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Hej igen allesammans 

Och valkomna tillbaka till era album och den kara pincetten efter en sommar som i 
varje fall har i Skandinavien varit varm, nAgot i hastvag! Hur vadret varit i vArt ge
mensamma intresseland island, vet jag inte riktigt, men pA de kartor som vadergud
ama i TV ritat upp, med en stor sol over hela Skandinavien, har man hela tiden kun
nat skymta smygande lAgtryck i periferien i banor in over fsland. 

Till 1996 och Nordiaustallningen, dA vi pA nytt skall besoka island, har vfu rese
ledare, den kande ordforanden frAn Goteborg, redan nu borjat boka in hogtryck och 
fint vader. Offerroken till de gamla asarna ligge~ sAledes varje fredagskvall tung over 
balkongen pA Bangatan och hemska besvarjelser ur Havamal mumlas bakom ned
fallda persienner. Alit for att blidka, i fOrsta hand Asa-Tor, som val var den som hade 
hand om vaderdetaljen i AsgArd. 

Till derma, den forsta Rapporten for hostsasongen hor naturligtvis numera, av 
havd, en kort beskrivning av de bAda ordforandenas samt deras kumpan fisksamlar
ens Arliga besok hos er sekreterare i dennes stuga i Alsen Gamtland). De kom som 
vanligt, val laddade med flaskor och burkar, nya fiskerullar och span, dragaskar och 
hAvar och Gud vet vad. Fast beslutna att leva upp till sitt numera nAgot luggslitna 
rykte som storfiskare, samt med den bestamda mAlsattningen, att nu skall "stor
oringen" fAngas! 

Nu blev det andA intet av allt detta i Ar heller, ty dessa gossar aro av naturen lata. 
De skyllde pA varmen, ingen hade val lust att gA de "flera kilometer" som kravdes 
under den brannande norrlandska midnattssolen. "Med det har hogtrycket fAr vi anda 
ingen fisk o.s.v." 

Istallet shockade de den lilla ortens ICA-handlare genom att bestalla nio (9) Falu
korvar, modell "mycket stora", av fabrikatet "TrAngsviken". Ytterst delikata foresten! 
Den stackars handlaren visste inte riktigt vad han skulle tro och "glOmde" naturligt
vis bort att bestalla korvama, varfor den hungriga trion sjalva fick fara till charkuteri
fabriken for att hamta dem dar. Handlaren missade sAledes "Arets affar" och gick 
murnlande undan de gAnger jag sedermera besokte butiken. 

Nagon fisk blev det alltsA inte i Ar heller, men val korv och med lite god vilja kan 
de tre herrarna istallet servera korvtunga Valesca, kokt korv i aggsAs, eller varfor inte 
strornmingskorvar. 

Jag Behover val inte tillagga att det som vanligt blev sena kvallar, eller tidiga 
momar om ni sA vill! 

Till detta vill jag gama tillagga att kvartetten en dag var inbjudna till vAr lokale 
fslandssamlare Sigvard Grelsson i Ostersund, att over en kopp kaffe , titta lite narmare 
pa hans samlingar. Vi kande ju till Sigvard sedan tidigare, via de utstallningar han 
deltagit pA, men ingen av oss hade tidigare traffat honom. Nu var det inga problem! 
Nar man som vi har ett gernensamt intresse var den eventuella isen snart bruten och 
vi tillbringade en mycket trevlig dag i det Grelssonska hemmet.. Tack Sigvard for en 
angenam sarnvaro. 

sekr. 



Frt'hz min horisont 

Nu startar hostsasongen. Efter denna underbara sommar med mycket sol, bad och 
varme, kanns det fint att Mer plocka fram pincett, album och frimarken. Helt utan fri
marken har det, trots det fina vadret inte varit. Vid besok hos samlarvanner har det 
diskuterats och aven tittats pA frimarken och brev. 

Nu till nAgot helt annat! Inom styrelsema Stockholm och Goteborg har diskuterats 
om anslutning av foreningarna till SFF. Till oktobermotet i Stockholm kommer dar
for Filatelistens redaktOr Costa Carlsson for att tala om de fOrdelar det innebar att.vAra 
foreningar blir lokal-fOreningar inom SFF. Medlemsskapet innebar inte nAgon foi
andring for vAra nuvarande svenska och ej heller for vAra utlandska medlemmar. 
For nytilltradande svenska medlemmar, som ej armed i SFF, blir det en merkostnad, 
men de erhMler ju dA SFF:s Filatelisten, som utkommer 10 gAnger om Aret och som 
blir battre och battre. Den ar nastan ett mAste for alia frimarkssamlare! I den kan ocksA 
vi fslandssamlare gora vAr sU:imma hord och sprida information om vAr verksamhet. 
Detta ar en fraga som vi fAr ta stallning till pa vAra kommande Arsmoten. Hor garna 
av Dig med dina synpunkter i £ragan! 

Snart ar det dags att traffas pA NORDIA 94 i Aarhus och i Forum i Kopenhamn. 
Tills vi ses och hors. Ha en bra frimarkshost· och glOm inte bort vAra moten i 

Faltoversten och Gardabo! 
Stig Osterberg 

Meddelande (ran kassoren 

Jag maste ge Er en eloge fOr att Ni betalt in edra medlemsavgifter i tid och en del av 
Er for flera Ar! 

Men nagra har inte betalt annu for 1994. Dessa kommer darfor att raknas upp har. 
13 S, 130, 163 G, 266 S, 294 G, 330 G, 337 G, 354 G, 375 G, 385, 392 G, 568 G, 

575 G, 622, 640 G, 661 S, 679 S, 682 G, 684, 718, 719, 724 G. 
Jag ser fram mot att fa Edra avgifter, £~r Ni onskar val fortfarande att vara med

lemmar i foreningen? 
Da medlemsantalet borjar minska, foreslar jag att varje medlem forsoker varva 

minst 1 ny medlem i ar. Alia bor ha nAgon samlarkamrat som passar in i var 
fOrening. Sand dessa till var sekreterare Per Olov Abrahamson! 

Resa till FINLANDIA 95 

Vi har tankt att ordna en resa till Helsingfors, lik den som vi gjorde till NORDIA 92 
Passa pA att meddela ditt intresse redan nu! (ej bindande) I nasta Rapport hoppas jag 
kunria meddela ett preliminart pris fran Stockholm. 

Ett forslag ar att vi aker med Silja/Viking onsdag kvall10/s1995 kl 18.00 frAn Stock
holm, bor pa hotell torsdag 11/5 och fredag 12/5 och aker tillbaka lordag 13/5. 

I nulaget vet jag att det kommer 31 frimarkshandlare. (bl.a. 4 fran USA, 6 fran 
England, 1 fran Danrnark, 5 frAn Tyskland och 10 finlandska) 

Om Du ar intresserad av att folja med till Helsingfors, tag kontakt med Lei£ Nilsson 
eller Johnny Pernerfors! 

Lei£ Nilsson 



?. . 

Mer om ISLANDS FALK 

I forra Rapporten visade jag en bild av ett mig tillhorande "penge-brev", fran en be
sattningsrnan pa inspektinsfartyget fslands Falk, till Danrnark och Birkerod. Sarntidigt 
stallde jag en del fragor om brevet och fartyget. Det enda svaret jag hittills fatt 
kornrner fran 6lafur Elfasson, sorn bekraftar att portot ar det ratta och jag citerar 
6lafur: 

Det iir ett myckert vackert brev sam du fdtt tag pd. Frankeringen iir korrekt. Det iir 
den vanligtvis (men inte alltid) pd penge-breve. Jag konsulterade mitt exemplar av 
Burgargjald under brjefe og boggulsendningar till utlandet, fran den 1 juli 1920, ett 
fonnidabelt verk pd gott och viii 50 sidor och resultatet blev: 

1. Brevporto for brev av 3:e viktklassen, d.v.s. 125 - 250 gr, 
till Danmark. (Ref 130 gr i brevets NV horn) 60 aur. 

2. Rek-avgift. Den skulle betalas for viirdebrev till utlandet 
men nagon REK-etikett blev inte pdsatt. 30 aur. 

3. Assuransavgift/forsiikringsavgijt for viirdeforsiindelser 
var vid denna tid 32 aur. varje pdborjade 250 kr, alltsd 
32 aur/250 kr x 5 = 160 aur. . ' Totalt 250 aur . 

Dar ser ni, hur rnycket mer man kan fa ut ur ett brev, nar man beharskar portosats
ernas svara konst eller har tillgang till garnla portotabeller och dessutorn kan konsten 
att lasa dem, vilket verkligen inte alltid ar sa latt. 

Vad betraffar de ovriga fragoma visste 6lafur ingenting utorn nagot om fartyget 
och jag citerar igen: 

Det iir inte mycket jag kan beriitta om islands Falk. Fartygets huvuduppgzft skulle 
vara att forsvara och beskydda de {sliindska fiskevattnen for engelska tjuvfiskare. 

, Enligt samtida kiillor var danskarna inte siirskilt duktiga pd det och onda tungor for
tiiljer att fartyget for det mesta uppeholl sig diir det var minimal risk att stota pd nagra 
engelska trdlare. 

Stiimpeln iSLANDS FALK var siikert aldrig avsedd for stiimpling frimiirken, men 
fartyget befordrade av och till brev mellan hamnarna efter kusten, men ocksd mellan 
lsland-Fiiroarna-Danmark. Det iir kiint frimiirken, klipp och brev med bade danska 
och {sliindska frimiirken makulerade med denna stiimpel. Fartyget hade varken 
auktoritet eller mojligheter att behandla post och dd naturligtvis inte REK eller 
viirdepost. Den typen av post karteras ju var for sig av postverket. 

J a nagra svar pa mina fragor fick jag i alia fall. Men jag ger mig inte! 
Vern har brev som kan bekrafta mellan vilka ar stampeln anvandes? Alla lbsa 

rnarken jag sett ar av utgavan Tva kungar, Vrn krona! Finns det nagra andra? 
Och vern var denne N. Sorborg. Var han kapten pa skutan? En upptackt jag gjorde 

nar jag skrev detta ar att inget av de 3 "O:n" sorn ses pa frarnsidan av brevet ar av 
dansk typ, d.v.s. 0 utan av svensk eller islansk typ, 0. Mystiken djupnar! Har vi 
nag on bland vara danska rnedlernrnar sorn kan skingra dirnrnorna? 

Mantro Sorborg var svensk? 
sekr. 
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Ntm isliindska stiimplar 

V ~r stampelrapportor i Island, Finnur Kolbeinsson, sander oss troget nya stampel
avtryck, efterhand som nya stamplar levereras ut till postkontoren. N~got som vi ar 
mycket tacksamma for! 

Denna gmg ar det 6lafsvik och Thorlakshofn som fMt varsin ny stampel av typ 
B 8b, samt Westmannaeyjar som beg~vats med en ny rullstampel typ R Sa, med nam
net sidvant placerat i stampeln 

Finessen med den sistnamnda placeringen av sjalva stampeln ar n~got som vi fila
telister har svc'hi: att forst~! Nar en liknande stampel for nAgra Ar sedan dok upp pA ett 
postkontor i Stockholm blev det stort rabalder bland frimarkssamlarna som menade 
att s~ uselt som posten andA stamplar v~ra frimarken s~ behover man val inte gora 
det andA samre med en sidvand stampel. Det hela forklarades, om jag inte minns fel, 
med att den automatiska brevsorteraren lattare laste av stamplar placerade p~ det 
sattet. Risken ar val darfor att vi aven i fortsattningen fAr dras med dylika missfoster. 

Arkhornnummer 

Under 1950 och 1960-talet var samlandet av fslandska fyrblock med arkhornnum
mer mycket populart! De betalades ocks~ pAden tiden med betydligt hogre priser an 
"vanliga" fyrblock! Vad som gjort, att i varje fall har i Sverige, detta samlingsomr~de 
fallit _i sA gott som total glomska, ar inte s~ latt att saga, men olika samlingsomrAden 
varierar i tiden och just nu ar det som ni vet stamplar och hemortssamlandet som ar 
"inne", d.v.s populart att samla. 

Jag tycker dock, att en samling fslandska fyrblock med arkhomnummer val pryder 
sin plats i en samling och har darfor, for att forsoka sl~ ett slag for detta samlingsom
r~de, plockat fram ur gommoma, den senaste fOrteckningen over kanda nummer, 
vilken foreningen presenterade i maj 1968. Sedan dess har, sAvitt jag vet inga nya 
nummer inrapporterats och de'\. heller inga nya nummer producerats, torde den vara 
ganska .aktuell. Men man vet aldrig. NAgonstans kan nAgon ha hittat nAgot nytt nurn
mer. Det fina med det har samlingsomr~det ar ju att inga fler marken med arkhom
nummer utkommer, sarnt att en del av d e kanda numren kan vara ganska svAra att 
finna. Plats al!tsA for arkhornnummerjakt! 

sekr. 
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Forteck11ing over arkhomllllllliJLer 
(Kanda av Foreningen fslandssamlarna till och med mars 1994) 

Arkhornnummer 

14 D 
61 D 
610 
61 s 
93H 

126 w 
143Z 

177K 
206K 
227K 
227X 
227 z 
244 y 
274 'M 
274Z 
299Y 
316H 
316Z 
3400 
340Y 
3490 
353X 
368 A 
379G 
385X 
402N 
402Y 
407 I 
410 J 
423G 
429M 
429Y 
439Y 
450G 
459G 
463 y 
464 

. 

Kant pa frimarken med Facit-nr 

92, 94 
91, 93 
92, 94 
92, 96 
92, 94, 95, 96, Tj. 41 
97 
124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 138, 139, 141, 
142, 143, 144, 158, 160, 1], 42, Tj. 43, Tj. 44, Tj. 45, Tj. 46, 1]. 47, 
Tj. 49, Tj. 50, Tj. 55, Tj. 57 
132, 137, 140 
128, 135 
159 
128 
124, 132, 135, 142 
142 
168, 170, 171, 172 
169, 170, 171 172 
138, 142, 144, 162 
172 
Tj .42, Tj. 43 
170 
124, 126, 129 
170 
169 
168 

~ · 

130, 136, 143, 144, 164, 166, Tj. 49, Tj. 50 
Tj. 51, Tj. 52 
171 
124, 126, 142, 163, 168 
157, 167 
155, 165 
145 
141, 148, 149, 152, 154, Tj. 48 
172 
145 
147, 150, 151, 155, Tj. 56 
151, 153, Tj. 48 
146 
146 

Fran och med Facit-nr 194 har arken numrerats; 1, lA, lB, 2, 2A, 2B. 



St{sla-samlallde! Vad iir det? 

Ja inte ar det att gfl sysslolOs i alia fall! 

De senaste decenniema har har i Sverige, med vflldsam fart, samlandet av den egna 
hemortens eller landskapets sUimplar, samt sUimplar over huvud taget okat! SA myc
ket, att det for cirka 10-talet fir sedan mycket utbredda samlandet av ostamplat material 
nastan helt avstannat! 

Nflgot liknande tycks, av resultaten pfl vAra auktioner att doma, aven ha skett inom 
den !slandska filatelin! Men annu har jag, fltminsone har i Skandinavien, inte sett sA 
mAnga resultat av detta pA de utsUillningar jag bevistat! Ett lysande undantag ar Gud
mundur Ingimundarssons fina samling "Vestmannaeyjar" frAn Nordia 91. Men den 
sarnlingen finns numera pA bygdemuseet pA platsen, dit Gudmundur skankt den. En 
annan samling, visade J6n Egilsson pA Solphil 93 har i Stockholm i hostas, med stamp
lar och brev frAn Hafnarfj5rdur. Den samlingen var nu inte i klass med Gudmundurs 
Vestm(lnnaeyjar o~h jag , tv,i~l(lr , pfl att den nAgonsin kan bli det, mest beroende pfl att 
Hafnarfj5rdur endast haft 9, olika stamplar under Arens lopp och det ar and <'I betydligt 
fler fu1 de fiesta andra ortema i fsland haft. 

Jag tror alltsA inte pA .att lllan. som fslandsk hembygd eller stampelsamlare kan fA 
ihqp en tillrackligt bra pch ;intressant samling om man inte utOkar sina ambitioner till 
att-galla minst 1 sysla!! - -· 

Sjalv sarnlarjag, sedan-_tlr,tgefar ett Ar tillbaka, de 5 sysloma runt Breidafjordur, det 
vill saga A.- :Sard,\:'.B~t;d, J~aJr: 1flnapp och Snref. Har har jag genom att stud era Pelle 
_ Hallile~s e~t~rHi~nade .R~BP:~r ~~mt P6stht1s o ch brefhirdingar hittat inte mindre an 4 
st A-stamplar, 18 st.C-stamp~a:r1 ~48 st N-stamplar och 90 st B-stamplar, eller totalt 160 st 
olika stamplar. Inte sarskij}t: mAnga alltsA! Betydligt farre an ett liknande omrAde som 
jag ocksA samlar, namligen Krokom Komrnun i Jamtland, dar jag forutom ungefar 
lika mflnga fasta poststamplar har att kampa med de ambulerande; AngbAt, jarnvag och 
laritbrevbarar-stamplarna.· 

Jag borjade att samla Breidafjordur forutsattningslOst, utan att egentligen ha en enda 
stampel av nflgot slag frAn omrfldet i frAga och har det senaste Aret gravt mig igenom 
fltskilliga handlarlager i en alltmer desperat hoppfullhet att antligen hitta nAgra vackra 
stamplar eller brev. Men det enda som finns ar Rokviken, Rokviken och Rokviken . 
NAgon ens taka gAng ,Akureyri och fsafjordur, men just inget annat! En och annan 
snygg nummerstampel har jag dock hittat. C-stamplar gAr att hitta om man har rAd 
och av A-stamplama har jag BiER, DALASYSLA och STYKKISHOLMUR. Men var 
finns alia brostamplar? BehAller ni dem for er sjalva dar uppe? 

fslandsstamplar ar alltsA svAra att finna sA har i forskingringen! Men det ar det som 
g5r det hela intressant! Sjalva letandet vill saga! Jag la_r nog aldrig fA en komplett sam
ling over Bredafj5rduromrAdet, men jag har inte gett upp och pA sikt kanske den kan 
visas p<'l n<'lgon liten nationell utstallning i island. 

Vad vill jag dA ha sagt med ·allt detta? Jo borja samla hreppur, syslor eller vad ni 
vill! Sluta med det trista katalogsamlandet och med postfriskt och postsjukt! Att ge sig 
pA de fslandska sUimplarna, inhemska eller utlandska, ar verkligen nAgot att bita i! 
Och s_A tvingas man att tanka lite sjalv ocksA. Att ta reda pA alia de stamplar som finns 
eller har flinnits i omrAdet, vilka Ar de var i bruk o.s.v. Detta senare har tidigare varit 
ganska svflrt att bena ut, speciellt nar det galler brostamplarna! Men nu finns Th6r 
Thorsteins nya fina brostampelkatalog att tillgA och att kopa hos fOreningens kassor, 
(pris 250 kr) sA n~ har det hela blivit betydligt lattare: 



Sjalv har jag for a tt gora det latt fOr mig, slagit ihop alla de olika stamplarna ide 5 
syslorna till 4 grupper A,C,N och B-stamplar och sedan gjort en alfabetisk uppstallning 
over dem. (se nedan) De smc'i fyrkantema till vanster visar om jag har stampeln pc'i lOst 
marke, klipp eller brev. AvA och C-stamplarna raknar jag med att aldrig kwma kopa 
nc'igra brev, sc'i dar finns bara 2 rutor. Vidare; plats, stampel, c'ir i bruk och ev Facit-pris. 
Pc'i det sattet kan jag snabbt se om priset ar vettigt, samt vad jag har och vad som saknas 
i samlingen. Och an sc'i lange saknas det, som ni kan se, det mesta. 

Sc'i har har jag alltsc'i lagt upp mitt eget sysla-samlande. Men som jag tidigare skrev. 
Har £inns plats for egna tankar, vilket gor det hela extra roligt. Hoppas darfor att jag 
med dessa rader lyckats overtyga just Dig att borja samla syslor! sekr. 

ANTIKV ASTAMPLAR 

PLATS STAMPEL - AR TYP F.PRIS 

1810 BiER (2) 1873-1917 A R4 
DO HJARDARHOLT 2 DALASYSLA 1873 II R2 
DO HVOLL 

, 
1873-1875 

, II 

IZD HJARDARHOLT 2 II 1875-1917 II II 

~0 BUDARDALUR 
, 

1918-?? 
, , 

DO •MILKLAHOLT 1873-1874 II RR 
DO RAUDKOLtsSTADIR MIKLAHOLT 1874-1899 

, II 

DO MIKLAHOLT ~·- 1900 
, II 

~0 STYKKISHOLMUR 1873- ?? 
, 

R2 
- - -·-· -·---- ·-- .. 

KRONSTAMPLAR 

DO BfLDUDALUR ARNARFJORDUR 1894-1903 C1 50 
DO BREIDAB6LSSTADUR 1894-1903 

, 
130 

DO BRJANSLJEKUR BRJAMsLlEKUR 1894-1903 II 165 
DO BRUNN A HVOLL 1899-1902 

, 
210 

D!D BUDARDALUR HV AMMSFJORDUR 1899-1903 C2e 2100 
DO BUDIR (B)UDIR 1894-1903 C1x 75 
DO II (BU)DIR C1y 6500 
DO FLATE'X ~11_ __ __ . 1894-1903 Cl 50 

.. 
NUMMERSTAMPLAR 

NUMMER TYP PLATS AR F. PRIS 

DOD 125 N1a BfLDUDALUR 1903-1913 30 
t1900 125 

, 
BREIDAvfK 1916-1930 " 

woo 126 " BRJANSLJEKUR 1903-1930 15 
DOD 127 " GUFUDALUR . 1903-1905 40 
DOD .127 

, 
BREKKA (3) 1906-1930 " 

~DO 128 
, 

KINNARSTADIR 1905-1930 25 
18'00 129 " SAUDLAUKSDALUR 1903-1930 50 
DOD 129 " HAUKABERG 1945-1963 " 
000 130 " SELARDALUR 1903-1910 375 

. ·- •. L . .. 
BROSTAMPLAR 

PLATS STAMPEL AR TYP sv 
OgJO ARNARSTAPI 1930-1969 B 1a c 
Og)O AsGARDUR (1) HVAMMUR 1943- 1951 B 1a B 
DOD 

, 
AsGARDUR 1951 -1955 B2c2 D 

oQ<io II , 
1955- 1979 B 3e c 
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A v Olafur Eliasson 

.. 
'.) ' 

Ar 1992 utgavs i fsland ett frimarkshafte inneh~lande ett tioblock av det ena av 
Arets industrifrimarken, hafte nr 1 I 1992. PA hatesomslagets baksida finns en annons 
frAn en av fslands st5rsta souvenirshopar, Rammagerdin i Reykjavik. Det ar just den 
annonsen som ar den direkta orsaken till de f5rvecklingar som foljde. 

Hafte sAldes till frimarkenas nominalpris, 300 fsl.kr. och kunde kopas pA posten 
samt i mAnga av de kiosker och andra affarer, dar frimarken nonnalt saljes. Det fanns 
dock ett undantag. I Hveragerdi, en stad ca. 40 km oster om Reykjavik finns en annan 
av fslands st5rsta souvenirshopar, vid namn Eden. Hveragerdi med sina bubblande 
varma kallor och drivhus med exotiska vaxter ar ett populart raststalle for turist
bussar och de allra fiesta stannar vid Eden. Nu nekade innehavaren av denna popu
lara souvenirshop att handla med det fslandska postverkets nya produkt, hafte nr 
1/1992. Hans f5rsvar £5r detta beslut var ju enkelt. Han fann ingen mening med att 
g5ra reklam f5r sin st5rsta konkurrent inom souvenirbranchen och det utan att fA ett 
rlHt ore i provision. Nej tack, den slags affarer var inget for honom. (och det kan men 
ju gott forstA) 

Har kunde historien varas~ut, (d. v. s. de\ skulle det inte ha blivit nAgon historia) 
1 . om inte et.t ljushuvud bland postverkets ansUillda hade fAtt en ide. Om det bar a var en 
.enstaka annons pA hafteseomsalgets baksida som var orsaken till att haftet inte kunde 

, , kopas i en av. fslands storsta .souvenirshopar, sA var det ett enkelt problem att lbsa. 
. Denna artikels forfattare . ~nner dessvarre ~te till det exakta handelseforlopet, 
. men i grova drag, gick det t~ll pA foljande satt. 'Etiketter med pAtryckt annons frAn 

. . Eden skaffades fram. Om cj.e~sa framstalldes speciellt for denna anledning, eller om de 
. . redan fanns pA .firman vet jag inte. Till postkontoret i Hveragerdi levererades ett 

ospecifierat a11tal av dessa . e.tike~~~r samt uppdraget att klistra dem ovanpA den tryckta 
annonsen pc\ haftemis baksida. De pA detta satt behandlade haftena fick endast saljas 
till Eden, som sedan sA.lde dem vidare till sina turistkunder. Trots det sAldes nAgra fA 
Eden-haften pA postkontor~t till vanliga kunder "p. g. a. av ett misstag" vilket en 
funktionar i Hveragerdis posthus meddelade artikelforfattaren, nar han hanvande sig 
dit for att kopa nAgra av dessa speciella haften. (haftena s~edes inte pA Frfmerks
jaslan i Reykjavik) Det ar a.lltsA ett faktum att hafteria producerades av postverket och 
att de s<'Hdes till kunder pA postkontoret i Hveragerdi, aven om det var ett misstag. 
Detta betyder att derma tillforsel till 1slandsk filateli mAste betecknas som officiell och 
inte bara ett privat pAfund. 

UH mig till sist slA fast att Eden-haftena ar ovanliga. Ingen vet hur stor upplagan ar, 
men man kan gissa pA maximalt nAgra hundra haften. De fiesta blev sakert sAlda till 
utlandska turister for frankering av vykort (av vilka det finns ett start sortiment i 
Eden). Det var en ren tillfallighet att islandska filatelister uppdagade detta hafte innan 
turistsasongen var 5ver och kunde radda nAgra fA exemplar till att gladja eftervarlden. 

PS Historien kan nog ge upphov till en del frAgor om affarsmoral, men det ar 
ett omtAligt omrAde som forfa~aren inte t5rs ge sig in pA DS 

Resultat av den senaste stiimpelauktionen 

1 -10:-, 2-16:-, 3- 20;-, 4-17:-, 5-10:-, 6-25:-, 7-21:-, 8- 10:-, 9-21:-, 10-21 :-, 
11 - 10:-, 12- 16:-, 13- 10:-, 14- 10:-, 15- 10:-, 16- 10:-, 17- 16:-, 18- 45:-, 19- 10:-, 
20- 10:-, 21 - 10:-, 22- 60:-, 23- 37:-, 24 - 37:-, 25- 17:-, 26- 10:-, 27- 21: -, 28 - 130:-, 
29- 21 :-, 30 - 30:-,·· 31 - 17:-, 32-85:-, 33- 60:-, 34- 10:-, 35 utg~r, 36- 10:-, 37- 10:-, 
38- 10:-, 39- 25:-, 40- 16:-, 41 - 12:-, 42- 30:-, 43- 21:-, 44 utg<'ir, 45- 20:-, 46- 130:-, 
47-21:-, 48-190:-, 49-160:-, 50-110:-, 51 -15:-, 52-17:-, 53 - 17:-, 54-35:-, 55- 10:-, 
56- 15:-. 

Inte sc'i illa som ni kan se. Derma gc"mg tar jag inte med n~gon sti:impelauktion utan 
Ni fAr vanta pi\ d en s tora auktionen den 29 oktober. Till den kommer ni att fc'\ separa t 
katalog i brevl<'idan. 
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P6STUR OG SiMI No: 1/1992 

TOURIST'S TOP CHOICE 
Rammageroin has been the tor choice with 
tourisL~ for decades. With Iceland 's large~t 

selection of woollen goods, handicrafts and 
souvenirs from all over the country 
Rammageroin is a must for visitors. 

Conveniently located in Reykj~vfk at: 
Hafnarstra:tl19, Cold city center) 
Hotel Loftlelolr, 116tel Esja and 
Krlnglan (new ~hopping center) 

Mall Order Catalog Service. 
Phone: 354·1·11122, Fax: 354-1-612001 

Half a millio11 
• • 

1
, VISitors a year 

!i can't be wrong 

- - ~ - "' .... ... ... ""· ..... . - -

Bla Brun 

_._ 
RAMMA 
GERDIN 
THE VIKING WOOL STORES 

Austurmork 25, 810 Hveragerbi 

Dessa hilder 
hor till nas t a sida 



Sedan f()rra Rapportcn de'\ tv~ nya Balbo-brev anmaldcs, har Frimarkshuset/Skandi
navisk Filateli avhMlit sin v~rauktion. Har farms med ett Balbo-brev, nr 201, vars 
existens vi kande till, men som vi inte hade n~gon dokumentation om. Brevet ar ett, 
av f~ (9 kanda,) som tagit vagen tillbaka till ursprungslandet via Amerika och England 
och ar forutorn de tre H6pflug-markena frankerat med 30 Aur. Christian X. (Facit nr 
138). Oet har brevet utokar inte antalet av oss kanda brev men val vArt arkiv med en 
fin bild. Vi har aven fr~n FH fi:'Ht en fotokopia av baksidan vilket vi tackar for. 

R Reykjavik 
t--------f 

Nr. 201 

ME-varianten 

·:. -

... _. ; .. · 

Den kanda varianten ME sammanhangande pa Christian X 10 aur. rod och brun 
(possition 12, 32, 52, 72, och 92) har ornnamnts nagra ganger i Rapporten. I nr 92 om
talas att den ocksa £inns pa 20 aur. Det har varit kant, bl.a. i Goteborg, att den finns 
bade paden bla och den bruna 20 aur, men det har inte skrivits om detta tidigare. 
Yarianten ar som regel tydligare pa det bla an p~ det bruna market! 

Varianten s.om inte iir nagoll variant 

I Ringstroms helsakskatalog beskrivs tva typer av enkla brevkortet Christian X 10 
aur. rod. (Facit 37) Typ I:2 med textraden 71 m.m. lang och typ II.2 med textraden 73 
m.m. lang. Yad Ringstrom inte namner ar att typ II har ME samrnanhangande i 
valorfaltet. 

Det dubbla brevkortet Christian X 10 aur. rod (Facit 24), har fragekortet i typ II med 
ME sarnmanhangande och svarskortet i typ I. 

Fragekort i typ I och svarskort i typ II £inns inte enligt Ringstrom. Har nagon sett 
dem? 

Pa brevkorten ar ME inte nagon variant, utan en del av en typolikhet. 
Finns I\1E-varianten ocksa p~ kortbreven Chris tian X 10 aur och 20 aur? Jag har 

inte sett detta. Kaj Librand. 
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Bra gra t-isrcklanz 

!bland kan man ha turen att f~ bra reklam utan att det behover kosta ett ore! s~ till 
exernpel har vi fMt en fantastiskt fin recension av v~r Nummerstampelh_andbok i 
majnumret av The Posthorn, det samlande organet fOr nordensamlarna 1 U.S.A. 
Nedanst~ende artikel har redan bidragit till att kassoren Nilsson f~tt sanda ett flertal 
paket "over there" och fler det Iar bli! 

Jag vill samtidigt passa p~ att meddela att handboken stalls ut i litteraturklassen p~ 
Nordia i Aarhus i host. Dar kan Du som annu tvekar om att kopa dense den i natura. 
Vi kommer naturligtvis aven att ha med oss ett antalbocker for forsaljning p~ Nordia 
och priset ar fortfarande s~ l~gt som 190 kr for medlemmar och 250 kr for ovriga, men 
det finns inte s~ mmga bocker kvar nu och en eventuell andra upplaga lar bli dyrare 
atttrycka. 

Iceland's Numeral Cancels: A Review 
Handbok over lslltndska Nummer

stlimp/ar, 96 pages, in looseleaf binder, 
10-1/4 x 12-1/4 inches (26 x 31.5 ems), 
in Swedish, Fl>reningen 
Islandssamlama, Stockholm 1992. 340 
SKr (approx. $40) postpaid from Leif 
Nilsson, Sl>dersvik 9074, S-76194 
NorrtlUje, SWEDEN. 

Those who attended the 1987 
national SCC convention at BALPEX 
will remember a number of remarkable 
things about the exhibition. To begin 
with there were over 400 frames in the 
entire show and over 100 of them were 
Scandinavian related entries. It took the 
jury a day and a half to complete the 
judging-and deliberations. 

One of the exhibits was Frank 
Mooney's study of the numeral 
cancellations of Iceland between 1903 
and 1958, which won a silver medal. 
The late John Siverts was on the jury 
and had to educate the other jurors on 
the scarcity and difficulty of some of 
this material. For those into this area of 
collecting, the present book is a 
necessity. It was published by the 
Swedish organization Fl>reningen 
Islandssamlama, which is devoted not 
only to the philately of Iceland, but also 
the Faroes, Greenland, OWl, and 
Schleswig. 

The introduction explains and illus
trates the different cancellations found 
on Icelandic stamps including the Dan
ish, Antique, Grotesque, Crown, Nu
"!eral, and Bridge types. This handbook 

Allierad nzilitiirpost i island 

focuses on the numeral markings, of 
which there are four varieties. All of the 
numeral cancels from 1 to 300 are illus
trated except for 243 (Sogamy'ri, K6-
pavogur), 289 (Hoffell), and 245 whose 
town is unknown. Where a numeral was 
used twice in different formats, either 
for diff~rent time periods for the same 
town, or for different towns, both styles 
are shown. 

The handbook lists the cancels in 
numerical order. Each entry includes the 
illustration, the name of the town, the 
earliest and latest known usages, and the 
county in which the town is located. An 
outline map shows the counties of the 
entire country. An alphabetical list of 
the towns identifies the cancel style and 
numeral associated with each. The au
thors provide information to help dis
tinguish between numerals 6 and 9, and 
66 and 99. The book also contains a 
template with the numerals "9" and 
"66" which can be laid over the cancel 
in question to identify it. 

Despite the Swedish text the bulk of 
the handbook is devoted to the numeral 
cancel listings, which are easy to follow. 
The cost of the handbook is 190 SKr for 
members of the Iceland Collectors Soci
ety, 250 SKr for non-members, and 90 

. SKr for postage from Sweden to the 
U.S. via "B" or green label mail. 
Inquiries should be sent to the Treasurer 
Lief Nilsson at the above address. 

-Alan Warren 
*S*C*C* 

Har foljer nu, efter ett kort och av utryrnrnesskal betingat avbrott, det sista avsnittet 
av Lei£ Nilssons kronika om militarposten i fsland under andra varldskriget. 

Det har avsnittet beskriver hur de allierade styrkoma successivt tog over forsvaret 
av fsland (Hitler hade ju ocks~ l~ngt avancerade planer p~ att besatta on) samt en del 
intressanta fakta om sjalva ockupationen, samt att aven norrrnannen var med p~ ett 
horn. Las och lar! 

( 
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1940 
I april 1940 diskuterade det Brittiska Kabinettet den fsla.ndska situationen och en 

forfriigan friin den fslandska regeringen om hjalp mot en eventuell tysk invasion. 
Beslut togs den 6:e maj 1940 att sanda trupper till Island. Den 8:e rnaj avseglade krys
sama Berwick och Glasgow rned 30 officerare och 650 komrnenderade soldater under 
befal av Col. R.G. Sturges friin Clyde, under eskort av jagama Fearless och Fortune. 
Den lO:e maj efter en rekognosering av flyg, i skydd av en snostorm, utan att bli upp
tackta i Reykjavik, lade kryssarna till i hamnen. Den tyska konsuln blev arresterad 
fore sin fru och dotter for att inte kunna fOrstora hernliga handlingar. Ungefar 70 
personer blev arresterade och forda till England. Inte ett enda skott hade avlossats, inte 
ens av misstag. Man sokte samtidigt igenorn de Ostliga fjordarna efter tyska fartyg. I 
samma stund blev ocksi\. Faroarna intagna av britterna. 

Den lO:e april oppnade 15:e Group Coastal Command ett omrAdeshogkvarter och 
borjade operera med R.A.F- skvadronema 209, 269 och 612. Det var ocksA i april som 
den amerikanske Chief of Staff borjade betrakta fsland som en ameri.kansk bas. U.S.S 
Niblic sandes till omrAdet. Den 21:a april Akte den brittiske Commander in Chief 
Iceland, Army Major General Curtis hem for tjanst i England. Han ersattes av Brittish 
Army Major General, C.H Bonesteel den 22:a april. General Bonesteel blev Supreme 
Commander over de brittiska styrkoma i fsland. 

Den 1:a maj anlander H.M.S Birgminham o~h H.M.S Manchester. Den 30:e maj 
bildades ett oberoende flottkommando rned ahsvar fOr alia flottstyrkor i fsland. 
R.A.F:s 120:e skvadron anlande till Keflavfk den 5:e juni med sina Liberator - plan. 

En andra kontingent av brittiska styrkor, den 147:e Infanteri - brigaden, anlande 
med 2 trupptransportfartyg den 15 maj och S.S Ulster Prince kom den 23:e rnaj med 
stora forstarkningar av olika truppslag. The Royal Army Ordnance Corps workshop 
och 12:e Anti Aircraft Brigade anlande till Lagafell under maj mAnad. 

Sarntidigt den 15: maj anlander de forsta canadensama, The Royal Regiment of 
Canada, frAn Halifax i Nova Scotia. 

Den 15:e juni borjade brittiska flottans personal med att anlagga en flottbas i Hval
fjordur. Arbetet startade med att en ubAtssparr byggdes till forsvar av basen. 

Den 19:e juni omtalade Winston Churchill i kabinettet, att arnerikanama var 
beredda att overta de rnilitara operationerna i fsland enligt President Roosevelt. 
Under vi\.ren och sornrnaren 1941 flog nAgra tyska plan over on men inget hande. 
Brittiska underrattelsetjansten klassade dessa flygningar som spaningsflygningar och 
brittiska luftvamskanoner var beredda att besvara eld frAn invaderande flygplan. 

Den 22:a juni tar H.M.T Andes ornbord the Kings 's Own Yorkshire Light Infantery 
(K.O.Y.L.I.) och iitervander till England. 

I juli 1940 borjade en stor uppbyggnad av styrkoma i fsland . Den beromda Le 
Fusilem Mont Royal anlande frAn Canada samtidigt med the Machine - Gun Battalion 
of the Scottish Cameron Highlanders. De hade tillbringat vintem 1939- 40 i Scottland. 

Ytterligare canadensiska och brittiska forstarkningar anlande. Eskortfartyget H.M.S 
Argus och 7 jagare anlande till flottbasen i Hvalfjordur. Ett antal Walrus Flying Boats 
frAn the Royal Navy anlande ocksA i juli. Den 31:a kom ocksi\. den forsta enheten ur 
R.A.f:s 98:e skvadron till flygfa.Itet i Kaldames med Battles-plan 

Den 7:e juli 1941 anlande de fOrsta amerikanska styrkoma. Det var The First U.S 
Provisional Marine Brigade som landsteg forst med stark flotteskort . De etablerade sig 
i Alafoss. Denna grupp fOljdes senare i rnAnaden av ett stort antal armesoldater. Rear 
Admiral J.F. Kaufman var befalhavare fOr U.S. Naval Command i fsland. 



Samma dag anlande den 6:e U.S. Marine Regiment som den 22:ajuni hade lamnat 
Charleston S.C. och anslot sig till de tidigare namnda styrkoma. The Marine 5:th 
Defense and Artillery Battalion som hade laddat upp pa Parris Islands sedan den l:a 
december 1940 anlande ocksa den 7:e juli. 

Den 15:e juli lamnade 98:e R.A.F Skvadronen Kaldames for att atervanda till 
England i sina Battles - plan. Amerikanska flottan accepterade att den 19:e juli overta 
ansvaret for konvojerna mellan fsland och USA. 

Amerikanska trupper anlande den 27:e juli till Baldurshagi och oppnade dar APO 
810 samtidigt som 204:e R.A.F- skvadronen lamnade Reykjavik. 

Under augusti anlande forstarkningar till R.A.F:s styrkor. 209:e R.A.F - skvadronen 
sandes till Reykjavik med Cattalinaplan, 330:e R.A.F - skvadronen med Northorpplan 
delade upp sina styrkor. Flight A akte till Fossvogur, Flight B till Akureyri och Flight 
C till Budareyri. 

1:a augusti anlander 73:e och 74:e American Navy Patrol- skvadronema till Reykja
vik. Den 16:e augusti anlander en stor flottilj av brittiska orlogsfartyg tillsammans 
med H.M.S Prince of Wales, H.M.S. Rarnillos, H.M.S. Hecla och H.M.S. Assiniboine. 
Ombord pa H.M.S. Assiniboine var prerniarminister Winston Churchill som besokte 
flottbasen i Hvalfjordur pa sin vag frAn Placentia Bay. Sarnma dag besokte U.S.S New 
Mexiko den arnerikanska flottstyrkan i fsland. 

Under augusti sanker R.A.F 2 tyska uba.tar i farvattnen runt island. U 452 sanktes 
den 25: och U 570 den 27. 

Den 4 september anlande U.S.S Greer till de amerikanska flottstyrkorna. Den 29 
september borjade den amerikanska flottan sin fOrsta konvojering till Ryssland pa 
"Nfurmansktraden". Den 4 september anlande 221: R.A.F - skvadronen till Reykjavik 
fran Ulster 

Den 25:e oktober anlande sa 10:e bataljonen Durham Light Infantery fran England. 
Bataljonens hogkvarter upprattades med ett kompani i Borgarnes, ett i Akranes och 
ett i BlOndous, samt ett kompani i Skagastrond som hade till uppgift att bevaka kusten 
mellan dessa baser. 31:a oktober kom 2 enheter ur the Royal Regiment of Canade och 

, Le Fusilem Mont Royal a.tervander till England. The First Sealord begarde att man 
skulle uppratta radarstationer i fsland och att Danmarkssundet skulle mineras. 

1941 
I borjan av 1941 bildade R.A.F "the R.A.F Costal Command" och upprattade the 

15:th Group hogkvarter i ReykjaVIK. Den 9:e januari landade ll:e bataljonen av the 
Durham Light Infantery i Reykjavik och overtog lagret som the Royal Regiment of 
Canada lamnade. De fick ansvaret for bevakningen av Hafnarfjordur. Ett kompani 
sandes till Thingvallavatn fOr bevakning, sA att inga fientliga flygplan skulle kunna 
Ianda dar. Kustbevakningsavdelningar sandes ut pa olika uppdrag. Sarnma dag an
lande ocksa the 12:th Battalion, Durham Light Infantery, men var de stationerades ar 
inte kant. Den 19:e januari lamnade the 10:th Battalion, Durham Light Infantery sitt 
lager i Borgarnes och a.tervande till England. I januari anlande ocksa ett antal norska 
soldater fOr arktisk traning med skidor till Akureyri. Den 26:e februari var Danmarks
sundet minerat av the First Mine Layin Sqdn, som nyligen anlant till fsland. 

I mars 1941 forklarade Tyskland krig mot island och deklarerade att omradet skulle 
betraktas som krigszon. 

Tidigt i april blev flottbasen i Hvalfjordur fardigstalld. Ett antal brittiska enheter an
lande bland andra SS Manela som var ett depMartyg for sjoflygplan. 

Samtidigt kom ocksa 3 R.A.F- skvadroner: nr 204 med Sunderland-plan anlande 
till Reykjavik, nr 269 med Hudson-plan, men dess stationering ar okand, samt nr 612 
med vVhitney-plan som stationerades i Reykjavik. 
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Under oktober manad upprattade U.S Army APO 860 for att betjana amerikanska 
trupper i anknytning till hogkvarteret IBC och fOr andra trupper i omrAdet runt 
Reykjavik. Under oktober Atervande den 209:e R.A.F- skvadronen till Wales med 
sina Cattalina-plan. Den 19:e oktober anlande frAn England 2:a Princess Louise's 
Kensington Regiment med H.M.S Transport Bergensfjord. Hogkvarteret och F -
kompaniet inkvarterades i ReykjaVIK, G - kompaniet i Hafnarfjordur, H - kompaniet i 
Akureyri och E- kompaniet i Reydarfjordur. 

I december anlande U.S. Army Air Corps Cattsalina fOr att ersatta den 209:e RAF
skvadronen. Den 19:e lfunnade ll:e bataljonen ur Durham Light Infantery Island for 
att Atervanda till England. 

I slutet av 1941 godkande fslands regering, i samrAd med USA:s forsvarsdeparte~ 
ment, vidare utbyggnad av Meeks - flygfaltet som redan var en del av Keflaviks 
flygplats 120:e RA.F ~ skvadronen var stationerade dar med sina Liberators bombplan. 
Derma utbyggnad fortsatte till tidigt in pA Ar 1943 dA flygfrutet blev fardigt. 

KRONOLOGISK ORDNING t1V "OCKUPATIONEN "AV ISLAND 1940-1942 
3-3-1939 The Royal Navy upprattar en blockad mellan Gronland, fsland och 

10-4-1940 
12-4-1940 

13-4-1940 
6-5-1940 
8-51940 

10-5-1940 

15-5-1940 

23-5-1940 
15-6-1940 

22-6-1940 
?-7-1940 

1-7-1940 
?-12-1940 

?-1-1941 
26-2-1941 

?-3-1941 
?-4-1941 . 

10-~1941 

30-5-1941 
19-6-1941 

7-7-1941 

Faroarna, vilken forstarks med minor i senare delen av juli. 
Danmark ockuperas av Tyskl~d. 
fsland diskuteras i det Brittiska Kabinettet. Islandska regeringen 
lamnar en begaran om hjalp mot en tysk aggression samt en fOr
frAgan om man kunde erhAlla hjalp i form av flyg och flottenheter 
Faroama besatts av engelsmannen. 
Beslut om att besatta fslcmd fattas i det Brittiska Kabinettet. 
H.M.S. Berwick och Glasgow lamnar Clyde for fsland. 
En avdelning av Royal Marines landstiger i Reykjavik, alia tyskar 
arresteras. De ostliga fjordarna soks igenom efter tecken pA tyska 
aktiviteter. Kryssarna Aterviillder till Clyde med krigsfc\ngar. 
TvA stora trupptransportfartyg landsatter en brittisk infanteribrigad. 
(ca 100 man) 
S.S Ulster Prince landsatter forstarkningar. 
FrAn Halifax, Nova Scotia, anHinder en canadensisk brigad. Flottan 
borjar bygga en bas i Hvalfjordur med en anti"- ubAtssparr. 
H.M.T. Andes tar ombord K.O.Y.L.I. med destination Island. 
Brittiska och canadensiska forstarkningar anlimder. Samtidigt 
anlander R.A.F:s 98 skvadron och Walrus flygbAtar. 
Eskortfartygen H.M.S. Argus och 7 jagare anlander till flottbasen. 
First Sea Lord begar att radarstationer upprattas i Island. 
R.A.F Costal Command 15 Group IT. Q. upprattas i Reykjavik. 
Danmarkssundet ar minerat av fOrsta minutlaggarskvadronen. 
Tyskland forklarar Island som en del av deras krigszon. 
Hvalfjordurbasen ar nu fardig. fsla1,1d tas nu i betraktande av the 
American Chiefs of Staff som bas. 
Costal Command pAborjar operationer med 209:e, 269:e och 330:e 
skvadronerna. 
Oberoende Naval Command upprattas. 
Mr. Churchill talar om fOr Kabinettet att USA ar beredda att overta 
fsland. President Roosevelt anser att fsland ar pA den amerikanska 
sidan av Atlanten. 
1:a U.S. Marine Brigade landstiger i Reykjavik under stark eskort. 
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1:a U.S. Marine Brigade landstiger i Reykjavik under stark eskort. 
Mr. Churchill besoker Hvalfjordur pA sin vag tillbaka frAn Placentia 
Bay. H.M.S. Assiniboine transporterar honom, till Reykjavik. 
U.S. Navy accepterar att overta ansvaret for konvojerande av fartyg 
mellan fsland och USA. 
Chefen for 269:e skvadronen, kapten Johnson, erovrar en ytligt 
liggande ubAt, U 570, och eskorterar den till fsland. 
Konvojer till Ryssland startar pA Murmansktraden. 
UbAtamads sankning av fartyg fAr amerikanarna att forstarka sina 
styrkor i island. 
U.S. Cattalina baseras i island. 
The Joint Chiefs of Staff definierar island som "en nodvandig bas for 
vAra huvudflyglinjer". Alia stridskrafter i island sorterar under 
RAF:s kontroll. 
USA overtar huvudansvaret for styrkoma i island. 
R.A.F:s 120:e skvadron med Libaratos som lAngopererande flyg £inns 
nu i island. 
Konvoj PQ 17 lagger ut frAn island och som resultat av PQ 17:s 
undergAng avgAr inga fler konvojer forran ..... .. . 
DA 30 fartyg startar i en konvojseglats till Ryssland. 
Stalin foreslAr island som motesplats for de 3 storas konferans, men 
Roosevelt lagger sitt veto mot forslaget. 

7944 (Jan 3~h! ,~~tt APO 860 ( Re y k jav~k) men e6 ~e~ ~ an~ ~~it 

APO 887 oc. h APO 5 2 7 ~ am~ APO 1 17 . 
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NORSKA STYRKOR I iSLAND 
De fslandska styrkornas officiella julkort fran 1942 visar det norska lejonet upptill 

till vanster. I juni och juli befinner sig 12 norrman, av olika orsaker, p~ Salvation 
Army Hostel i Reykjavik. De utbildade de brittiska styrkorna i att anvanda skidor. 
Engelsmannen betalade for norrmannens hjalp, men man betalade valdigt dMigt s~ 
att dessa m~ste ta extra arbete i Reykjavik. Den 15:e augusti 1940, med 6 nya rekryter, 
bildade de en privat arrne och upprattade sitt hogkvarter i ett hus alldeles utanfor 
Reykjavik. Utan officiell inblandning skaffade de sig b~de vapen och uniformer. De 
ingick i the Duke of Ellingtons Regiment i ungefar en m~nad. I november blev denna 
privata arme en del av Royal Norwegian Army, som betalade deras lOner. I novem
ber upprattades ett skidtraningslager i Akureyri och den 19: januari anHinde ytterligare 
norska soldater fran England. I september 1941 upprattades p~ nytt ett lager i Reykja
vik och ett vid Vinheimajokeln. I slutet av 1943 hade all norsk personallamnat 
fsland. 

Den 7:e mars 1941 blev 12 av dessa norrman avdelade for ett hemligt uppdrag. De 
larnnade fsland for att uppratta en "vaderstation" p~ Jan Mayen. Brev £inns fran deras 
ankomst dit den 18:e maj 1941, sarnt fr~n juli 1941 och mars 1942. 
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L8 . 
Auktion i Kalmar med lttckligt slut 

Var medlem i Kalmar, Lars Tore Eriksson, brukar ha nasa fOr att fa tag i bra fs
landskt material! Sa ock till den senaste auktionen den 4 juni i ar, da mycket intres
sant gick under klubban. Auktionen borjade, for Islands del, med tva vykort med de 
svara ORNFIRD resp. ORNFIRO stamplarna fran fsafjardarsysla, bada stamplade med 
kronstampeln C 1-HOLT. De fOljdes upp med ett brev med danska marken fran Faro
arna till Island, stamplat IsLANDS FALK. Vern har sett nagot sadant tidigare? 

En stund senare var det dags fOr dagens rysare! ett brevkort BKE 1, tillaggsfrankerat 
med ett blatt 5 aur-marke, med utgangspriset 1000:-, saldes efter en lang budgivning 
for inte mindre am 29 500:-! Alla undrade, var det sa ovanligt? Svaret kom sa sma
ningom. Det firms bara tre (3) st sadana bevarade utanfor de fslandska arkiven. 

Auktionen fortsatte sa med manga rariteter. T.ex. ett fantastiskt vackert brevkort 8 
aur. med tillaggsfrankering 3 aur, stamplat SHIP LETTER TROON. Ett vykort fran 
1903, visande en datida fame fatale, med den mycket svara stampeln SIGGEDIS (pa 
eftermiddagen) samt mycket annat smatt och gott, innan det objekt som "Vi" skulle 
ha ropades ut. "Vi " var ett pa platsen bildat konsortsium om 8 man, i vilket under
tecknad ingick, som gett oss tusan pa att ropa in en mapp, innehallande 24 st 
TOLLUR-frankerade fakturor, nagot som mycket sallan fOrekommer pa auktionema 
varlden runt. Utropspriset var satt till 10 000;-, men "konsortiet" var, enade som vi 
var, beredda att hanga med mycket langre. Nar klubban antligen foil, for en i vart 
tycke rimlig summa, foil samtidigt manga tunga stenar fran ett antal hjartan. 

Efter auktinen aterstod det roligaste! Att aka ut till semesterbyn pa Oland, dar vi 
alia bod de, for att fordela "kapet". Detta delades upp i atta ungefar likvardiga hagar 
om tre fakturor i varje. Sedan fick Fru Fortuna avgora lotten. Sjalv hade jag turen att 
fa tre fakturor med olika Reykjavfk-stamplar, vilka sa smaningom kommer att 
redovisas i nAgra kommande Rapporter : 

Sedan ar det bara att satta sig ner och invanta nasta L TE-katalog, for att se vad han 
lyckats nosa upp under sina eviga odyseer pa jakt efter bra material. 
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