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Kara vanner islandssamlare. 

Med denna Rapport foljer 
inbetalningskort for arsavgiften 

Sa har da snart annu ett ar passerat . Tittar vi bakat 
i tiden finner vi att arets handelse innom islandsk filateli 
utan tvekan var Nordia 91 i Reykjavik och for oss som hade for
manen att folja med,resan i Island och Faroarna. 

Tittar vi daremot frammat, skymtar vi i slutet av nasta 
ar den utstallning som vi skall ha i Postmeseum i Stockholm 
och som vi nu haller pa att jobba med. Det vore darfor bra om 
ni som onskar stalla ut, redan nu borjar med edra forberedelser. 
Varje utstallare disponerar 2 ramar = 32 blad och vi staller 
inga krav pa monteringen. Visirblad gar bra. Jag kommer i nasta 
Rapport narmare precisera de omraden som PM helst vill se re
presenterade, men jag kan redan nu saga, att vi kommer att pri
oritera" vanligt samlande ". Specialisterna har ju mjjlighet 
att stalla ut i andra sammanhang. 
Jobba med detta sa vi far en fin utstallning, dar vi visar vad 
islandssamlarna kan. 

Vi i styrelsen vill med denna inledning aven onska alla 
islandssamlare jorclen runt EN GLEDELIG JOL OG EITT FARSAELT 
KOMANDI AR. 

Auktion: Varfor blev det inte nagon auktion i september ??? 
Ja den fragan har m:,ga stallt sig och en del har aven brev
ledes hort sig for till oss. 

Nar jag i Rappor~ 32 skrev att vi ovriga 3tyrlsemedlemmar 
hade for avsikt att tq over auktionen fran Hans q § land, var 
det naturligtvis wed d~n sjalvklara tanken att hjalpa honom. 
Hans ville emellerti~ inte hora p& det orat, utan sade sig 
vara ikapp med auktioo 3n och att allt fanns pa diskett, klart 
att skriva ut. Han lovnde ocksa vid telefonsamtel under augusti, 
flera i styrelsen, at~ allt skulle vara klart till visningen 
pA september - motet i Stockholm. 

Var forvaning bl~v Qarfor stor, nar Hans vid ankomsten 
till motet meddelade ocs, att det blir ingen auktion samt att 
l1an sandt tillbaka mat~~ialet till inlamnara. Nagon forkla
ring annat an " nu ar dc>t pa det vi.set " ville han inte lamr.a. 

Vilken avsikt Hans ~an ha haft med detta sitt handlande, 
8r svart att fcrsta. Har tog dock konsekvenserna och avgick 
som ordforande i forening2n med omedelbar verkan. 

~0rq_!.orancle: Foreningen var alltsa anyo i den situationen att vi ej 
hade nagon ordforande. 

Men nar noden ar som storst ar ofta hjalpen som narmast. 
En av vara kampar, Stig Osterberg med langt forflutet innom 
Islandssamlarna samt som ordforande i andra foreningar, lovade 
mig vid ett samtal samma kvall. att stalla sig till forfog
ande som ordforande. Stig valdes ocksa vid oktober - motet 
till ordforande,i forsta hand fram till arsmotet 1992. 

Det ar min fulla forvissning att vi nu antligen fatt 
en ordforande, bade med gedigen kunskap om islandsk filateli 
samt med den ackuratess som en ordforande i var forening 
bor besitta. 

Sekr. 



Ship - letter
stamplar: 

2 . 

I forra Rapporten hade jag med ett avsnitt om ship - letter - stampla~ 
pa islandska brev som val kanske inte var sa val underbyggt , men som behand
lade en mycket intressant del av islandsk filateli. Sedan dess har jag 
studerat det har med ship - letter - stamplar lite mera, i tva underbara 
backer som jag fatt lana av var revisor Tony Bjellefors, tidigare stor
samlare pa omradet. Det ar The maritime postal history of the British 
isles skriven av Allan Robertsson och Paquebot cancellations of the world 
av Roger Hosking. Jag maste medge att jag tidigare he1t forsummat detta 
mycket intressanta samlaromrade, mycket beroende av att jag kunnat for 
lite om amnet. 

Jag tanker darfor for de medlemmar, vilka liksom jag sjalv vet allt
for lite om dessa stamplar, forsoka ge bakgrunden till varfor de overhuvud 
taget tillverkats och syftet med dem. 

Allting borjade som sa mycket annat i England, dar kaptener pa 
privata fartyg enligt en lag fran 1660, var tvungna att l amna ifran sig 
de brev de fort med sig fran utlandet, for postbehandling enligt gallande 
inlandsrutiner i den hamn de forst anlopte i England. Ship - letters som 
pa detta satt overlamnades till posten i ankomsthamnen befordrades till 
London och den enda kostnad utover inlandsportot som palades brevet var 
1 penny vilket var det vanliga arvodet till fartygskaptenen. 

Det var emellertid inte forran 1776 som speciella ship - letter -
stamplar infordes i ett begransat antal stora hamnar. Sedermera fick sa 
gott som alla hamnar dessa stamplar. Eftersom inget extra porto uttogs 
for ship - letters kan 1nan ju undra varfor speciella stamplar tillver
kades .Man har dock efter att ha studerat hundratals sadana brev kommit 
fram till, att for att faststalla inlandsportot som pa den tiden beraJr..nades 
pa det avstand som brevet befordrades innom landet, maste man veta i 
vilken hamn det landats,for att sedan kunna rakna ut den totala land
strackan via London, dit alla brev enligt den tidigare namnda lagen var 
tvungna att forst sandas. Detta betyder alltsa, att aven om brevet lam
nats till ett fartyg langt ute j_ nagon av kolonierna, sa behovde avsand
aren bara betala inlandsportot plus kaptenens penny. 1796 andr ades emeller
tid lagen och en kostnad av 4 pence lades till inlandsportot, varav 2 
pence gick till kaptenen. Man kan alltsa pasta att Ship - letter - stam
larna fyllde tva funktioner. Dels talade de om att brevet kom fran ut
landet och dels visade de i vilken harrrr1 det inlamnats. 

Vid enhetsportot inforande 1840 minskade dock anvandningen av 
dessa stamplar for att sa smaningom belt do ut. Detta var slutet for den 
forsta generationen ship - letter - stamplar. De var som ni sjalva kan se 
har nedan mycket vackra och skanker en extra touch at de brev som stampl r- ' 
med dem. Dessa tidiga stamplar har tyvarr inget med islandsk filateli atL 
gora. Jag har skrivit detta for att ge bakgrunden till de senare anvanda 
stamplar som kom att anvandas pa islandska brev 

CARDIFF 
SHIP LETTER 



. Ship - letter
stamplar : 

3. 

Efter derma forsta stampelperiod drojde det ungefar 50 ar, innan 
ship - letter - stamplar borjade dyka upp igen. Under de gagna aren hade 
huvuddelen av alla brev till England befordrats av rederier som hade 
kontrakt med postverket och da behovdes inga speciella skeppsstamplar. 
Men nu borjade det anlanda brev till England med fartyg som inte var 
kontrakterade. Huvudsakligen fran Skandinavien och Island anlande ofta 
fartyg med fisk och timmer. Hamnarna som anloptes var oftast de pa ost
kusten sasom Edinburgh, Aberdeen, Newcastle, Hull med flera. Dessa fartyg 
forde ofta med sig post fran utlandet frankerade med avsandarlandets fri
marken och dessa marken var i regel ostamplade i hemlandet. Nar sa breven 
postades i England kravdes att de skulle stamplas och detta gjordes van
ligtvis med ortens ordinarie stamplar. Men eftersom utlandska frimarken 
inte gallde som porto i England maste breven dessutom stamplas med en 
ship - letter - stampel eller paquebot - stampeJ. Darfor bar det i modern 
tid, men for ett helt annat syfte an tidigare, tillverkats sadana stamp
lar till ett mindre antal hamnar som utlandska fartyg med privat post 
regelbundet anloper. Andamalet med ship - letter - stamplarna bar andrats 
men dess huvudsyfte som identifieringsstampel bar kvarstatt under alla ar 
de anvandts fram till i vara dagar. 

Dessa moderna ship - letter - stamplar ar av belt annan typ och inte 
alls Hka vackra som de tidigare (kanske ett led i stravandet att gora 
allt sa enkelt och billigt som mojligt ). Oftast endast ordet PAQUEBOT 
som firms i ett otal olika storlekar och stilarter . Ibland runda stamplar 
med ortens namn och ship - letter. De flesta ar dock ovanliga och ganska 
svara att firma pa islandska brev, ofta med hoga priser som foljd. 

Eftersom jag bar skrivit mycket om England och engelska hamnar och 
stamplar, kanske det kan intressera Rapports lasare att fa lite ytter
ligar information om de orter dar ship - letter - stamplar anvandts pa 
islandska brev S8mt hur dessa stamplar bar sett ut under aren. 

Jag tanker, att med borjan i derma Rapport ta in lite kortfattade 
artiklar om dessa orter, dar det beskrivs var orten ar belagen, lite 
historik samt bilder av dess ship - letter - stamplar . Eftersom vi fila
telister ar lite petnoga och pedanter sa borjar jag darfor helt foljd
riktigt med A som i Aberdeen. Det mesta som firms med i dessa artiklar 
bar jag knyckt ur tidigare namnda backer men aven annnan litteratur och 
lexikon har fatt slappa till material. Jag hoppas ocksa att vara danska 
och norska medlemmar vill hjalpa mig med material nar jag kommer till 
era landers stamplar. 
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Det har ar de islandska skeppsbrevens verkliga " Parla. Ett skilling-
brev till England, en gang ingaende i Holger Crafoords fantastiska samling, 
1nen med en superb ship letter - stampel som jag inte kan harleda. Brevet 
ar pa baksidan ankomststamplat Edinburgh, men varken Edinburgh eller Leith 
har, enligt den litteratur jag har haft tillgang till, haft nagon stampel 
med det utseendet. Den attakantiga stampel som anvandes i Edinburgh i 
slutet av 1800 talet ar betydligt mindre. Kanske kan nagon av vara mera 
stampelkunniga medlemmar ge en forklaring ?? ! ! 
Brevet saldes pa Postiljonens auktion hasten 1985 for den natta summan 
av 280 000:- + 10% provision!!!! 

Sekr. 



Aherdeen: 

4 . 

Aberdeen, huvudstad i grevskapet Aberdeenshire, ~r en mycket 
gammal stad, tillika den mest betydelsefulla hamnen i norra 
Skottland. Det var en viktig handelsplats redan p~ 1100 - talet 
och fick sina skr~rattigheter redan ~r 1179. Den ursprungliga 
natur1iga hamnen skyddades fr~n bbrjan av en sandrevel mot ha
vets raseri, men fr~n ~r 1773 bbrjade hamnen byggas ut till att 
bli en b~de stor och fbrstk1a ssig s~dan. Har byggdes ocks~ under 
s1utet av fbrra ~rhundradet m~nga av de vackra och framfbr a11t 
snabba clipperskeppen p~ China - traden. Ida g ar Aberdeen en 
viktig hamn i kusttrafiken mel1an London och Skottland och till 
Lerwick p~ Shetlandsbarna. Postutbytet med Island har varit 
betydande om an inte sA stort som mellan Island och Edinburgh. 

Aberdeens fbrsta skeppspoststamplar ar kanda fr~n en period 
mellan 1816 och 1848 d~ de emellertid slutade att anvandas. Det 
~r dessa vackra stamplar som visas har nedan. 

ABERDEEN 
SHIPLETTER 

ABERDEEN 
SHIPLETTER 

Ar 1928 ~terupptogs anyo bruket av skeppspoststamplar i 
Aberdeen och det ar dessa st~mp1ar som ar av intresse fbr oss 
islandssamlare. Jag har hittat avtryck av 4 olika av dessa 
moderna stamplar, som trots detta ar ganska ovanliga. 

SHIP LETTER JNf 74 
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1928 - 1932 

1937 - 1969 1972 - 1974 1938 - 1939 
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Ardrossan: 

Blyth: 

5. 

Liten hamnstad belagen knappt 5 mil vaster om Glasgow. 
Det intressanla med Ardrossan som hamnstad borjar med att sir 
Hugh den 12:e earlen av Elginton grundade hamnen i borjan av 
detta sekel med foresatsen att gora den till en hamnstad till 
Glasgow via en kanal. Han fick dock aldrig se sin dram ga i upp
fyllelse da han avled innan allt var klart. Hans eftertradare 
fullfoljde dock projektet om an i mindre skala 

En enda stampel som kan intressera islandsamlare ar kand, 
fran och med 1967. Se nedan. 

Handels och sjofartstad, belagen vid mynningen av en flod 
med samma namn, ungefar 3 mil norr om Newcastle . Blyth maritima 
posthistoria ar av modernt ursprung. Huvudparten av de fartyg 
som trafikerade hamnen var destinerde till kontinenten och Skan
dinavien, men i gemenskap med de man ga sma fiskehamnarna pa 
Englands ostkust upprattholls ave n en reguljar forbindelse med 
Island . 

En tvaradi g stampel anvandes har under aren 1903 - 1913. 
Den ar dock, trots att den anvandes under en sapass lang period, 
mycket ovanlig. 

r .. 

PAQUEBOT 
1967 

SHIP LETTER 
BLYTH NORTH~ 

1903 - 1913 

G. GISLASON & HAY1 VITATO~G, REYKJAVIK. 



Nya isli:indska 
frimarken: 

6. 

Sedan Rapport nr 82 da den senaste nyhetsanmalan var inford 
har Island hunnit med att producera inte mindre an 9 nya fri
marken samt 2 block innehallande tillsammans 7 olika marken. 

Det forsta blocket, som ingick i det officiella programmet, 
var det som kom i samband med Nordia 91, har tidigare behand
lats i Rapporten. Det andra daremot, fanns inte med fran borjan 
i Islands utgivningsprogram for aret. Men tack vare Finnur 
Kolbeinssons fina nyhetsservice hade vi anda en aning om vad 
som komma skulle. Pa frimarkets dag den 9 oktober slog alltsa 
P o T. till och utgav ett vackert miniark avbildande 4 skepp, 
Sololven, Arctunus, Gullfoss I och Esja II, vilka alla spelat 
en stor roll i post och fraktbefordring till Island. Markena 
som alla har valoren 30 Kr ar hoptryckta i tva fyrblock med 
med ett stegs forskjutning, vilket gor att man kan fa ut ett 
otal kombinationer. Forutom tre fyrblock kan man, om jag har 
raknat ratt, fa ut fyra lodrata par, fyra vagrata par, fyra 
trestrip och tva fyrstrip ur arket, allt detta for de verkliga 
specialisterna. 

Samma dag utkom ocksa ett marke som uppmarksammade instift
andet av navigationsskolan i Reykjavik for 100 ar sedan. 
Market visar en man som med hjalp av en sixtant mater solhoj
den och i bakgrunden ser man sjalva skolbyggnaden. 

For att ga lite tillbaka i tiden sa utkom 29 april tva 
marken om 26 och 47 Kr med temat Europa j_ rymden. Arets botten
napp i den islandska frimarksfloran enligt mitt formenande. 

Den 23 maj utkom sa Nordia - blocket samt ytterligare 
tva marken i Norden - serien, som i ar har temat turism. 
Valorerna ar 26 och 31 Kr och de visar, dels Jokulsarl6n, en 
glaciarsjo soder om Vatnajokull i vilken glaciaren kalvar 
stora isblock, samt Strokkur i Arnessjsla. Det ar ju Strokkur 
som numera ar den stora turistattraktionen i omradet, nu nar 
Geysir slutat att spruta. De t senare market visar Strokkur 
just ogonblicket innan den sprutar och jag kan forsakra att 
det ar en fantastisk upplevelse att fa se detta. 

iSLAND 
2600 

ISLAND 
3100 

Golf och Gli~a ar motiven pa de tva sportfrimarken som 
utkom den 14 augusti. Valoren pa bada markena ar 26 Kr. 
Golf lar val aldrig bli nagon folksport i Island men det finns 
for narvarande 35 klubba r , idkande vad vi har i Sverige sa 
vanvordigt kallar moderatbandy. Glima daremot ar en akta 
islandsk sport. Det ar en sorts brottning dar de bada kombat
tanterna haller fast i varandras balten. Greppet far inte 
tappas och sporten ar savitt ja g kan forsta nagot av en 
ballanskonst 



7. 

Samma dag utkom ytterligare tvA m~rken, visande k~nda 
isl~nningar. Det ena TI~rket med valoren 60 Kr avbildar Ragnar 
Jonsson ( Ragnar i Smara ), en k~nd profil i Reykjavik, d~r 
han forst drev ett margarinbolag ( d~rav namnet ) och sedemera 
~ven ett bokforlag ( Helgafell ). Han var ~ven en stor konst
samlare och 1961 donerade han sin samling till isl~ndska 10. 

Det andra m~rket visar kompositoren ~ch organisten P~ll 
Is6lfsso~. Denne var en mycket produktiv kompositor bade av 
kyrko och teatermusik. Han var ocksa organist i domkyrkan fran 
ar 1939. Valoren pa detta m~rke ~r 70 Kr . 

.,~rr.,~rr~~ 

Andrad tid o plat~ 
for decembermotet: 

4 

2600 

Till slut utkom sa arets Jul - m~rken den 7 november i valo
rena 30 och 35 Kr. Detta ar visande ett Jul - ljus samt en 
tindrande stj~rna i den isl~ndska midvinternatten. Det senare 
motivet ~r l~tt att se och forsta, det forra ~r mera diffust. 
M~rkena kommer i mitt tycke inte upp i forra arets klass, men 
~r trots allt inte sa dumma ~nda . 

Det ~r tionde aret som det utgivs Jul - frim~rken i 
Island. Alltsa ett litet jubileum. M~rkena ~r designade av 
den isl~ndske konstn~ren Eirikur Smith fran Hafnarfjordur, 
d~r han bott och verkat hela sitt liv.Han ~r en av Islands 
idag mest k~nda konstn~rer och hans verk finns h~ngda pa 
mus~er runt om i Europa och USA. 

ll >L 1991 i< ll i '~" I 

Platsen for arets decembermote har ~ndrats. 
Da det stora flertalet av de medlemmar som regelbundet besoker vara moten 
i Stockholm ~ven ~r medlemmar i Sollentuna Filatelistforening och da datum 
for bada klubbarnas moten i ar samm:mfaller, har vi efter forfragan hos 
styrelsen i SFF bestamt, att Islandssamlarna i ar firar Lucia hos SFF. 
Jag kan som gammal SFF - medlem garantera en trevlig kv~ll med riktig 
Lucia, pepparkakor och glogg. Dessutom en fullst~ndigt obeskrivbar auktion, 
d~r Kalle Borin svingar klubban och d~r det g~ller att inte oppna muonen 
for da sitter man d~r med ett objekt i handen. Priserna som kan besta av 
vad som helst sk~nks av medlemmarna och hela behallningen gar till klubb
kassan. Tag d~rfor med nagot ni vill skanka, g~rna inslaget i ett vackert 
paket. Det kan vara frimarken, backer eller blommor. Allt gar at. 

Adressen till detta spektakel ~r kyrkans lokaler i Sollentuna Centrum. 
Enklaste s~ttet att ta sig dit, forutom bil, ~r pendeltaget till just 
Sollentuna Centrum. Lokalen ligger mitt emot stationen. Tid kl 19.00. 



8. 

Nytt om Geysir: I tidningen News from lcelands senaste nummer kan man 
l~sa f~ljande m~rkliga rubrik samt tillh~rande artikel: 

GEYSIR ERBJUDEN AT SPONSORER! 
M~jligheten av kommersiell sponsring tog en ny v~ndning 

n~ r Islands naturvardsf~rening nyligen tillk~nnagav m~jlig
heter f~r privatpersoner och f~retag att sponsra en eruption 
av Geysir. 

Fyra ganger har Geysir sprutat detta ar och varje gang 
ko stade det sponsorn 1900 US $. Pengar som anv~nds f~r att 
bevara omradet runt Geysir, SOIJ troligtvis ~r v~rldens mest 
kanda varma k~lla, mot f~rslitning. 

Att omradet runt Geysir inte ar helt ofarligt, kan man 
l~sa i en annan artikel i samma tidning. I genomsnitt tre 
personer skadas varje vecka innom omradet, som ar ett av 
Isla nds mest popul~ra sett ur turistsynpunkt. Det ~verv~gande 
a nt alet olycksfa11 ~r brannskador och det ~r huvudsak1igen 
aldre och medelalders personer som skadas, ofta i samband me , 
fotografering. Omradet ar ju fullt av mindre k~llor och varma 
str~mmar och det ~r l~tt att trampa fel n~r man ~r upptagen 
av kameran . Men manga skadas ocksa n~r de sticker ner h~nderna 
i n~mnda k~llor f~r att kontrollera v~rmen, vilket ~r ett 
s~kert s~tt att skalla sig. En hund dog till exempel nar tog 
e t t bad i Geysir och f~ljden av detta ~r att hundar skall 
f~rbjudas innom omradet. Det ~r som ni f~rstar f~rledande 
l~tt , att n~r man vistas runt Geysir och pa andra liknande 
platser i Island, att sticka ned handen handen i vattnet f~r 
at t k~nna efter hur varmt vattnet ar. Nagot som jag tror att 
vi alla pr~vade, men som synes kan vara v~ldigt farligt. 

Sekr. 

Serien Valg~renhet 

1933 . 
Ronald Collin vAr medlem i Chicago, l1ar gjort en observation kring 
valgorenhetsserien 1933 som f~rbryllat honOfli. Det galle r alltsf1 den 
dar lilla fula serien ( Facit 200 - 203 ) till forman for sjo
r~ddning, barnavard och aldringsvard. Ronald har i flera c"1r unclcrsijlzt 
alla st~plade rn~rken och block han bar kunm1t finna av denna 

Av Per Hanner. 

serie for att se vilket ar de avs tamplats . Enligt hans statistik 
domineras avs twnplingarna av st\clana gjorda 194 7. Avc.n <:mdra atncr i
kanska samlare har enligt Ronald gjort hkanande erfarenlletcr. 
Ronald undrar vad detta Hmga avstancl mcllan utgivning och avst iilllp-
ling kan ha berot t pf1. Kan forklaringcn vara ekonomisk ? 1930 -
talet var ju en period av lagkonjunktt:rer, troligen ocks~1 i [slancl, 
och folk kanske inte var sa benagna att betala for frirnarken Jll2d 

tillagg. Under tiden efter krigets slut 1945 kan islJnningarna Jw 
haft det battre stallt och garna offret den lilla s1anten till 
valgorenhe t . 
Att serien inte blev popular pa 1930 - talet ar helt klart, men 
berodde clet pa de daliga tiderna, som Ronald gissar, eller kanske 
var det bara sa att den inte blev ordentligt marknadsford r;enom 
postverket och valgorenhetsorganisationerna ? Eller foredrog 
islanningarna att satta ett vackert vattenfall ( Gullfoss ellcr 

Dynjandi ) pa breven an de allt annat an vackra v~lg~renhetsmarkena ? 
Men varfor sa rnanga avstamplade pa 1940 - talet ? Var det islanning
arna som da aterupptackte serien eller var det islandssamlare runt 
om i varlden som pl~tsligt fann att de i sin stamplade samling 
saknade In~rkena i denna serie med dess lilla upplaga. I det senare 
fallet ~r det troligt att de flesta m~rken stamplade efter kriget 
ar orderstamplade ( sekreteraren bar en sa sent som 1958 order
stamplad serie paden plats i albumet som annars skulle sta tom ). 
Finns det nagon medlem , som vet mer an Ronald i derma sak och om 
denna lilla series underbara oden ??? 



~1er om lite 
av varje: 

9 . 

I borjan av sommaren fick jag ett brev fram var islandske 
medlem Eidar Arnason i Husavik,med e n hel del information, som 
jag p a grund av platsbrist inte kunde fa med i forra Rapporten. 

Eidur borjar med att tala om att han hittat ett datum
fyrblock som jag inte hade med pa listan, namligen F 619. 500 
kr. andra trycket med tryckdatum 20. 10. 86. ( se nedan ) 
Han sager sig ocksa veta, att dessa marken salts i bland annat 
Hvammstanga och Isafjordur, a1ltsa i samma trakter som Husavik. 
Eidur visar ocksa med bilder, det som jag redan i forra Rappor
ten skrev om, att det finns tva olika stilarter av tryckdatum 
pa datumfyrblocken. Om det mycket svara datumfyrblocket F. 604. 
2. 10. 82. skriver han att det endast ar kandt i 1 ex. och att 
det troligtvis tillkommit pa sa vis att man glomt andra manads
siffran fran 10 till 11 nar man borjade trycka pa morgonen. 
Hur detta enda block sedan kommit ut pa marknaden ar dock ett 
my s t e r i urn. .-.r ... ~-..... . -..rw·-~ ......... ..r .............. - ..... - ... -.- .. -v-..r., ....... ...-~.-...-·'.r~~ ... -~ ... -..w-.... -..,..... 
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Om en annolunda stampelhistoria skriver ocksa Eidur i sitt 
b rev. Det galler den maskinstampel, som levererades till Reykja
:llid i mitten av 1988. Stampeln var inte komplett nar den an
lande till R. Forst 1989 levererades de boljelinjer som komplet
terade stampeln. Under mellantiden anvandes enbart rundstamp
e1n separat. 

Medio 1988 - juni 1989. 

En ny rullstampel har Eidur ocksa att anmala. Namligen 
Is~fjordur typ B8a, vilken togs i bruk i borjan av januari. 



Ljusgra liten hund 
igen!!!! 

Skum stampel: 

Nya islandska 
s tamplar: 

10. 

I Rapport nr 80 kan ni lasa om att det patraffats ark 
av 10 Kr - market dar hunden successivt blivit morkare, be
roende pa att tryckpressen inte varit ordentligt infargad 
vid trycket av de tva forsta arken. 

Nu har dessa marken dykt upp pa marknaden. Den danska 
firman Jensen & Farschau had e med tva fyrblock pa sin april
auktion, dar det ena blocket var mycket ljust gratt och det 
andra hade normal farg. Pa beskrivningen av objektet kan man 
lasa, att det ljusare blocket saknar svart farg, vilket ju ar 
helt fel, da ingen farg saknas pa markena. Det ar bara inten
siteten i fargen som ar olika. 

Utropspriset pa dessa block var satt sa hogt som 3000:
Dkr, men till alla variantsamlares gladje kan jag meddela att 
de inte blev salda. Sa var iskalla, Vanta pa lagre priser I I I 

. . . . ~ .... ' ... ·;" .... 'l' .............. . 

1153 587 550 526 3000 
•• 1980. Animals. 10 Kr. in block of four missing black 

print. Scarce. VF. 

Sekr. 

Bjorn Hagberg, den idoge kassoren i Goteborg, bidrar 
inte bara med att samla in arsavgifter till foreningen. Har 
har han hittat en annolunda stampel som han inte kan harleda. 
Stampeln ar violett och av typen brostampel oc h texten lyder 
REYKJAVIK ISLAND 26 JULI 1914. 

Nagon sadan stampel finns inte i den Runeborgsk I Hanner
ska klassificeringslistan over islandska brostamplar. Den 
avviker pa tva olika satt fran de kanda typerna. Dels att ma
nadens namn skrivs med bokstaver, ej i siffror, dels att den 
ar treringad. 

Vad ar det for stampel?? Nagon som anvandts fiskalt 
eller i bank eller vad ???. Kanner nagon till var den anvandts 
sa skriv en rad till mig sa meddelar jag Bjorn i nasta Rapport. 

Sa en sista anmalan for aret nar det galler nya islandsK 
stamplar. Det ar vannen Finnur Kolbeinsson som " som va~ligt " 
sander oss avtryck av tva stamplar, d e ls fran GRUNDARFJORDUR 
dels fran VOPNARFJbRDUR. Bagge stamplarna ar av typen B8b, 
viken tycks vara den typ som anvands i Island numera. 

Sekr. 



.varens mot en: 

Ir · ~ talning av 
ar::;avgiften: 

11. 

Vid novembermotet i Stockholm bestamdes motesdagarna 
for varens aktiviteter. De kommer som vanligt att avhallas 
i Faltoversten, Valhallavagen 144. Kl. 19.00. De blir som 
foljer. 

Tisd. 14/1. 

Tisd. 11/2. 

Tisd. 10/3. 

Tisd. 7/4. 

Fred. 8/5. 
Lord. 9/5. 

Bytesmote. Tag med allt vad du har i dublett
vag! Liten auktion. 

Arsmote. Liten auktion. 

Video fran Islandsresan. Claes Jonason 
visar film. Tag aven med bytesmaterial!! 

Visning av nagon samling. Fragesport. 
Lars Ingemann star for den. 

Sasongsavslutning som vi tanker forlagga 
till nagon finlandsbat, dar vi hyr ett rum 
for sjalva motet samt ater en god middag { 
matsalen efterat.Har hoppas vi att manga, 
aven de som normalt inte kan komma pa vara 
moten har mojlighet att vara med. 

Aven Goteborgsklubbens varmoten ar nu klara. De avhalls 
som vanligt den andra tisdagen i varje manad och lokalen ar 
ocksa den sam vanligt Haga Stadsdelshus, Raga Nygatan 17. 
Man tanker i ar satsa pa Tema - kvallar dar nagon etablerad 
samlare talar om just sitt amne. 

Tisd. 14/1. Tema: Vestmannaeyjar. 

Tisd. 11/2. Arsmote, Tema Vykort. 

Tisd. 10/3. Tema Tva kungar. 

Tisd. 14/4. Jon Sigurdsson. 

Tisd. 12/5. Gronland, Amerikautgavan 1945. 

Tiden for motena ar mellan Kl. 19.00 - 22.00. 

Vi upp~anar, ocksa det sam vanligt, alla vara med1emmar att 
besoka motena. Det ar alltid trevligt nar nagon gammal bekant 
som vi inte sett pa lange dyker upp. Speciellt nu, nar vi 
har sa fina 1okaler i bada foreningarna. VALKOMMNA I I I 

Med denna Rapport foljer som vanligt med arets sista, 
ett inbetalningskort for nasta ars medlemsskap i foreningen. 
Det ar fortfarande lika billigt att vara medlem i Islands
sam1arna, eller for Stocholmsmedlemmar 50:-, for Goteborgs
medlemmar 60:- samt for a1la ovriga 45:-. Lika bra att be
tala in avgiften omgaende sa glomm~r du inte bort det. 

For vara Nordiska medlemmar rader numera nagot andrade 
regler. Om du .vill betala per postgiro, maste du 1agga till 
20:- till arsavgiften . Det ar den summa sam svenska posten 
numera tar ut for den tjansten. Ett bil1igare alternativ, ar 
att istallet sanda sedlar ( garna svenska ) i ett vanligt 
brev och sanda det till Lei£ Nilsson, Sodersvik 9074, 
761 94 Norrtalje! Lagg ett papper runt sedlarna sa att ingen 
kan se igenom kuvertet att det innehaller pengar, samt skriv 
ditt eget namn och adress pa baksidan sa ar risken valdigt 
liten att brevet kommer bart. 

Det samma galler vara Europeiska och Amerikanska vanner. 
Sand ass inte bank- checkar. Det kostar klubben 65:- att 
losa in d~ 

Betala garna for flera ar! Vi lovar att halla ordning 
pa pengarna. 

For att forenkla arbetet med utsandningen skickar vi 
inbetalningskort till alla, aven hedersledamoter och korre
sponderande foreningar ( dessa ar givetsvis avgiftsfria ) 
och de medlemmar sam betalt for 1992. 

Sekr. 



12. 

Hopflug !tala: Vid ge nom gAngen av fdreningens material av Hopflug !tala 

mnu e tt nytt 
lalbo - brev: 

eller Balbo - breven som de ocksa kallas har jag funnit uppgift
er om att vi har k~nnedom om 110 brev av de ursprungligen 298. 
Av de dvriga, kan man fdrmoda, har de flesta bldtts av breven, 
eller som man ibland kan se i auktionskataloger gjorts klipp av, 
sA att de har varit l~ttare att hantera i frim~rksalbumen. 

Trots allt finns dock en del brev intakta och av dessa har 
vi av nAgra fA fina f~rgbilder ur auktionskataloger samt i en 
del fall riktiga fotografi er . Av de flesta har vi dock bara svart
vita bilder samt fotostatkopior och av en hel del eller n~rmare 
best~mt 37 st finns inga bilder alls, endast uppgifter om att de 
finns bevarade. Dessv~rre vet vi v~ldigt lite om brevens baksidor. 
Av endast ett fAtal av breven har vi baksidekopior som ju kan 
vara nog sA intressanta vad betr~ffar ankomst och transitst~mplar 
samt befordringsv~gar. 

Jag vill d~rfdr be de medlemmar som ~r lyckliga ~gare av 
ett Balbo - brev att s~nda in kopior av dessa, g~rna i f~rg, 
men ~ve n svartvita gAr utm~rkt, samt om ni hittar bilder av 
Balbo - brev i utl~ndska eller inhemska auktionskataloger att 
klippa ur dessa och s~nda dem till mig.!! G~rna ~ven katalog
texten som ofta ge r information om baksidest~mplar och eventu
ella attester. 

Till sist en lista dver de brev som vi k~nner till: 

F~rgbilder har vi av fdljande brev: 
25, 34, 110, 180, 182, 192, 211, 277 ( ~ven baks.) 

Bra svartvita bilder har vi av fdljande: 
7, 9, 14, 20, 26, 38, 39 ( ~ven baks. ), 40, 49, 59, 60, 65, 81, 
88, 90, 102, 104, 111, 144, 145, 146, 153, 156, 169, 172, 176, 
212 ( ~ven baks. ), 219, 227, 241, 243 ( ~ven baks. ), 244, 247, 
250, 252, 262, 267, 284 . 

S~mre svartvita bilder har vi av fdljande: 
2, 27, 53, 58, 74, 75, 79, 87, 91, 127, 136, 148, 174, 184, 186, 
186, 198, 216, 226, 229, 239, 238, 274, 280, 2951 297, 3. 

Av oss k~nda brev saknar vi bild pA fdljande: 
10, 12, 15, 19, 28, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 63, 67, 71, 77, 

86, 93, 107, 117, 121, 123, 152, 162, 177, 183, 185, 194, 195, 
199, 201, 205, 218 , 273, 276, 282, 283, 285? 272. 
av dessa senare k~nner vi till adressat samt till~ggsfrankering 
pA nr 44, 51, 71, 93, 117 och 283 och pA nr 52 k~nner vi dess
utom till attester av Dienna 1965 och Bolaffi 1966 samt baksidans 
st~mplar. 

Sedan ovanstAende skrevs har sA har i Arets elfte timme instrdm
mat uppgifter om ytterligare ett Balbo - brev. Det ~r brev nr 
297 som nu sett dagens ljus efter manga ar i det fdrdolda. 
Brevet ~r frankerat med de tre Hopflug - m~rkena samt 1 st 30 
aur. Christian X med t~ta linjer i medaljongen och adresserat 
till Mr Victor Weisskopf i New York. Det saldes redan i Mars pa 
Postiljonens auktion I Oslo och slutpriset blev 16 500:- + 15 % 
prov. eller 18 975:- vilket v~l far anses vara normalt dagspris 
pa dessa brev. 
Detta ~r det lll:e balbo- brevet som vi vet existerar och av 
dessa har vi bild av 73, som ni kan se av ovanstaende artikel. 

Sekr. 



Mfmdag 1 juli : 

13. 

Har fortsatter nu skronan om Islandssamlarnas odysse 
i vast. I den har Rapporten behandlas de sista dagarna i 
Island, fram till och med ankomsten till Faroarna. 

Nar man sA bar i efterhand tanker tillbaka pA resan, 
frapp~ras man over hur mycket vi egentligen han se och upp
leva under de fA dagar vi befann oss i Island, och jag kan 
garantera, att pA motena bAde i Stockholm och Goteborg kommer 
det att berattas historier och visas bilder vintern igenom. 

Dagen borjar ~ra. Sol frAn en klarblA himmel. Ioag har vi. massor 
att se och besoka. Farden gAr f0rst till Vidimyri torvkyrka, sedan vidare 
till Glaumbaermuseet, Islands bast bevarade torvgArd, bestAende av inte 
mindre an 16 sammanbyggda rum sA att man inte behover gA ut i onodan. 
Nar man sedan utanfor husen ser dalens valdiga odslighet forstAr man att 
det kan blAsa ordentligt har och att det darfor ar bast att hAlla sig inne. 
Det ar nu inte lAngt till Holar, ett av Islands tvA biskopssaten. Har spelar 
Kjell pA orgeln och det tar tid att komma harifrAn. Efter att nu ha besokt 
tre kyrkor pA lika mAnga timmar ( nytt islandskt rekord ) gAr £arden norrut 
till Saudarkr6kur, vars postkontor hemsoks av stampelhungriga islandssam
lare. Postkonorna fAr verkligen slita for lonen. Har uppe i norr befinner 
vi oss i Islands hastland och vi ser tusentals hastar betande i de har 
uppe betydligt gronare och gastvanligagre dalarna an de vi sAg runt Rey
kjavik. 

Siglufjordur lAngt uppe i norr stAr narmast pA programmet. Vagen som 
slingrar sig efter fjordkanten ar hisnande vacker om an bitvis ganska 
dAlig. Ute i fjorden ser vi nAgra stora fAgelberg men de ar for lAngt borta 
for att vi skall kunna urskilja nAgra fAglar. Halvvags framme stannar 
bussen och vi kokar kaffe som smakar harligt tillsammans med de farska 
vinerbrod som Johnny inhandlat i Saudakr6kur. Han har sina ljusa stunder 
Johnnypojken!! !. Val framme i Siglufjordur hemsoks aven har postkontoret 
och stampelorgierna frAn Saudarkr6kur upprepas. De i forsamlingen som 
inte stamplar frimarken tar sig en glass i solskenet eller beser den stora 
fiskehamnen. Siglufjordur ar forvisso varldens ande ! Har slutar vagen 
och utanfor finns bara Grimsey och Norra Ishavet. Vi mAste darfor Aka till
baka de 2 sista milen for att komma in pA huvudvagen igen och fortsatta 
mot Olafsfjordur. Vagen gar genom en vacker dal med en sprudlande back i 
batten. Efter ett snabbt stopp i Olafsfjordur,dar Johnny och flickorna ko
per kommande dags frukost,ger vi oss ivag uppfor en fasansfull bergssida, 
pA en vag som jag inte vill aka vintertid. Det vill nu inte ortsbefolkningen 
heller och darfor bar en tunnel genom berget iordningstallts. Men den ar 
annu inte tagen i bruk dA man haller pA med finputsningen av den. Denna 
tunnel mAste underlatta for ortsbornas kontakt med yttervarlden enormt. 

Vi passerar Dalvik och kommer sa smAningom fram till Akureyri dar 
vi ater en sen pizza. Nar vi kommer ut frAn pizzerian haller vi pA att bli 
uppraggade av ortens skonheter som pA kant maner Aker runt target i sina 
fyrhjulsdrivna monster. Tro mig ! tjejerna raggar faktiskt i den har stan ! ! 

Klockan ar nu mycket, men vi ger oss inte an, utan aker vidare med 
friskt 1nod. Vi har fortfarande Godafoss att avverka innan dagens stapatser 
ar over. Den ligger som tur ar belt nara vagen och ar nr 2 i storlek av 
Islands vattenfall. I mitt tycke ocksA nr 2 i skonhet av de "t:re stora". 
Kamerorna klickar en sista gAng, innan vi nu ganska mora i kroppen far vi
dare mot Laugar dar vi inkvarteras for tva natter. 

Om vi passagerare ar mora i kroppen, hur skall da inte var chauffor 
kanna sig ?. Haakon, eller kung Haakon, som han ocksa kallas fordrar ett 
sarskillt kapitel. Med stoiskt lugn betraktar han sallskapets alla sma 
egenheter. Staller alltid upp och kor, an hit an dit och verkar konstigt 
nog aldrig trott, trots att korningarna ibland drar ut anda fram emot 
11 - 12 snaret pa natten. Men han ar val van. Busschauffor sedan 11 ar till
baka bar han sett det mesta och han hojer lcnappt pA ogonbrynen infor vara 
fasoner. Men just detta, att orka kora sa langa pass imponerar start pa 
alla. Da han ar fiskefantast foraras han senare i Geilo, var annars, med 
en liten vass fiskekniv som tack for sin fina insats. 



Tisdag 2 juli; 

14. 

Solen skiner fran en klarbla himmel och vi tar raka vagen mot Mfvatn. 
Da hotellet vi bor pa envisas med ett alldeles for dyrt pris pa frukosten, 
fortar vi den mat Johnny inhandlat i Olafsfjordur ute i det fria invid en 
liten insjo. Tyvarr har 10 millioner islandska flugor bestammt sig for 
detsamma, menmed oss som huvudratt. Det blir darfor en ganska snabb fru
kost och dito avfard mot Mjvatn. Vi kor over Laxa, ett av Islands mest 
beromda laxvatten och vidare genom ett egendomligt lavalandskap. Lava
falten h2ruppe i norr ser annolunda ut an de vi sag pa Reykjaneshalvon. 
De ar av nyare tid och har ses grant gras mellan blockformationerna och 
aven en lag bjorkskog ses har och var. Naval £arden gar vidare norrut mot 
Reykjahild, forbi fabriken for kiselgur, ett amne som bara £inns pa ett 
fatal platser pa var jord och som ar mycket vardefullt och dyrbart. Har 
hamtas det upp fran botten av Mjvatn och man kan se en mudderverksliknande 
farkost ute pa sjon, varifran bottensediment pumpas in till land i gro~a 
slangar som halls flytande av stora, vakarliknande bojar. Mfvatil i sig 
sjalvt kan fylla en hel bok och jag antar att de flesta av vara medlemmar 
val kanner till det mesta om sjon, sa jag hoppar snabbt over det i den har 
skronan. 

Plotsligt ser vi framfor oss det stora Krafla - kraftverket som for· 
sorjer omradet med elstrom. Ordet uttalas kravla och det ar vad vi en 
stund senare gor uppfor en vattenfylld explosionskrater . Haruppe ar en .han
forande utsikt over dalen och pa avstand syns de nya lavafalt som standigt 
bildas da omradet ar vulkaniskt aktivt. Pa aterfarden mot Reykahild besok0 r 

vi Namaskard med sina svavelkallor. Hela dalen ar gul i olika nyanser ocL 
det bubblar och pyser ur marken . Svavlet ser ut som gyttja nar det kokar 
och det ar forst nar det svalnat som det antar de gula nyanserna. Gang
stigarna har ar avsparrade med rep da risken att trampa fel och hwnna i 
en svavelgrop ar overhangande. Trots det ogastvanliga klimatet, vaxer har 
och var vaxter . Bland annat purpurbracka som bildar sma tuvor i skrevorna. 

Efter lunch i Reykjahild, bestaende av halleflundra, foreslar Rudolf 
att vi skall promenera till Grjotagjaklyftan for att titta pa hetvatten
grottorna dar. Det vill saga, vi skall promenera och Rudolf och chaufforen 
skall aka i forvag med bussen OCh Vanta pa OSS dar. Mycket enkel promenad 
foreskickas, bara att folja stigen. Naturligtvis gar vi fel ( det £inns 
flera stigar ) men kommer som tur ar fram till stora vagen, dar bussen sa 
smaningom hittar oss i grupper utspridda har och var i naturen. Sa smaningom 
kommer vi sa fram till grottorna, dar man forr kunde bada, det finns en 
herr och en damgrotta, men dar vattnet numera ar for varmt, ca . 55D. 

Nasta anhalt ar Dimmuborgi ett marklit lavalandskap med rauk - liknande 
formationer. Aven har harman spannt rep och markerat stigarna mycket nog 
da det hant att folk har gatt vilse bland lavablocken. Har dricker vi 
kaffe och beundrar utsikten innan vi drar oss hemmat mot Laugar, dar vi 
skall bo ytterligare en natt. Dock, vid ett stopp vid en butik pa hem
vagen, visar sig klubbkassoren Leifur pa sitt mest spendersamma humor 
och inhandlar en vacker standarhallare med infal1ningar i bjork, ask och 
palisander. Dartill den islandska flaggan, allt att anvandas pa vara moten. 

Det har med Leifur kanske fordrar sin forklaring. Det ar namligen sa, 
att under resan utvecklas innom gruppen ett nytt sprak, Svislandska. Det 
fungerar pa det viset att till de svenska substantiven lagger man till 
det islandska "ur". Konstigt nog, visar det sig, fungerar det alldeles 
utmarkt vid samtal med islanningar och vid butiks och restaurangbesok. 



Onsdag 3 juli : 

15. 

Regnet hanger i luften. Det har blir resans vadermassigt samsta dag. 
Vi styr, utan frukost, kosan norrut mot Husavik, dit vi anlander efter ca. 
1 timme. Den omistkannliga doften av fisk skvallrar om att detta ar en 
stor fiskehamn med dito industrier. Den traditionella invasionen av post
kontoret far dock vanta da vi ar en kvart for tidiga, och den traditio
nella frukosten med mackor, flingor och mjolk byts ut mot hamburgare och 
pommes frites pa en bensinmack. For ovrigt det enda matstalle vi kan 
hitta i staden. Jag kan riktigt hora hur verkmastaren dar nere i magen 
knorrar at den dieten. Efter denna kulinariska sensation rullar bussen 
vidare norrut och vi rundar Tjornes - halvon vilket blir var nordligaste 
position pa resan. Har uppe finns dock mycket att se och trots duggregn 
later vi oss lotsas runt av Rudolf , for att titta pa markliga klippforma
tioner i Jokulsargljufur nationalpark innan vi stannar i Asbyrgi, en hast
skoformad dal som.enligt sagan skapats av Sleipner, Odens attafotade hast. 
Har kokar vi kaffe och ater korv. Jag behover val inte saga att det smakar 
betydligt battre an hamburgare. Dalen so~ pa kartan verkligen ser ut som 
en hastsko, avgransas pa alla sidor av 30 - 50 m hoga, lodrata klippor och 
bebos av en stor koloni stormfaglar, vilka dock inte tar den minsta notis 
om vart intrang. 
Vi far har ocksa bevis for att var "profilerade buss" vacker ett visst 
intresse i Island. Vid samtal med chaufforen pa en schweitzisk buss, undrar 
denne vad vi ar for ena, da han ser oss overallt vart han aker pa on. 

Notabelt ar ocksa, att pa denna del av Island ser vi mest skog pa 
hela resan. Ingen hog och reslig sadan utan fjallbjork av den typ man 
kan se strax under tradgransen hemma. Detta ar ocksa islandsfalkens land, 
men nagon sadan far vi tyvarr aldrig se. 

Efter denna utvikning fran amnet styrs bussen mot Dettifoss, det 
till vattenmangden storsta av Islands och darmed Europas alla vattenfall. 
Nar vi kommer fram till fallet har regnet upphort. Istallet har det borjat 
att blasa ordentligt. Dettifoss kan inte tavla med Gullfoss och Godafoss 
i skonhet. Men kraften i forsen ar forkrossande. Valdiga smutsbrLma vatten
massor vraks utfor stupet i en aldrig sinande mangd. Jokulsa a fjollum, 
alven som forser Dettifoss med allt detta vatten har sina kallor uppe i 
Vatnajokull och det slam som den for med sig, bildar ett stort delta dar 
den rinner ut i havet vid Oxarfjordur. Vattenmangden i forsen beraknas 
till 200 m3 per sekund och vattnet skummar och ryker nere i den kanjon 
som bildats under fallet. 

Fran Dettifoss gar farden vidare soderut. Blasten har tilltagit och 
drar med sig sand. Luften blir snart sa mattad av av sanden att vi inte 
ser Herdubreid klart utan bara kan skonja det vid horisonten. 

Vi ar nu i Thingeyjarsysla och har ar landskapet annolunda an tidi
gare. En stenoken sa langt ogat lean se. Men har ar det inte lava utan 
grus som malts ner under atskilliga istider och jokelalvar. Vi kommer 
sa smaningom till garden Modrudalur, Islands mest isolerade gard. Bonden 
har ar emellertid inte dummare an att han drar fordel av detta faktUITl. 
Han har oppnat ett cafe som sakert nu under turistsasongen gor bra affarer. 
Naturligtvis lansas aven har vykorts och frimarksforadet av vara fantomer. 

Sista biten ner mot Eigilsstadur dar vi skall overnatta, gar efter 
en annan av Vatnajokulls alvar med samma smutsbruna vatten som i Jokulsa. 
Vi ar framme vid 10 - tiden och ater en sen middag pa en bensinmack. 
Efter maten foljer ett idogt sokande efter hotellet som tydligen inte 
ligger kvar pa samma stalle som nar bussen akte den har vagen pa vag till 
Reykjavik. Nar vi efter manga felkorningar antligen hittar ratt, visar 
det sig vara det basta hotellet vi haft i Island. 



Torsdag 4 juli: 

For 
kalenderbitare: 

16 

Solen skiner igen. Det har ar resans hetaste dag, tillika var sista 
dag i Island, och det ar skont att vi endast har en kart busstur framfor 
ass ner till Seydisfjordur. Nu ar sanningens ogonblick nara. Skall vi, sam 
jag skrev i Rapport nr 82 , vara tvugna att ta till Svarta Doden ??. 
Men sa har mitt i sommaren ar vagen bra och forbattringsarbeten har pa
borjats for att bredda den. Uppe i passet ligger dock en hel del sno kvar 
och det finns till och med is kvar pa sjoarna sa man forstar att det 
vintertid maste vara svarframkommligt har. 

Sista biten ner mot Seydisfjordur ar asfalterad och landskapet byter 
helt karaktar. Fran den tidigare helt dominerande stenoknen till en gron 
dal, typ ett norskt fjordlandskap. Under hela nedfarden har vi folje av 
en yster back, vars bla, klara vat ten kastar sig nerat i vackra forsar. 
Seydisfjordur ligger fantastiskt vackert i la av hoga berg och man har 
har inne i fjorden svart att ana de vagor sam sa smaningom mater ass ute 
till sjoss. 

Baten avgar kl 12 och de forsta timmarna ar vi i behagfullt la av 
Islands kust. Men sedan borjar det att friska i och en del av ass, bland 
andra forfattaren till dessa rader, anser att det blaser full storm medan 
andra, mera sjovana pratar om latt bris. Baten gungar och stampar i den 
harda sjon och en efter en av ass forsvinner in i hyttens lugna hagn, 
frenetiskt tuggande pa sjosjukepiller. De sorr1 tal sjon, har daremot en 
trevlig afton i restaurangen, med tourneda samt branda och destillerade 
drycker. 

Ur den vackra tidskriften Iceland Review, sam den Islandska ambassa
den i Stockholm ar vanlig nag att sanda till ass, har jag saxat foljande 
uppgifter om islanclsk turismen. 

Under 1980 - talet har antalet besokare j _ Island okat fdm 63 000 
till 141 000 . Alltsa mer an en fordubbling pa 10 ar. Detta trots att 
amerikanerna tydligen "svikit" Island ( minsknig fran 28% av clet totala 
antalet besokare till 16% pa de tre senaste aren ) . Anda okar hela tiden 
turiststrommen framst da fran Europa. Tyskarna ar "sam vanligt" varst med 
15%, foljda av svenskar 13%, danskar engelsman och norrman. 

Inkomsterna fran turismen var forra aret 192 mill. US $, vilket mot
svarar 1 200 mill. Sv kr, och sam bor vara ett bra tillskott i hytes
balansen med utlandet. 

Vad betraffar ovrig islandsk export, kan man i samma tidning lasa, 
att den overvagande gar till EG - landerna. Mer an tva tredjedelar eller 
he.la 67,7% av Islands export gar ti11 dessa .lander. England samar den 
storsta handelspartnern koper for 400 Mi.l.l US $, varav 300 ar fiskproduk
ter. Tyskland koper for 200 varav 130 ar fisk. Schweitz daremot, koper 
ingen fisk a.l.ls, men hand.lar anda for 80, varav det mesta tarde vara 
aluminium fran det he.lschweitziskagda foretaget Straumsvik. Aven Faroarna 
koper annat an fi sk ( vad det nu kan vara ) fran Island. For he.la 40 Mill. 
Us $, vilket ar for 10 mera an Sverige, vars import dock rnest bestar av 
just fisk. 

Sekr. 
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