna 
omkring i Porschar och Hustanger som hemrna i Stockholm. Nej har ar det 
4HD som galler. Med extra forstarkt fjadring, chassifrihojd pa 1 meter 
och med 30- 40 em breda extra grova dack samt med radiomaster, ju flera 
desto battre vralar dessa monster genom Reykjaviks gator. Dackens bredd 
och monster gor att de later sorn jattelastbilar och 4 - kanal - stereon 
bidrar ocksa till ljudomfanget. Nar man sedan som vi, rest runt och provat 
pa Islands grusvagar forstar man varfor det ar denna typ av bilar som 
galler, for har viker man bara av vagen och ut i naturen nar man kor uppe 
pa fjallet. 

Jattetartan 



Lordag 29 Juni: 

Sondag 30 Juni : 

16. 

Idag ar vadret battre och solen tittar fram igen. Vi skall pa en c 

"kortare tur" till Skalholt, Gullfoss Och Geysir. Tidsplanen ar pressad 
da vi skall vara pa Lars To res auktion kl 2. ·· 

Skalholt det gamla biskopsatet avverkas snabbt och farden gar mot 
Gullfoss sam ar det minsta av de tre "stora" vattenfall vi besoker under 
resan i Island, men som ar det absolut vackraste av de tre. Vattnet ar 
blatt och vraker sig ner i en djup kanjon sam viker av nastan vinkelratt 
mot fallriktningen. Har forbrukas mycket film vill jag lava. Nar vi antligen 
ar matta pa Gullfoss har vi bara nagra kilometer att aka till Geysir. Har 
har det vuxit upp en typisk turistanlaggning, nagot sam Island annnars ar 
i befriande avsaknad av. Geysir sjalv ar ju numera lugn och stilla. Inte 
ens sapa lar kunna fa den att spruta. Det bara bubblar lite av hetvattnet 
sam tranger upp genom halet i batten. Nej det ar lillbrorsan Strokkur sam 
skater jobbet numera. Inte sa hog och imponerande som en gang Geysir, mer1 
vattenpelare pa sadar 20 meter presterar den ungefar var 5 minut. Man for
star att Geysir som som var dubbelt sa star var imponerande i sin krafts 
dagar. 

Redan nu ar tidsplanen ansatt och jag forstar i mitt stilla sinne, 
att vi aldrig skall hinna till auktio~en i tid. Nar vi sedan kor fel och 
hamnar pa en vag under arbete ar lappet kart. Mangas ogon svartnar nar de 
inser att nagon raritet ko~er att ga deras nasa forbi. Men kom ihag ! ! 
Det ar vi sjalva sam med dalig tidsdiciplin baddat for forseningen. Forsok 
gars att fran bussen ringa Lars Tore for att fa honom att vanta med 
auktionen 1 timme. Men allt ar forgaves. Nar bussen rullar fram till hot( 
Holiday Inn,tre kvarts timme forsenade, och en samling islandssamlare med 
mord i blick rusar ur bussen kan de bara konstatera att just deras objekt 
salts for "nalpengar" till nagon annan. En del marken med hoga utropsnummer 
kammas dock hem och situationen lugnar ner sig. De flesta far alltid nagot 
av vad de vill ha pa auktionen. Sjalv aser jag spektaklet sa att saga von 
oben, da jag inte har nagot objekt att bevaka. Istallat knallar jag bart 
till utstallningen och inhandlar ett vackert danskt brev med PKXP - stampel 
sam jag gatt och lurat pa ett par dagar. 

Vi lamnar Reykjavik for gott, nagot forsenade sam vanligt, men med 
vackert vader i bagaget. Det ar Thingvellir sam ar resans forsta anhalt. 
Vi lamnar bussen och vandrar sa sakteliga genom Allmannagja, den smala 
klyfta sam gar genom hela omradet, fram till Lagberget dar vi har en hatj 
forande utsikt over dalen. Fotografer och videofilmare far har sitt lyst
mate. 

Efter Thingvellir ger vi ass for forsta gangen in i den verkliga 
obygden. Nu skall vi aka genom den valdiga Kaldidalur och har hela tiden 
Langjokull, Islands nast storsta glaciar pa hager sida. Den stackars 
bussen sam inte ar byggd for sadana har strapatser stankar och skakar nar 
den skall uppfor de varsta backarna,, men till allas gladje haller den. 
Nar vi val kommit upp i passet , plockar Johrlrly fram kaffetermosar och 
kakor som smakar fortraffligt. 

Farden gar utan svarigheter vidare. Vi besoker Surtshel1, ett lava
fait genomborrat sam en scw·eitzerost av grottor dar fordom laglosa hade 
sina tillhall. Vidare ser vi Hraun - forsarna. De kommer fran en alv som 
rinner under lavan och sam stortar utfor en brant kanjon ner i den klart 
blagrona alven Hvita. De utgor i mitt tycke nagot av resans hojdpunkt. 

Sa dags for en forsenad lunch i Reykjaholt, dar vi aven tittar pa 
"Snorralaug", Snorre Sturlassons tempererade badbassang fran 1200- talet. 
Visserligen restaurerad, men anda varldens aldsta i hruk varande pool. 
Har star aven den staty av Snorre sam vi kan se pa frimarkena F 265- 267. 
Farden gar sedan vidare norrut och vi overnattar sa smaningom i Hunavellir 
ca. 15 km fran Blonduos. 

En reflektion nar vi aker genom Kaldidalur ar·. Hur· kan nagot leva har? 
Men overallt i skrevorna vaxer- fjallglim, purpurhraclca, fjallsippa och en 
liten saxifraga - art som jag tror ar stjarnbracka. Mer i la hittar vi 
aven svartho. 

forts. 
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