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Kiira viinner 

SAar det dA dags att lagga ytterligare en samlarsasong till handlingama! En sasong 
som inte bjudit pA nAgra stOrre hojdpunkter. Dessa kommer ju i Ar sA smAningom med 
borjan pA Finlanda och senare i host Nordia i Malmo (alltsA inte Lund dit jag i en tidi
gare Rapport lyckats forlagga utstallningen) samt sist men inte rninst Goteborgsklub
bens 30-Arsjubileum som vi ser fram emot med stor nyfikenhet. 

A v auktioner ar det val bara Postiljonens marsauktion som rosat marknaden nar 
det galler fslandskt material! Dar styckades en fin guldmedaljsarnling upp och i den 
fanns det multurn. Forutom ett fint avsnitt forfilateli, ett fslandskt skildingbrev med 
danska marken (ett av 6 kanda) och ett 8 skildingbrev till K0benhavn som toppobjekt, 
samt ett stort antal skildingar av olika valorer. Har fanns ocksA ett otal vackra brev och 
helsaker med vackra ship-letterstamplar till nar och fjarran, men konstigt nog, inte ett 
er~da inhemskt brev (forutom en dellavede Thrir-brev) med frankeringen 4 sk. eller 
10 aur. Om detta kan ni lasa mer i en mycket intressant artikel frAn en av vAra med-

"lemmar i denna Rapport. 
Vidare farms ett stort antal Thrir-marken (ar inte dessa overvarderade?, det verkar 

finnas mangder pA marknaden!) samt inte minst mAnga bra samlingar dar fOreningen 
var med och bjod, men dar vi fick vika oss for mer penningstarka kopare, 

Foreningen har dock senare, pA en annan auktion, lyckats battre och vi kan till 
hosten erbjuda er, kara medlemrnar, bra och billigt, (vi raknar med att kunna salja till 
25 % av Facit) stamplat material frAn Christian IX och framM, varav manga av de svAra 
markena. Vi har ocksA kopt ytterligare en nummerstampesamling med vackra, ratt
vanda stamplar. Nummerstamplarna upplever, kanske pA grund av vAr handbok, en 
renassans och vi har hittills sAlt allt som vi haft med pA s~Aauktionema i Rapporten. 
En del av de har stamplarna ar ju billiga, men kan vara svAra att firma vackert stamp
lade dA de betingar ett klart mervarde. MAnga samlar dem ocksA · pa de olika emissioner 
som fanns under brukstiden. 

Vad vi for narvarande mest letar efter, ar en bra brostampelsamling av den typ vi 
hade for 2 Ar sedan. Men sAdana rara artor verkar det inte finnas nAgon uppsjo av. 
Vackra fslandska brostamplar ar definitivt knepiga att firma! 

Nar dessa rader skrivs, dagarna fOre Finlandia har jag annu inte fMt Lars Tore 
EriKssons katalog, men Lars Tore har meddelat att darfinhs mycket intressaht 
fslandskt material. Vi far val se! 

Om denna auktion och om Finlandia, dit i alia fall vi stockholmare reser med den 
strange kassoren som reseledare, fAr ni lasa mer i september-Rapporten 

Till dess vill jag onska er alla en skon och lat somrnar! 
sekr. 
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Fran min horisont 

Antligen har foreningarna i Stockholm och Goteborg tagit beslut om att vi skall 
ansluta oss till Sveriges Filatelistforbund. Det innebar for nya svenska medlemmar att 
de mAste ansluta sig till SFF. For de utlandska medlemmarna innebar det ingen for
andring. Datum for anslutningen faststalldes till den 1 januari 1996. 

Har besokt Helsingfors och varldsutstallningen dar. Mycket fsland farms tyvarr inte 
att se! Tre helsakssamlingar av hog klass fanns det dock ~tt beundra. I mitt tycke var 
nog von Strokirchs den basta, men jurun hade en annan Asikt. Nar det gallde 
Gronland sAg vi tre fina samlingar somalia fick hoga utmarkelser. PA vagen hem frAn 
Helsingfors hyrde vi ett konferensrum pA bc\ten och hade en trevlig samvaro under 
hemresan. FrAn Goteborg (Kaj Librand) hade vi mottagit 20 frAgor som vi hade en 
tavling med. Segrade i hArd konkurrens gjorde P.O. Abrahamson. 

Nu nar sommaren borjar narma sig, ar auktionsverksamheten i gAng fOr fullt. En 
hel del fslandskt material har funnits att lamna bud pA om intresse och pengar funnits. 
Ar det nAgon som annu inte har kopt vAr "Nummerstampelkatalog" sA ber jag er att 
passa pA nu, for det £inns inte sA mmga kvar. 

En frAga som kan vara intressant att Hi svar pA ar, hur mAnga av vAra medlemmar 
ar gj_ med i SFF? Ar Du inte medlem? Sand i sA fall ett kort till mig eller sekreteraren 
och meddela detta, sA vi fc\r en bild av hur mAnga Ni ar! 

Slutligen onskar jag alia medlemmar en skon sommar med fint vader och kanske 
nAgot besok i en frimarksbutik, dar just Du firmer set dar market eller brevet som Du 
letat efter i flera Ar! 

Hadetbra! 
onskar Stig osterberg 

- ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Motestemat faroiska Pf-kort lockade 17 medlemmar och 4 gaster at besoka motet 9 
feb. Narvarolotteriet vanns av Kjell L.(farosamlare) och 2. priset av Hasse W. 

Arsmotet 9 mars besoktes av 25 medlemmar och 1 gast. Karl-Erik vann 1. och Jan
Olaf 2. priset i lotteriet Efter en lAng diskussition beslot motet att fslandsklubben till
sammans med Foreningen fslandssamlarna skall soka intrade i S.F.F. 

Till styrelse for 1995 valdes: 
OrdfOrande: Johnny Pernerfors om val 
Vice. ordf. Rudolf Krummel , 

Sekreterare Kaj Librand " 
Kassor Lennart Engstrom " 
Auktionist Tom Rinman Nyval 
Bjorn Hagberg avtackas for de gAngna Aren. 
Nar Tom nu gor comeback i styrelsen eftertrader han Bjorn som eftertradde honom 

som kassor for 6 c\r sedan! 
Den 27 april inledde klubben sitt 30-Arsfirande med jubileumsmote. 23 Narvarande, 

varav 3 f.I..:medlemmar och 1 gast. Narvarolotteriet vanns av Johnny och 2. priset gick 
till~Hans R. Bland de narvarande fanns K.J. Kjellander, fslandsspecialisten som holl en 
auktion. I ovrigt agnades kvallen c\t kaffe och tc\rta, stort jubileumslotteri och klubb
auktion. Jubileumsfirandet fortsatter till hosten. 

Motestema den 18. maj var fslandska frankostamplar, ett ganska okant samlings
omrAde. Den nya handboken borde val oka intresset. 9 medlemmar och 1 gast besokte 
motet. Anna vann lotteriet. Kaj Librand 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

VALKOMNA TILL HOSTENS MOTEN! 

VArens moten har varit bra bes5kta i Goteborg och ganska bra besokta i Stockholm! 
Vi tycker oss se en ljusning i besoksfrekvensen, men det £inns fortfarande plats for 
melnga fler i belda stiiderna. I Stockholm har vi frcln nyelret bland annat in£5rt ett nytt 
narvaro-lotterisystem, dar du forutom kvallens vinst aven deltar i ett lotteri som skall 
vinnas 3 gclnger och dessutom deltar du i ett lotteri, dar du erhMler en lottsedel per 
besok, och som spfumer over hela clret.(dragning pA Luciafesten) Men har du tur dar, 
kan du ju vinna pel ett enda besok. Vi kommer ocksA att under hela hosten salja bra, 
stamplat och ostamplat material ur samlingar som inkopts under vAren. SA alia ni 
soffliggare, tag er sjalva i kragen och kom pA vclra moten, det ar ju andel en favor som 
endast ar ett fAtal medlemmar forunnat. Jag tanker del pA alia medlernmar som av 
avstmdsskal ar forhindrade att delta i vclr foreningsverksamhet. Och tank pA hur kul 
det andA ar att samla fslandl 

STOCIQIOLM FALTOVERSTEN, Valhallavagen 144, T-station KARLAPLAN 
Moten den forsta torsdagen i varje manad 

Torsd. 7/9 Kvallens tema: fslandska REK-stamplar. Stig Osterberg med flera 
visar sina samlingar. Vi bOrjar ocksA att salja ur ovan namnda 
sarnlingar. "Forst till kvarn" 

Torsd. 5/10 Kvallens tema: Gronland. Det var lange sedan nAgon talade om 
Gronland. Tag med din samling och visa vad dullar! 

Torsd. 2/11 Kvallens tema: Nummerstamplar. Alltid aktuellt! Lei£ Nilsson 
visar sin numera imponerande samling. Vi raknar aven med att 
vid denna tidpunkt ha annu en nyinkopt samling att salja ur. 

Torsd. 7/12 Luciafest med glogg och lussekatter. Vi kommer ocksA att visa den 
fina video frAn Faroarna som vi pA grund av tidsbrist inte hann 
titta pA under det sista vclrmotet 

GOTEBORG GARDABO 

Tors~. 
Torsd. 
Torsd. 
Torsd. 

14/9 
12/10 

9/11 
14/12 

Moten den andra torsdagen i varje manad 

Planering .:infor 30-clrsjubileet 
Tema Farostamplar, Tryggve Johansson 
Tema Stimpilmerki, Walter och Anna 
Luciafest 
Samt som vanligt en liten miniauktion vid varje mote. 

Nyhet infor kommande sasong ar "kvallens miniutstallning" med uppmonterade 
samlingar. Utstallare till hosten ar; 14/9 Tore, 12/10 Rolf, 9/11 Bertil, 14/12 Tryggve. 

Klubbens 30-clrsjubileum celebreras med en fest i samband med Frimarkets dag i 
Nordstan den 7/10. dar aven en propagandautstallning med fslandska, fariska och 
gronlandska frimarken kommer att visas. Klubben kommer ocksA att ha ett eget bord 
med forsaljning av litteratur och frimarken, inlamnade av medlemmarna. (Johnny tar 
emot material till detta till och med Cull)) Har kommer aven auktionsmaterial till 
kvalitetsauktionen att visas. 

Dagen darpA den 8/10 avhMls derma i Gclrdabo kl. 11.00. Du som har bra material att 
shlja, kan annu lamna detta till Johnny Pernerfors. Men det brAdskar! sekr. 
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Om isliindska brev och stiimplar 

Mitt Iilla inlagg i Rapport nr 95, om vadan, gladjen och svArighetema med att 
samla stamplar fran nagon eller nagra fa utvalda syslor har vackt ett visst intresse 
bland medlemmarna. 

Ett specie1It trevligt brev h~ jag fatt frAn Gudmundur Thorgrimsen, vad jag forstAr 
en islanning i forskingringen, boende i L~irsund i Norge. Gudmundur skriver inte 
bara om islandska stamplar, han har ocksA·en ide, och i mitt tycke mycket trovardig 
sa dan.. om varfor det firins . sa fa inhemska skillingbrev och forresten aven inhemska 
brev av nagot senare datum bevarade. Han ger ocksa en del goda rad till dig som har 
funderingar pa att borja samla fslandska staffip~ar. 

Jag tycker .Gudmundul:S brev ar sa bra att:jag tar in det har i Rapporten i sin helhet. 
Kanske kan det skapa en liten debatt. Atminsone det om hans ide angaende skilling
breven. Gudmundur skriver: 

Sysla-samlande ! Vad iir det ? 
Det var overskriften i senaste Rapporten ft'im en samlare av {sliindska stiimplar, 

sam hade problem med att fa tag i stiimplar fran mindre orter i island. En {sliindsk 
sysla-samling iir inte liitt att fullfolja! Nagra fa utstiillningssamlare har lyckats att fa 
ihop bra samlingar, men manga ganger kan det vara tillfiilligheter sam gor att veder
borande haft turen med sig. 

Tillftilligtvis samlar iiven jag stiimplar fran "syslunun" runt Breidajjordur. Diir har 
jag mina rotter och manga av mina sliiktingar bar i trakterna runtamkring. Det iir en 
star fordel att ha bra lakalkiinnedom for en stiimpelsamlare. 

Niir det giiller bro-stiimplar, sa iir det ett-kapitel for sig, men jag tror knappast att det 
ftnns samlare sam ligger med stara miingder av dessa stiimplar i lager. Forr i tiden var 
det manga sam kopte stiimplade miirken, men stiimpeln i sig sjiilv var inte intressant, 
diirfor att ingen ville betala nagot for den. Det iir bara for nagra fa artianden sedan sam 
intresset for posthistoriska samlingar borjade ta fart och diirmed var intresset for 
sjiilva stiimpeln i centrum. 

Det forsta jag minns betriiffande stiimpelsamlingar, iir fran min ungdom, ungefiir z 
mitten pa 40-talet, da jag var pa Fr{merksjasalan i Reykjavz'k. Chefen pa den tiden 
hette Scemundur Helgasan, och jag minns att han visade mig manga fyrkantiga 
papperslappar med piistiimplade {sliindska nummerstiimplar, en pa varje lapp. Han 
hade troligtvis letat fram alla tillbakaliimnade nummerstiimplar sam han sedan 
stiimplat upp efter onskemal, t~oligtvis fran en utliindsk samlare. Han fragade mig om 
jag hade niigot intresse for dylika samlingar, sam den gangen verkade okiint och 
friimmande for mig. 

Detta problem med att fa tag i gamla stiimplar i island, tror jag delvis har samma 
arsak sam en annan kiind fraga. Varfor ftnns det inte mer iin ca. 40 {sliindska skilling
brev? I Jon Adalsteinn Jonssons bak "iSLENDSK FRiMERKERI f HUNDRAD AR" 
star det att under aren fran 1873 till 1876 salde {sliindska postkontor 47 619 st. 4 sk
frimiirken. Pa den tiden var 4 sk. inlands-brevporto. Jag tror inte att det pa den tiden 
saldes sa manga frimiirken till samlare, sa man kan Jastsla att det siindes ungefiir 
Iii 000 brev inom island. 

Var har dii alla dessa brev tagit viigen? Detta iir ett mysterium sam island iir ensamt 
om! Och det iir svart for utliindska samlare att forstii. 

Nu vill jag diirfor bege mig miltals iviig fran en vanlig samlares tankegangar , niir 
jag skall skriva om bostadsforhiillandena i Island. 

\ ___ _} 

..._:J 
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Under forra arhundradet och en bit fram i detta arhundrade var (sliinningarna till 
stor del en bondebefolkning som bodde pa gardar ute pa landet. Husen var byggda av 
torv och inviindigt mer eller mindre kliidda med trii. Men detta varierade mycket 
med ekonomin da allt triivirke maste importeras. Det var ett svdrt arbete att bygga hus 
pa det viset och inte minst att underhiilla dem for att undvika takliickage o.s.v. Resul
tatet var manga ganger att det blev mycket juktigt inne i husen och da siiger det sig 
sjiilvt att papper, brev och frimiirken inte tiilde denna juktighet, utan forstordes. 

Dessa· gamla torvhus var i bruk langt in i vart drhundrade, en del av dem iinda in 
pa 1940-talet pd gardar ute pa landet. 

Triihus, en del utviindigt kliidda med korrigerad plat, ersatte efter hand torvhusen 
pa landet och i tiitbebyggelsen, fram till ungefiir 1930. Diirefter iir armerad betong det 
vanligaste byggnadsmaterialet. , 

Jag tror att de diiliga bostadsforhallandena i Island, lean vara orsaken till att sa fd 
skillingbrev finns bevarade och foresten ocksa brev fram till sekelskiftet. Jag stodjer 
min teori pa att de fiesta brev som jag sett pa utstiillningar iir frankerade med 8 sk. 
eller 16 sk. och senare med 16 aur. eller 20 aur. Det vill siiga att dessa brev blev siinda 
till utlandet. Brev med 4 sk. har jag niistan inte sett och fa med 10 aur. 

Niir det giiller stiimplar, sa skulle ett bra frimiirke ha en vacker stiimpel, i ovrigt 
hade stiimpeln i sig sjiilv inget varde. 

Betriiffande st(impelsamling tror jag att det iir f6rnujtigt att samla efter modellen 
"Syslor och hreppur" Man Jar da en oversikt over alla breefhirdingar som lagts ned 
och hur manga som finns kvar. 

Jag vill hiir niimna 2 syslor. Dalasysla och Austur Bardarstrandarsysla, diir det under 
aren lagts ned 9 resp. 6 brejhirdingar. I dag har Dalasysla 1 PA (Budardalur) och 1 BH 
(Nedri Brrmnci). A. Bardarstrandarsysla har 1 PA (Kroksjjardarnes) och 1 BH 
( Reykholar) 

Jag tror att en del stiimplar fran Breidarjjordur-omradet iir mojliga att fa tag i till 
rimligt pris. Enligt min uppjattning finns det dock forhallandevis lite stiimplar i 
island. Det verkar som om mycket av stiimplarna gatt till samlare i utlandet. 

Detta iir allt vad jag har att beriitta. Hoppas att det skall komma till nytta for nagon. 
Gudmundur Thorgrimsen 

Javisst Gudmundur. Det har trevliga brevet tror jag mAnga har gladje av och det har 
med torvhusen lclter valdigt intressant. Konstigt att ingen har tankt pA det forran nu. 
Vi overlclter darfor tilllasarna att komma med synpunkter pA om detta var kant tidi
gare. Sjalv har aldrig nAgonstans last om derma teori trots att jag pA senare Ar tvingats 
att lasa en hel del om island. 

En snabb titt i foreningens arkiv over skillingbreven, (vi har bilder pA de fiesta av 
kanda sAdana) stoder Gudmundurs teori och ger vid handen att av de brev som finns i 
privat ago ar endast 2 st frankerade med 4-skillingar. A v de ovriga bevarade firms 4 st 
pA postmuseum (fran Hans Hals samling) och nAgra andra pA Nationalmuseum i 
Reykjavik. Ovriga bevarade brev i fslandska arkiv ar ofta sanda till myndigheter, t. ex. 
amtman, som inte torde ha varit inhysta i hus av torv. 

• • 
sekr . 
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Mystisk isliindsk militi{riJoststiimpel 

En ny intressant miliUirpoststfunpel dOk i hostas upp pA en dansk auktion och er 
sekreterare som inte kan se nAgon sAdan passera, passade naturligtvis pA att lagga ett 
bud pA den. Budet resulterade i kop och plOtsligt stod jag d:ir med en stampel som jag 
dels -inte samlar, .dels inte .visste ett dugg om. ·Stampeln, som :it tvAringad och i gron 
farg med texten :MPS * IDS ICELAND, ar ·slagen pA ett brev till A T Mahon School 
Box 52 FPO N Y. c/o M. Under den grona stampeln syns ytterligare en stampel U. S. 
NAVY FPO 09571 JUN 11 1986. Detta ar Keflavikbasens maskinstampel. Brevet ar 
sAledes med all tydlighet avsant frAn island. 

Hur i all varlden skulle jag nu fA ut nAgot av allt det har? Som tur ar, tankte jag, har 
vi ju en militarpostspecialist i foreningsstyrelsen! Sagt och gjort. Jag visade brevet for 
den strange kassoren, som bleknade n:ir han sAg brevet, men trots allt fann sig i situa
tionen och frankt pApekade att sAdana "modema stamplar" samlade minsann inte han 
pA. "Det skall vara stiimplar frAn krigsAren" var nasta kommentar. Detta naturligtvis 
for att han inte visste ett smack om mitt brev och dess stampel. Ingen hjalp att hamta 
dar alltsA! 

En som brukar veta det mesta om lite av varje, Qlafur Elfasson, blev nasta offer for 
min kunskapstOrst. Jag trMfade 6lafur pA Nordia i Arhus och visade honom brevet. 
Men inte heller han kande till stampeln, men lovad-e att Jorska i saken nar han kom 
hem, om jag sande honom en kopia av brevet. Kopian sandes ivag, och bara nAgra 
veckor senare fick jag svar. 6Iafur skriver. 

Foljande forklaring har jag Jatt av en sergeant pa den amerikanska basen pa 
Keflavikjlygbas sa den bor vara korrekt. 

MPS = Military Postal Service 
IDS = Inter Departimental Service (pa detta var sergeanten inte helt siiker) 
Brevet. iir ett privatbrev, siint fram en amerikansk bas till en annan och befordrat av 

det amerikanska militiirpostviisendet. Dessa brev gar portofritt (inga frimiirken) dd de 
aldrig kommer i kontakt med den vanliga posten. Det ftnns inga reguljiira forbindel
ser med militiirjlyg pa dessa rutter, men posten blir medtagen niir ndgot jlygplan skall 
jlyga den striickan. Det kan diirfor ta lang tid for ett brev att komma fram, men d andra 
sidan sa gar det portofritt. 

SA lAngt 6lafur Elfasson. 
En annan medlem som bidragit med uppgifter ar Don Lee i England. Don samlar 

militarpost och har en amerikansk kontakt som tidigare var overste i The American 
Air Force pA Keflavikbasen. (ett bra snapp hogre an Olafurs segeant alltsA) Denne laser 
MPS som "Military Postal System" och sager att stampeln skall anbringas dar frimarket 
normalt sitter och antar att detta ar ett satt for kommunikation mellan olika FPO:s .;' 
utan att anvanda frimarken 

Om vi dA skall forsoka att bena ut vad som hant med brevet pA dess fard frAn fsland 
och tillbaka igen: . 

Brevet ar alltsA avsant frAn Keflavfkbasen den 11/6 1986 till AT Mahon school i 
New York. DarifrAn har det omdirigerats, nu till Ms Carole A London, Bahrain School, 
FPO Lokal 09526, ocks~ det belaget i New York. Att jag ar s~er pA att detta FPO ocksA 
llgger i N.Y, beror pA att pA baksidan av brevet firms en stampel i violett som fortaljer 
detta. Har £inns ocksA en annan stfunpel, ocksA den i violett, dar man med lite god 
vilja kan lasa DELIVERY SERVICE . ADM: DEPORT UNIT samt en postijanstem . 
signatur. Ms London har inte heller har pAtraffats och brevet har retumerats till fsla 
med den for USA sA typiska stampeln, en pA avsandaradressen pekande hand och med 
texten RETURN TO SENDER samt "Moved, left no address" forbockad. Aven denna 
stampel ar i violett farg. __..... 
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Kanske ar den violetta fargen en signal att det har ar frAga om returpost?? Den 
fargen fanns ju aven pA de tvA stamplarna pA baksidan. 

Vern vet nAgot om detta ??? 

Vad jag daremot vet, tack vare Don Lees amerikanska overste, ar att avsandaren Joel 
London var larare pA The AT Mahon overseas school pA Keflavikbasen och att "c/o 
M" i den ursprungliga adressen stAr for University of Maryland, ett av tvA universitet 
med omfattande utbildning pA basen. 

Vad jag annu inte vet nAgot om, ar de smA stamplarna pA baksidan av brevet KA, 
Kl, KS och K8. Ar det mojligen frAga om nAgon form av dirigeringsstamplar eller 
fanns dessa stamplar pA de flygplan som befordrade brevet? 

Ja som vanligt blev det en del frAgor pA slutet och jag ar naturligtvis tacksam fOr in
formation om nAgon av Rapportens lasare kan bidra med svar pA dessa. Men jag vill 
ocksA att Du skall veta, att om Du har nAgot "skumt brev" som Du inte riktigt vet hur 
det forhAller sig med, sA skriv en rad och skicka med en kopia sA kan Du sakert, med 
hjalp av all den expertis som foreningen forfogar over i olika lander fA en forklaring 
till det Du sjhlv inte kan ta reda pA. 

~A>-
~¢Z-. 

(-pD t..e -~I'JL OC!.~'.:f I 

. · .. 

• 

sekr. 

---··- ----- ----- -------
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FRAISLAND 

Efter en i mitt tycke, i ett flertal Rapporter, lyckad slutredovisning av stampeln · 
iSLANDS FALK, dar vi forutom sjalva stampeln aven fMt en hel del kunskaper om 
det fartyg dar den anvandes, tycker jag att det nu ar dags att skriva litet om en annan 
stampel, eller rattare sagt stamplar, vilka betydligt oftare an IsLANDS F ALK dyker upp 
pa fslandska frimarken och brev. Jag tanker da pa "FRA fsLAND", aven den en 
enrads-stampel, ja det £inns forstas aven en 2 raders, som savitt jag har raknat ratt 
finns i 5 olika utforanden. 

Den tidigaste och aven vanligaste av dessa sUimplar, utford i 5,5 m.m. groteskstil 
och 34 m.m. lang anvandes i Kopenhamn och ar kand sa hmgt tillbaka i tiden som till 
skildingarna. 

I Hans Hals beromda samling, som numera £inns i Postmuseum i Reykjavik, £inns 
ett brev till Danmark frankerat med 2 st fslandska 4-skildingar, med stampeln FRA 
fSLAND. Stampeln torde sAledes ha tagits i bruk samtidigt med, eller innan inhemska 
frimarken borjade att anvandas i fsland. Kanske kan den forekomma pa forfilatelist
iska brev fran fsland, aven om jag sjalv aldrig har sett nagot sadant! Denna stampel 
forekommer sedan ganska allmant fram till och med 1930-talet, da den avlOstes av en 
liknande stampel med nagot hogre bokstaver (6 m.m.) och 36 m.m. lang. Sedermera 
tillkom aven en 2-raders maskinstampel 

Fran Vejle, pa Jyllands ostkust har ocksa inrapporterats en stampel, anvand en kort 
tid pa 1920-talet. Egentligen star det Fra Jsland och stampeln ger intryck att vara av ett 
mera provisoriskt slag. 

V arfor just Vejle, som ju ligger lite avsides, av alla danska hamnstader, skaffat en 
Fra fsland-stampel, fick jag forklaringen till i ett litet hafte som delades ut av Dansk 
Posthistoriskt Selskab pa NORDIA i Arhus. Bakgrunden ar troligtvis den att en affars
man i V ejle i importerade stora mangder fslandshastar som transporterades till staden 
med batar vilka gjorde uppehill i V ejle pa sin vag tilll<0benhavn. Med dessa tran
sporter som pagick under -Aren 1920 - 1925 medfordes en hel del post fran island. Da 
landtransportema var snabbare an bMarna landades darfor. posten fran fsland i Vejle 
och fordes landvagen vidare till huvudstaden. Vejle-stamplar ar darfor inte alltfor 
ovanliga pa fslandska marken, medan daremot den lilla Fra Jsland endast ar kand i ett 
£Mal exemplar. 

Forutom har namnda FRA fsLAND-stamplar, alla anvanda i Danmark, forekom
. mer aven en femte, anvand i Th6rshavn. Den ar utford i antikvastil innom ram och 
mest kand pa 1930- 1940-talsmarken. 

Man kan i detta sammanhang-· aven namna stampeln FRA F lEROARNE, anvand i 
Kopenhamn, som sporadiskt forekommer pa fslandska frimarken. Det ar da troligtvis 
pa det viset att brev fran fsland forst landats pa Faroarna och sedan gatt vidare med 
faroposten till Kopenhamn, dar de makulerats med denna stampel. 

Att skapa en samling med enbart FRA fsLAND-stamplar bor inte vara sa svart! 
Stamplarna stracker sig over en lang anvandningsperiod. Dear heller inte, forutom 
V ejle-stampeln, alltfor svara eller kostsamma att anskaffa. 

Saar det dags for de sedvanliga fragoma, vilka lasarna sakert med glans kommer att 
kunna besavara: 

1~ Finns det fler FRA fsLAND-stamplar an de jag har beskrivit? 
2. Vet nagon med sakerhet nar de olika typema borjade, resp slutade 

att anvandas? 
3. ~an nagon annan stad an Kopenhamn och Vejle ha haft sadan stampel? 
4. Ar de gjorda av gummi eller stAl? 
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7 0. 

Kan nagon svara Eivind ? 

Fr<1n en av v<1ra nyare medlemrnar, Eivind Kolstad i Norge, har jag f<1tt ett brev 
sarnt fotokopior av tv<1 fsHindska brev, starnplade BLESUGR6F, sorn var BH inorn 
Reykjavik under <1ren 1945-1968. 

Men det ar rnycket rned de har breven sorn inte starnnuner! Portot ar fell P<1 breven 
har anbringats utlandska frirnarken rn.rn. Allt detta har satt rnyror i huvudet p<1 
Eivind och han behover hjalp for att reda ut problernen!· • 

Kan nagon svara pa hans fragor? 

BLES UGROF-lvlYSTERIET 
Pa fslandsklubbens siste auksjon var jeg sa heldig a fa tilslag pii en lot med 5 brev 

sam var stemplet med den ganske uvanlige Reykjav{kstempelet B2c2 BLESUGROF. 
Breverne var utvilsomt "filatelistiske" men likevel interessante. Alle var frankert 

med et av de to Europamerkene fra 1961, og i tillegg var det ogsii satt pii et Europa
merke Jra Tyskland, Nederland eller Belgia. 

Alle hadde forskjellig handskrift pa konvolutten, og aile var adressert til forskjellige 
personer i Tyskland, Nederland eller Belgia. Noen hadde ogsa piisatt luftpostetiketter 
(Loftleidis par Avian) og var altsii stemplet Blesugrof maj 1964. 

Jeg ble intressert i a finne ut noe om historien til disse brevene og skrev till Johnny 
Pernerfors for a hare om han visste noe om bakgrunden. Det gjorde han ikke, men 
han hadde et av disse brevene selv, og i tillegg et som skal selges pa intern auksjon i 
Goteborgsklubben i var. Jeg har disse sam illustrasjoner til denne artikkelen . Begge 
dise ligner pa mine brev, men et av dem er uten Europamerker. 

Sa er sporsmalet: Er det flere Blesugr6f-brev pa markedet? Er det noen av Rapport
ens lesere sam har brev eller vet noe om historien bak? Undertegnede ville vcere 
svcert takknemlig for a komme i kontakt med noen sam vet noe. 

Det som er sikkert er at brevene ikke er gatt med posten. Disse Europamerkene er 
praktiskt talt ukjente som postalt brukt (se etter i samlingen din), men det som er 
viktigere: Porotaksen til Europa (laveste vektklasse) i 1964 var 7,50 + tillegg for 
luftpost, og dette stemmer ikke med frankeringen pa brevene. 

Det er dessuten et mysterium hvorfor brevene er pasatt utenlandske Jrimerker i 
tillegg til de {slandske. At konvoluttene er stemplet i Blesugr6f og ikke ved et sterre 
Reykjav{kpostkontor er vel bare et Iykkelig sammentreff for oss brotypesamlere, eller 
hva? 

Eivind Kolstad 
Snurrasen 84 
N-3748 SILJAN 

Ja dar ser man. Aven moderna fsHindska brev kan staJ.Ia till det for oss stackars 
filatelister! Min egen formodan om de har breven ar, att nagon filatelist fran 
kontinenten, (det kan naturligtvis aven ha varit en !sHinning) med lock och pock 
lyckats forma den stackars brefhirdingakonan att mot reglementet stampla de 
utHindska frimarkena mot lofte om att "ingen skall fa veta nagot", varpa han eller hon 
stoppat breven i fickan och sjalv agerat brevbarare. 

sekr. 
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7 2. 

Svar pa fragorna om Ahrenbergbreven och annat 

Fran C)lafur Eliasson har kommit svar pa min undran i forra Rapporten om riHt 
porto pa Ahrenberg-breven. Han skriver: 

Helgi Gunlaugsson har helt riitt i Rapport nr 88 ddr han redoghr for portot! 
Ahrenberg skulle sjiilv ha 20 sv. kr. per brev, vilket blev 25,40 i isl. kr. omriiknat efter 
den tidem:. kurs. Postviisendet skulle ocksa ha sin del, 35 aur. i porto for ett brev 0-20 gr. 
+ 30 aur. i Rek-avg1jt. Detta var ju inte sdrskilt myckd i forhdllande till Ahrenbergs 
muiel, men resultatet blir ett porto pa 26,05 for elt Rek-brev av 1:a viktklassen 0-·20 gr. 
Dii tilliiggsportot for zwrt ytterligar 20 gr. (utovcr de j()rsta 20 gr.) var 20 aur. sli iir det 
i11te m6jligt aft konstrucra en portosats som slutar pli 10 - 20 -3 0 aur o.s. v. Ti!l 
exell!pc! sku lle ett porh1 fiir ett Rek-brev 20-40 gr. bli 26,05 + 0,20 = 26,25, fomtsatt att 
/ J...h rcn he rgs rmdel in tc j!i rd nd rades iiven om brcuels z1 ik f iikadc. 

A1ill slutsats iir att det aubildade brevet iir over{nm/ccrat 1 

lvfina kiillor iir inte helt eniga niir det galler antalet tsiandska Ahrcu!Jcrg-brcr.'. Den 
kiilla sam jag anser mest troviirdig, Luftpostens histo ria i Norden au Orjan Liining, 
uppger antalet till 65 brev. Jag har inte nagon piilitlig (sliindsk kiilla, d.v.s. orginalkallor 
friin ·postviisendet. 

lviedsiinder en lista over de brev jag kiinner till. Skulle det inte uara e1z ide att 
klubben registrerar Ahrenberg-breven i likhet med H6pj1t.~g-brcven? 

En synpzmkt angaendc brevet pii sidan 19. "Ar det nagon av medlemmarna som 
vet var dirigeringsstampeln l\1IT LUFTPOST BIS NEW YORK ar anvand?" Jag kan 
k11appast tanka mig att danskama anviindc en tysksprdkig stdmpel. Detta brev blev 
censurerat i Frankfurt vilket kan ses pa det Zilla "gotiska e-et" pii forslutningsremsan 
och dct iir troligt att stiimpeln iir slagen diir. 

Till slut en liten komntentar till IB Schoks vykort: Jag undrar hur miinga vykort av 
denna typ herr Steiner mottog; jdmf6r Postiljonens auktion nr 158, lot 336. 

Fabricerade, Provocerade?? 

Ja dar ser man. Aldrig far man vara riktigt glad! Men 6Iafurs ide om att registrera 
Ahrenberg-breven pa samrna satt som vi tidigare registrerat Balbo-breven nappar jag 
gama pa och borjar omgaende med de 8 brev som Olafur kanner till. Dessa har Rek
nurnrner 354, 365, 370, 371, 385, 387, 390 och 400. Alia medlemmar ombedes darfor att i 
fortsattningen inte bara ha ogonen oppna for nya Balbo-brev utan aven fOr dessa 
Ahrenberg-brev som ar minst lika intressanta. Och sa har de ju svensk anknytning. 

sekr. 

Sakes 
• 
Stamplade marken fran 1876 och framat i tiden med omvanda vattenmarken samt 

tandningsvarianterna pa aur-marken 8 e, 11 e och 12 d. 
Ingemann Vatnedalen 
Box 18 
4647 Brennasen 
Norge 



Nya isliindska stiimplar 7 3. 

Fran Fitmur Kolbeinsson, var fslandske van och rnedlern som brukar forse oss rned 
avtryck av nya fslandska starnplar, har en ny laddning sadana inkommit. 

Oenna gang ar det Breidalsvfk, Hornafjordur och Reykjavik 4 som fatt nya stamplar. 
Forutorn handstamplar av typen B Sb har Hornafjordur och Reykjavfk 4 aven fatt 
varsin rullstarnpel av typen R Sa. 

Hornafjordur, huvudorten i A. Skaftafellssysla som blev stad 1989, har under arens 
lopp haft en nagot skiftande narnnhistoria som kanske bor narnnas har. 

Staden ligger pa Islands sydkust, vid nagot som pa kartan ser ut som en stor lagun, 
inte langt fran Bjarnanes och Hoffell vilka under den tidigare fslandska posthistorien 
var uppsarnlingsplatser fOr posten i omradet. I nordvast kan manse den valdiga 
Vatnajokull och den tidigare narnnda lagunen verkar vara ett verk av nagon av d e 
m.anga jokelalvar som avvattnar glaciaren. 

Nar brevhirdingen (BH) oppnade 1898 var det under namnet Hofn (1) f Hornafirdi. 
1912 andradcs namnct till Hornafjordur och 1925 uppklassadcs BH till p6stafgrcidsla 
(PA). 1927 aterkonuner namnet Hofn (1) och sa har stadcn hetat till arsskiftet 1995 d <l 
nan-met aterigen andrades till Hornafjordur. Oetta m ed namnbyten pa pla tser ar inte 
alltfor ovanligt i Island och det staller till en hel del (o)trevliga forvecklingar for oss 
filatelister. 

Namnet Hofn kan for ovrigt aterfinnas pa 3 olika platser i Island. Forutom narnnda 
Hbfn (1) aven Hofn (2) a Strondurn (stangd 1934) och Hofn (3) a Bakkafirdi. Oetta 
senare Hbfn har emellertid rnest kallats Bakkafjordur. Oet var endast en kort period 
1917-01-01- 1917-12-31 som namnet Hofn (3) var i bruk. Namnet Hofn betyder sorn alla 
fbrstar just "hamn" och alla dessa platser ligger saledes efter kusten. 

I Island ar det somalia vet ganska vanligt att olika BH och PA kan ha samma namn. 
Oet vimlar av As, Brekka, Eyri, H6lar, Reykir, Skard och allt vad de nu heter. Hvam
mur t. ex. fbrekomrner pa 6 olika platser, varav 4 var i bruk samtidigt. Nagot som 
borde ha skapat en hel del forvecklingar for posten. Har i Sverige har posten gjort 
precis tvartom! Manga orter, och speciellt i borjan pa detta sekel, doptes helt sonika om 
till nagot helt annat an det ursprungliga namnet. Allt fOr att posten skulle hitta r~Ht. 

Hofn (1) har under arens lopp anvant ett ganska stort antal starnplar, eller vad sags 
om: C 2a-HORNAFJORDUR, C 3-HOFN, N 1a-26, B 2cl-H6LAR*, B 3c-HORNAFJOR
OUR, B Se-HOFN f HORNAFIRDI sarnt B Sa-HOFN f HORNAFIROI**. Till dessa 
kommer sa de tva nya. Det blir inte mindre an 9 stycken, vilket med fslandska ogon 
sett ar ett stort antal. 

* Denna starnpel anvandes en period staxt efter det att Hofn (1) overtagit P A fran 
H6lar (3) 1925. 

** Oa rnina kunskaper i det fslandska spraket och dess grammatik ar synnerligen 
bristfalliga, vill jag passa pa tillfallet och £raga vara fslandska medlernrnar, varfbr t. ex. 
Homafjordur ibland slutar pa "fjordur", ibland pa "fjardar" och ibland pa "firdi". Jag 
tror att detta tidigare efterfragats i Rapporten, men jag har inte fatt nagra vettiga svar. 

sekr . 

• 
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Landsortslotteriet 

Det sa kallade landsortslotteriet, d . v .s. det lotteri dar alla medlemmar som betalt 
arsavgiften och inte tillhor Stockolm eller Goteborgsavdelningarna deltar, brukar allt 
som oftast vinnas av nagon av vara nordiska vanner. Denna gang var det emellertid 
stopp med det! Vinnare blev nr 185 Sture Nystrom fran Rottne. Sture har som ni ser 
ett lagt medlemsnummer och har varit med oss anda sedan 1969. Han har alltsa varit 
med om inte mindre an 21 dragningar innan Fru Fortu~a antligen log mot honom. 
Vinsten i ar bestar av en porslinstalltik av nagot annorlunda slag an tidigare ar bero
ende pa att dessa tagit slut och nagra nya gar ju inte att anskaffa da f_ormarna till d em 
slagits si:inder. Den nya tallriken ar av det slag som tillverkades ti ll Islandsamlarnas 
uts tallning "Allting 1972" i Postmuseum. Den ar endast tillverkad i 35 ex.(alltsa ganska 
ovanlig) och Stures ex. ar nr 20. 

Vi gra tul erar Sture till den £ina vinsten och rakne1r mcd att han, n ~i r denna F~:1pport 
di s trubieras, redan sa tt upp den pa finrumsvaggen. sekr. 

Medelande {.ran kassoren 
• 

Foljande n1edle1nn1ar har annu ri betalt sin n1edlem.savgift, eller delar 
darav, for 1995. Per 1995-05-01 

S 52, 173, S 254, 269, 288, 290, S 310, 363 (fattas 5:- for 1994), 377, 400 (fattas 40:- fOr 
1995), !\§, 492, 517, 520 (fattas 20;- for 1995), 523 (fattas 40:- for 1995), 552 (fattas 63:
for 1995), 588 (fattas 40:- for 1995), S 593, 622 (fattas 60:- for 1995), 625 (fattas 60:- for 
1995), 642 (fattas 55:- fOr 1995(, 643 (fattas 25:- fOr 1995), 645, 650, 651 (fattas 60:- for 
1995), 652 (fatas 5:- for 1995), 669, 673, 685, 690, 706, 710 (fattas 35:- for 1995, S 713, 
722, 729, 731 (fattas 60:- for 1995) 

Tank pa att for den laga medlemsavgiften (70 kr) far du minst 4 Rapporter per ar. 
Dukan ocksa delta pa vara moten i Stockholm och Goteborg och vara med och bjuda 
pa vara auktioner! Vi har heller inte for avsikt att de narmaste aren hoja avgiften. 

Medlemmar boende utanfor Sverige betalar bast genom att sanda in avgiften i 
svenska sedlar eller lokal val uta! Alltsa inte per postgiro och absolut inte med 
bank check! 

Passa gama pa att betala for flera ar framat i tiden! Det underlattar for alia parter! 

Miniauktion 

Vi avslutar varens sista Rapport rned en liten auktion med enbart nummerstamp
lar ur en samling som inhandlades i hostas! Inga sarskilt svAra stamplar, men de fiesta 
ar rattvanda och alia ar fullt lasliga. Priserna ar som vanligt l~gt satta, men du kan 
bjuda hur lite eller hur mycket du vill. Du behover anda aldrig betala mer an 1 
hojning mer an nast hogsta bud. 

Detta ser den strange kassoren till och det ar ocksa till honom som du skall sanda 
dina bud! 

Lei£ Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 

VALKOMMENMED BUD!! 

If\) JENAS1 ;qc;s- 01 3 1. . . 
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