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Foreningen fslandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • Soderberga aile 38 • 162 51 Vallingby 

Hei igen alia kii.m vii.nner islandsamla1·e! 

Och valkommna hem fran utlandssemestrar, badstrander, fritidshus eller var ni nu 
har befunnit er, till en pa papperet mycket intressant och intensiv frimarkshost! 

Sommaren har antagligen for de fiesta av er iimeburit omsom vin omsom vatten. 
For min egen del, tillbringande semestern i stugan i Alsen (uttalas Ash'n) i vastra 
Jamtland, har det mest handlat om vatten! Jamtland ligger som ni vet ganska nara 
kusten just dar Norge ar som smalast och de giriga lagtrycken fran Atlanten pressas 
ihop i dalen fran Tronheim, upp mot fjallet, passerar passet vid Storlien med ett rytan
de och trakasserar sedan det innanfor liggande landskapet med Aredalen och dess for
greningar med regn, hagel, nysno och aska. 

Jag forde saledes, de tva forsta veckorna pa semestern, en ojamn kamp med gras
klippare och trimmer mot det av allt regn snabbt vaxande graset, for att fa tomten 
snygg och prydlig innan de tva orfOrandena och fisksamlaren, numera av ohejdad 
vana, anlande. Denna illustra trio lat sig inte stoppas av vaderleksrapportens loften 
om mer regn, utan anlande i stor stil, overbelamrade med fiskegrejor och flaskor. 

l\1ed fisket gick det nu som vanligt, d.v.s. "nichts", men i ovrigt upptradde herrarna 
rnycket belevat, val rnedvetna om att minsta overtramp nogsamt registrerades, for att 
senare anmalas i Rapporten. Trots besok, bade pa bondauktioner, antikmassa och 
Jamtli, Qamtlands Skansen) firms salunda intet att anmarka pa deras uppforande i ar. 

En som daremot, med sakerhet, ser fram mot nasta ars besok ar korvhandlaren i 
Trangsviken, som for andra aret i fOljd raddade arsomsattningen och gjorde storaf
farer. Inte mindre an tjugo (20) st av hans stora och ytterst delikata produkter inhand
lades av trion, (en okning mot fOrra aret med 100%) for vidare befordran mot sydligare 
breddgrader. Denne handlare kommer nu att ytterligare utoka sin maskinpark for att 
battre sta emot nasta ars anstormning. · 

Nu har val van av ordning i Goteborg for lange sedan slutat att lasa denna Rapport 
da den sakert inte motsvarar hans litterara krav, men da inga alster fran hans penna 
influtit kan han gotta sig at resten av Rapporten som gar i Goteborgs tecken. Den bilaga 
som medfoljer har helt producerats av goteborgarna, (dom kan om dom vill) alit for 
att celebrera klubbens 30-arsjubileum som gar av stapeln pa Frimarkets dag i Nordstan, 
med visning av samlingar, forsaljning av fslandska frimarken samt inte minst en auk
tion sorn inte gar av for hackor. 

Innan jag slutar derma lilla ingress vill jag garna, pa Foreningens vagnar, gratulera 
tvenne "gamla medlemmar" och tillika grundare av var forening. Dels Falke 
Lofstrom, var hedersordforande, som den 6/9 fyllde 85 ar, dels Sture Hegland som den 
15/8 passerade 80-arsgransen. Bada dessa herrar ar still going strong och Falke fick pa 
Finnposta i Helsingfors star Vermeil for sin samling, Aland, dar han for ovrigt till
bringar en star del av sin fritid. Vad betraffar Sture, skulle sakert aven han fa medaljer 
av samma hoga valOr om han bara ville stalla ut och visa vad han har. Denne stor
samlare av alit vad stamplar heter, bade fslandska och :inte minst svenska, och som 
dessutom har ytterligare manga strangar pa sin lyra wad betraffar frimarkssamlandet, 
tillbringade med all sakerhet sin bemarkelsedag pa garden, nagonstans i l\1ora-trakten 

Darmed avslutar jag for min del denna Rapport och later goteborgarna ta over. Uis 
dock garna de visa ord som var ordforande har att anfora pa nasta sida! 

sekr. 
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tember borjas det med "l\1are Balticum", sedan ar det dags for Goteborg i borjan av 
oktober for att avslutas med Nordia 95 i .l\1almo i slutet av oktober. 
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AFA tagit med Island, har d.ven massor av varianter fatt hoga priser, vilket giort 
handlarna mer uppmarksamma pa alla flugprickar. 

OK, vi hoppas val alla att fa gora det dar harliga fyndet, men ju mer kartlagt ett sam
lingsomrade blir, desto svarqare blir det att fynda! Men har som overallt galler det, att 
ju mer man kan, desto lattare ar det att fynda. Eller hur? 

Slutar som vanligt med en uppmaning! BESOK VARA MOTEN! Och ha en 
trevlig host med manga frimarksfynd! 

Stig Osterberg .·.~ 
CirkuL.ir juni1995 

Vid ett innbrott i ett kontor har i Reykjavik i mars i ar stals ett 
paket med ungefar 30 islandska vardebrev fran omkring 1920. Dessa 
brev ar flesta adresserade till Fraken Halld6ra Bjarnad6ttir, men ocksa 
till Tfmaritio Hlfn. 

Det ar mycket sannolikt att de som fatt dessa brev i sina hander 
gor forsok pa att realisera dem och evt ej minst utomlands eftersom 
islandska samlare kanner val till brev som skickades i sin tid till 
Halld6ra Bjarnad6ttir eller hennes tidskrift Hlin. 

Undertecknad vore mycket tacksam for om Ni ville vara sa vanlig 
att ge akt pa om Ni far ett erbjudande om dessa brev. I sa fall ber jag Er 
vanligst kontakta omedelbart undertecknad. 

Eftersom det finnas fotostatkopior av brevena ifraga oversandes 
med detta circular nigra stye ken som ett bevis pa h ur dem ungefar 
ser ut. 

Med de vanligaste halsningar 

);; ,/;;;Z:£.?,)~67:>? 
l /' j6n Aoalsteinn jor&on 

Geitastekk 9 
109 Reykjavik 
Island 



ISLANDSKLUBBEN 
G0TEBORG30AR 

lslandsklubben i Gi:iteborgjubilerar. 30 ar har vi hunnit bli sedan var tillblivelse. Pappa var Axel Miltander som 
tillsammans med nagra entusiasmer frim Giiteborg: Stavegard, Ture Heed (dalmasen som beharskade islandska), 
Bertil Anderberg och nagra till bildade lokalklubben. Verksamheten inleddes hi:isten 1965 och den fick snabbt 16 
medlemmar i Gi:iteborg och Vastsverige. Man startade med en hygglig ekonomi tack vare ett fiirsta lotteri, vari 
lotterna hade en strykande atgang. Men sa var ocksa hi:igsta vinsten en flygresa Reykjavik t&r. 
lslandska Loftleidir hade pa den tid en sitt kontor i Giiteborg och davarande direkti:ir Bjorn Steenstrup, som ocksa 
var filatelist, donerade resan. 
lslandsklubben har i:iverlevt alia spadomar om en ganska snar dod. Medlemsantalet ar i dag runt 100 personer, 
samlaromradet har efter hand utvidgats till att omfatta aven Gronland, Fari:iarna, Slesvig och Danska Vastindien. 
Verksamheten har aven utokats till att omfatta sadant som Jigger utanfiir sjalva frimarkssamlandet. 
Genom Milles forsorg arrangerades redan pa ett tidigt stadium gruppresor till Island. Dessa blev mycket populara 
och skapade ett nat av vanskap. Och pa den vagen ar det idag. 
Nar Mille 1983 avsade sig ordfi:irandeskapet i:ivertog fiirst Bjiirn Forsgren och sen lngvar Andersson klubban och 
efter dennes franfalle 1989 Johnny Pernerfors. Med ungdomens energi och entusiasm tog han sig an uppgiften. 
Hans intresse fiir klubben och dess syfte smittar av sig bland medlemmarna. Varje mote fiirbereds noga och 
sedan ar det alltid nagon som staller upp och berattar om sitt speciella samlingsomrade. Traditionen medlotterier 
och tavlingar av olika slag uppratthalls, resor till auktioner och utstallningar i Skandinavien arrangeras mm. Den 
hitintills kanske mest populara gruppresan gjordes 1991 till Island och Faroarna. IINordia 91 II i Reykjavik var 
huvudsyftet men pa 3 veckor hann vi med att uppleva mycket av denna exotiska del av Norden. 
I samband med vart 30-ars jubileum deltar vi i Frimarkets dag arrangemanget i Nordstan, Goteborg den 6· 7 
oktober, dels med en propagandautstallning dels med ett stort klubbord dar vi forsaljer frimarkslitteratur och ett 
omfattande islandskt filatelistiskt material. Aven nagot Gronland och Fari:iarna ar till salu. 
Sondagen den 8 oktober haller vi jubileumsauktion i var lokal pa Gardabo. 

Fredag 6 okt. 

Lordag 7 okt. 

Sondag 8 okt. 

PROGRAM: 
Kl. 12·18. i Nordstan. 

-Islands postverk med Svana Magnusd6ttir Karlsson har forsaljning. 
·Kiubbord med forsaljning och information om klubben. 
-Gi:ita Frimarken deltar med fi:irsaljning av frimarken och tillbehor. 

Kl.1 0-15. i Nordstan. 
-Svenska postverket ansluter med forsaljning av arets 
Frimarketsdag-utgava. T em at i ar ar II Filmen 1 00 arll. 

-Samlarmarknad med c:a 10 frimarkshandlare. 
-Visning av vart auktionsmaterial kl. 12-13. (fraga vid klubbordet 
om plats.) 

Kl. 10-12. i Gardabo. 
-Visning av auktionsmaterial, kl. 10-11. 
-Auktion kl. 11.00. (vi anvander den llamerikanska" snabb-metoden. 

RK. 
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Pa lordag kvall (7/10) har vi en k/ubbmiddag fiir att fira var 30 ars- jubileum. Detta gor vi pa 
restaurang Gripsholm, Forsta langgatan 16, dar vi sam/as kl 19.00. Priset blir c:a 300:- och for detta 
far vi serverat ett stort ViiSTKUSTBORD med havets /ackerheter och en efterratt med kaffe. Till 
maten serveras vin eller annan maltidsdryck. Givetvis borjar vi med en valkomstdrink. 
Anmalan gors till Bengt Pahlman, Drrstensvagen 76, 42157 V.Frolunda, tel 031/47 53 47 eller Tore 
Olsson 031/2177 38, senast torsdagen den 5 oktober. 

Sa missa inte detta tillfalle att besoka Goteborg helgen den 6-8 oktober 1995. 

LUNNEFAGH ( Fratercula arctica) 

aven kallad griinlandsk papegoja ar Islands och Faroarnas mest utbredda sjOfagel. Bestandet i Island torde vara 
approximativt 7 miljoner individer och pa Fariiarna i det narmaste lika stort. 

Lunnefageln ar en kompakt byggd alka, 28-30 em lang, omisskannlig sommartid. Den ser Iustig ut med sin riida, 
trubbiga och randiga papegojniibb, sin orange-riida ben samt svart-vita driikt. 

Den bor alltid i stora kolonier runt kusterna, pa klippor och berg, garna pa griiskliidda plataer och rash ranter. Den 
hackar fran mitten av maj till mitten av juni. Oet enda iigget liiggs i en jordhala i slutet av en gang som fageln 
griivt med hjiilp av klorna . Ungen kliicks efter 6 veckor och matas med smasill och tobis fram till augusti. 
Darefter far den klara sig sjiilv och niir hungern tar overhand siiker den sig nattetid till havet. 

Lunnen iir en flyttfagel, iivervintrar normalt langt ute till havs. Den aterkommer i april och siiker sig da tillbaka 
till sin ursprungliga boplats. 

Fiir manniskans fiirsorjning av kiitt har lunnefilgeln alltid spelat en stor roll. Den fangas i flykten med hjalp av en 
speciell hav. Fiir att na faglarna later jagaren fira sig med langa rep utfiir de branta, oftast lodriita 
klippviiggarna. Ett nog sa riskabelt arbete. 

I Island och pa Fariiarna fangas arligen uppemot 1 miljon icke hackande lunnefaglar. Det iir dock ej tal om 
rovdrift, bestandet minskar ej. 

(R.Kriimmel) 
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"FRIMARKET VISKAR 
MEN BREVET TALAR!" 

- visdomsord av en filatelist. 

A ven BREVOMSLA GET kan vittna om en histo
risk eller kulture/1 hiindelse. 

For manga ar sedan fick jag i min hand en bunt postalt anvanda 
brevomslag fran andra varldskriget. Av speciellt intresse var ett av 
breven. Det hade sants mellan tva sma orter i Skandinavien och var 
forsett med en mangd stamplar och anteckningar. 

Flera ar senare pa en bilresa i Smaland pamindes jag om brevet. 
Mellan Vetlanda och Savsjo passerade jag ett vagskal dar en skylt 
pekade mot Lannaskede Brunn. Det var darifran sagda brev hade 
sants under kriget. Jag beslot mig for att ta en narmare titt pa halso
brunnen. 

Och vad tick jag se? En stor oppen vildvuxen plats utan tillstym-
melse till byggnader . Daremot snubblade jag i det hoga graset over 
rester av grundmurar. lngen manniska syntes till som jag kunde radfraga. 
Min nyfikenhet var emellertid vackt och jag bestamde mig for att vid hem
komsten plocka fram brevet fran Lannaskede Brunn och forska narmare 
i saken. 

Svensk Uppslagsbok, 1947-55 ars upplaga, gav inte manga upplys
ningar utom att: "Lannaskede forna halsobrunn (jarnkalla) ar sedan 
1949 kyrkligt gasthem, tillhorigt Ersta Diakonissanstalt." Men hem
bygdsforeningen och aldre manniskor i Vetlanda kunde beratta mera 
om brunnnen. Under sin 170-ariga existens hade den haft mycket be
romda hogresestandsgaster. Ett mindre samhalle vaxte efter hand upp 
kring brunnshotellet "Villa Slottet" med affarer, skomakare, pr iva-
ta bostader, missionshus mm. 1885 oppnade posten ett kontor pa orten . 

Men alit har en ande och 1942 meddelade brunnslakaren den sista 
brunnssasongen . Aret darpa saldes hela anlaggningen till Ersta Dia
konissanstalt som har inrattade ett ungdomshem for flickor. 1950 
inrymdes ett kyrkligt gasthem i huvudbyggnaden som dock nagra ar 
senare skattade at forgangelsen genom en brand. 1957 auktionerades 
sa hela omradet bort och kvarvarande byggnader revs. 

Vad kan det aktuella brevomslaget beratta for oss? Har ar svaret! 

Kriget rasade for fullt ute i varlden nar en ung dam, Margareta 
Olsson, hasten 1943 lamnade in ett brev pa postexpeditionen i Lan
naskede Brunn. Det var adresserat till en bekant pa Faroarna. Mar
gareta var anstalld som provsyster pa ortens ungdomshem for flic
ker, som drevs av Ersta Diakonissanstalt. Hon korresponderade med 
trosfrander i Dan mark men nu sku lie brevet ga till .faroarna och .det 
var betydligt besvarligare. 

Ogruppen var sedan .den 13 april 1940 besatt av engelsmannnen 
som kontrollerade all p·ost fran och till det danska samfundet. Den 
direkta forbindelsen med moderlandet var bruten. Danmark var ocku
perat av tyskarna liksom Norge. Och darmed var vagen vasterut fran 
Sverige blockerad. 
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For att undvika tysk censur hade fran svensk sida gjorts upprepade 
forsok att oppna en flygforbindelse med England. Sa smaningom 
krontes anstrangningarna med framgang och en linje for befordran av 
passagerare, post och gods upprattades mellan Sverige och Skott
land. Den 31 mars 1942 flog en forsta DC.3 tillhorig AB Aerotrans
port fran Stockholm till Aberdeen. Detta skulle bli en viktig flygled. 
Flygningarna, som skedde nattetid, var naturligtvis inte ofarliga. 
Den 27 augusti 1943 forolyckades DC.3 "Giadan" och den 22 oktober 
samma ar skots DC.3 "Gripen" ner av ett tyskt jaktplan. 
Flygrutten installdes darefter tills vidare. 

Postmastaren i Lannaskede Brunn informerade Margareta om det 
intraffade och att det var ovisst om och nar post aterigen kunde 
sandas med flyg. Det aterstod darter att skicka hennes brev som 
ytpost over Tyskland till Lissabon i det neutrala Portugal och dar
ifran till England. 

Brevet frankerades med 30 ore, som var utlandsporto i viktklassen 
0-20 g och stamplades LANNASKEDEBRUNN 9.11.43. (I detta fall 
hade det rackt med 20 ore da portot till ovriga Norden var detsamma 
som inrikes fr.o.m. den 1 april 1942.) Margareta hade skrivit foljande 
adress: 

Forestanderinde Fru Alma Juhlert 

"NAINA" 

Thoshavn 

FARO 

Om av slarv eller okunnighet, adressen ar ej korrekt skriven! 
Tho(r)shavn borde ha understrukits, ej Faro(arna), och sistnamnda 
skrivs i pluralis. Detta skulle fa ovantade konsekvenser som det 
visade sig senare. 

Utlandsposten sandes vanligen fran Trelleborg till Tyskland dar 
den censurerades innan den skickades vidare till adresslandet. Da 
Faroarna her till Danmark gick Margaretas brev sannolikt till Kopen
hamn via Malmo eller Helsingborg. Kuvertet ar ej transitstamplat dar 
men ett nummer (667) har skrivits med rodkrita pa dess framsida 
och som formodligen ar ett diarienummer. Nu sands brevet till Ber
lin och darvarande censurmyndighet. (Bokstaven b ar igenkannings-
tecknet for Berlin och star dels i censurstampeln, dels i riksvapnet · 
pa censurremsan .) Brevet oppnas genom att ett snitt gors pa dess 
baksida sa att innehallet kan tas ut for granskning. Det forsluts 
sedan med en klisterremsa med texten "Geoffnet" och sigillet 
"Oberkommando der Wehrmacht". Remsan bekraftas med en rod 
censurstampel. Pa kuvertets framsida skriver censorn till sist ett kod
nummer efterfoljt av ett diagonalt skiljetecken och siffran 1 ,2,3 ... 
alltefter antalet ark i brevet. Margareta hade skrivit 1 ark. 

Fran Berlin sands brevet med flyg via Mgdrid till Lissabon.Har 
ankomststamplas det pa "Lisboa-Central 4- Sect~r" 21.11.43 och 
transitstamplas samma dag pa "Lisboa-Central 3- Seccao" med en 6-
kants-maskinstampel ( denna ar dold under en bredare tysk censur
remsa ). Nu skulle brevet ga vidare till England, men sa sker ejl 
Adressen pa Margaretas brev tycks ge posttlt~nstemannen huvudbry. 
Skall det mojligen sandas till Faro, stade_n pa sydkusten? Vokalerna 
a och o finns ju ej i det portugisiska alfabetet. Till slut bestammer 
man sig for att returnera brevet. 

Huruvida Margareta verkligen fatt brevet i sin hand framgar inte av 
forsandelsen. Daremot har det troligen varit i Kopenhamn. Adressen 
har korrigerats med blyertspenn? och numret 667 har strukits over 
och ersatts med 846 (rodkrita). Ater i Berlin censureras brevet pa nytt. 
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LanTUJSt.!,U 21ronn. 'lliffa sfottet 

(jreflinnan Casa de 9-firanda (~ristina ?(jfsson) vi{ 'lliffa sfottet 1906 

HVILEHJEMMET "NAINA" 
i Torshamn 

>tfma 
ocli 

'E.'JS. Jufi{ert 
9{aina Scliarfa ?(jefsen 

~ 1893 t 1934 

g;, 
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Nu oppnas det pa baksidans n·edre del och forsluts efter kontrollen 
med en bredare censurremsa som delvis tacker den forsta. Med tva 
censurstamplingar i rott och nya handskrivna kodsiffror avslutas 
censuren. Brevet sands pa nytt till Lissabon for transitering till England 
och Faroarna. 

Pa "Lisboa Central 4~ Sector" ankomststamplas Margaretas brev 
den 11 januari 1944. Men annu en gang .tycks forvirring uppsta pa 
posten.Brevet skickas vidare till andra kontor i Lissabon dar det 
stamplas den 17 .1. och 19.1 for att sedan aterga till 4-de sektorn 
och stamplas den 20.1 .44. Visserligen hade adressen rattats till i 
Kopenhamn men man undlat att korsa over den ursprungliga. Mojli
gen var detta orsaken till drojsmalet denna gang? 

Emellertid har brevet nu antligen sants vidare och troligen direkt 
till England med flyg. Har censureras det , omslaget sprattas nu upp i 
dess hogra kant som, sedan innehallet kontrollerats, tillsluts med en 
brun klisterremsa. Ovanpa denna anbringas en censurremsa, i detta 
fall typ P.C.90 med texten "Opened by examiner5688." Bortsett fran 
censornumret, som identifierar personen som har granskat brevinne
hallet, gar det ej att harleda var och ,nar censuren har gjorts i England . 

Brevet sands vidare till Faroarna med bat och ar framme i THORS
HAVN 28.3.44. Det har varit pa vag nastan 5 manader sedan det 
postades i Lannaskede Brunn . Nu visar det sig dock att adressaten 
Alma Juhlert inte ar antraffbar hq_s "Naina". Hon uppehaller sig pa 
"Naes Praestegaard" i Tofte pa Osteron. Brevet eftersands dit, dock 
endast for att nagon dag senare aterga till Torshamn med ankomst den 
31.3.44. Alma Juhlert har tydligen atervanLtill huvudstaden dar Margaretas 
brev antligen nar henne. 

Namnet "Naina" pa kuvertet har naturligtvis kittlat min nyfiken 
Da jag for nagra ar sedan besokte Faroarna tick jag svar pa min fra-
ga. "Naina" ar ett rekonvalescenthem i Torshamn som instiftades av 
danskan Naina Scharla Nielsen. Hon kom till Faroarna pa 20-talet dar 
hon verkade i sitt yrke som hushallslararinna. 1929 startade hon en 
hushallsskola i Torshamn som blev statligt erkand. Som lararinna i sjuk
och barnavard engagerades sjukskoterskan Alma Juhlert fran Kopenhamn. 

Men Naina hade ocksa insett det stora behovet av ett rekrea
tionshem for isynnerhet kvinnorna pa Faroarna. Hon skissade pa ett 
sadant hem nar hon insjuknade . 1934 avled hon i cancer endast 41 ar 
gammal. I sitt testamente hade hon foreskrivit att kapital ur hen-
es formogenhet skulle avsattas for en nybyggnad. En stiftelse bil
dades med namnet "Hvildarheimid NAINA". Med ekonomiskt understod 
fran olika instanser kunde projektet realiseras och 1936 invigdes 
hemmet. Till dess forsta forestandarinna utsags fru Alma Juhlert. 

Under min vistelse pa Faroarna sammantraffade jag aven med den 
kande filatelisten lngvard Jacobsen. Han berattade bl.a. om situa
tionen pa oarna under krigsaren och om de besvarliga postala for
hallandena som da radde. Alia kande varandra i Torshamn och han 
visste mycket val vern Alma Juhlert var. Men om .hennes man Erik F.S. 
Juhlert , som hade varit assistent pa posten, kunde lngvard beratta 
betydligt mera. Assistenten samlade och gjorde affarer med frimarken. 

P.g.a. risken for tyska bombanfall utlcikaliserades en stor del 
av innevanarna, framst kvinnor och barn, bade .i Torshamn och i andra 
storre samhallen. lngvard ansag att aven Alma _Juhlert hade flyttat ut pa 
landet, mojligen tillfalligtvis da och da. Tyska flygplan fallde bomber mot 
brittiska stallningar och fartyg, framforallt und_er de forsta .krigsaren . 
Men som genom ett under omkom inga manniskor pa land. 
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I narheten av Nes vid inloppet till den 15 km djupa Skalefjorden 
lag ett luftvarnsbatteri. Det var har som kocken, som var vakt
havande, skat ner ett tyskt plan medan hans kamrater sag pa en fot
bollsmatch i Fuglefjord! 

Och det var har som brittiska marinen sommaren 1940 h611 fyra 
svenska jagare jamte ett transportfartyg insparrade i fjorden. Jagarna 
hade kopts i ltalien och var nu pa vag hem och skulle bunkra vid Far
oarna. Men England var i stort behov av krigsmateriel och man kravde 
att eskadern skulle overlamnas. Ett diplomatiskt krig utbrot mellan 
Sverige och England och sa smaningom aterlamnades fartygen i Kirk
wall, dit de forts fran Faroarna. Den 10 juli 1940 ankom eskadern till 
Goteborg efter en lang och aventyrlig resa. 

Dock ater till Margaretas brev! Pa kuvertets baksida har foljande 
skrivits med black: 

"Det maa Du hellere faa 
over att more Dig med 

Kaerlig Hilsen 
E. 

Gem Konvolutten" 

Sannolikt ar det Erik Juhlert som uppmanat hustrun eller-
ar det kanske Margareta?- att gamma omslaget som ett minne. 

Hur gick det for henne sedan hon hade lamnat Lannaskede Brunn? 

Redan i ett tidigt stadium kontaktade jag Ersta Diakonisallskap 
for att informera mig om dess verksamhet i Smaland under krigsaren. 
Jag fick vanta lange men till slut kom ett svar fran en diakonissa 
i Stockholm. Hon hade varit arbetskamrat en kort period 1943 med 
M. Olsson (M. star alltsa for Margareta), som da var provsyster pa 
Lannaskede Ungdomshem. Hon ingick sa smaningom aktenskap med 
en bokhandlare Nielsen i Kopenhamn. Paret fick en dotter men i ovrigt 
visste skribenten inget om hennes vidare aden. 

Nar detta skrivs finns lngvard Jacobsen ej langre, han avled 1992. 
Faroarnas store filatelisthar gatt ur tiden. 

Litteratur och kallor. 

E. Menne Larsen 

Eric Wowern 

Lars-Axel Nilsson och 
Leif A. Sandberg 

Rudolf Krummel 
Goteborg 

"Postforbindelse med Udlandet 1940-45." 

"Postforbindelse FamCJerne
Danmark i aren 1940-45". 

"Faroe Islands, 1984". 

"Kurirflyg, En livlina under andra 
varldskriget", 1994 



Orjan Luning 

Kristian Hopballe 

D. Cornelius 

Karl-Heinz Reimer 

J. Rumenius 

"Deutche Zeitung fOr Briefmar
kenkunde" NR. 2/1981, sid. 269 

"Hembygdsbok for vastra och 
mellersta Njudungen 1956" 

Alma og E.F.S. Juhlert 
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"Luftpostens historia i Norden", 1978 

"Fcemernes postale forhold under 
anden verdenskrig", 1986 

"British FPO:s in Scandinavia 
1940-47", 1981 

"Die Oberwachung des Auslandsbrief
Verkehrs wahrend des II. Weltkrie
ges durch deutche Dienststellen". 

"Kiart skepp for minfallning", 1976 

"Die postalischen Verhaltnisse auf den 
Faroer wahrend des Krieges. 

"Lannaskede Halsobrunn", E. Holmqvist. 

"Lykkelige Minder fra Fcen:~erne", 1976 

"ETT BREV KOMMER ALL TID FRAM" 

... torr eller sen are, om det ej for
stars pa vag en. 

10 aur tHinste 1876-1891. Facit nr Tj 6. 

I Facitkatalogen uppdelas detta frimarke i 
a) ultramarin tunt papper (1876)/50000/ och 
b) bla-mattbla, (1884)/50000/ och (1891)/100000/ , osakert om tryckupplagoma kan atskiljas. 

Att b-nyansen bestar av tva tryckupplagor upptacktes av Jon Adalsteinn Jonsson vid arbetet med "Jonsbok" 
(One Hundred Year ofislandic Stamps). Vi citerar fran sidan 146-147: 
"I ett brev daterat 3. december 1883 begarde Landshovdingen hos Islandsministeriet i Kobenhavn att de sku11e 
lata framstalla och sanda till Island vid det aUra forsta tillflillet 500 ark av 10 aur tjanste och 500 ark av 3 aur 
'vanliga' postfrimarken. De reagerade snabbt i Kobenhavn for de skrev till Landshovdingen 10. januari 1884 
och informerade bonom att de namnda frimiirkena var klara och skulle siindas med postangaren som seglade 
fran Kobenhavn 15. samma manad. Dessa frimiirksupplagor torde tveklos ha varit tillgiingliga for forsiiljning i 
februari." Efter att ba framlagt fler fakta som stoder det ovan niimnda sa beskriver Jon skillnaden mellan de 
tva trycken pa sid 150: "Detta skulle dessutom lOsa ett gammalt problem niimligen det att andra trycket av 10 
aur tjanste finns i tva totalt olika nyanser. Medan det forsta (1876) trycket iir i ultramarin sa iir det andra i 
klart metallbla: men en del ar i en sarskild matt grabla nyans - en variant som dessutom iir siillsynt obegagnad 
vilket ges stod av bradskan med begiiran av dem. " (Den tryckupplaga av 3 aur gul som trycktes samtidigt iir 
iiven den sallsynt. Det giiller b-nyansen, den "guldgula" .) Det fmns ocksa skillnad i papperstjockleken och 
gummeringen. 1884-trycket bar brungul gummering och tunnare papper (men inte sa tunt som 1876-trycket) 
an 1891-trycket som bar medeltjockt papper och flirglos gununering. 

Ny katalogisering (forslag): 
a) ultramarin, tunt papper (1876)/50000/ 
b) matt grabla, (1884)/50000/ 
c) bla ("metallbla"), (1891)/100000/ 

Denna artikel iir foranledd av objekt 317 pa Islandsklubbens auktion 8. oktober 1995. 

K _ T .ihr::.nrl 
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ISLAND 

Nagot om avgifter for expressbrev. 

Nar man skall redogora for express-avgifter i Island maste man skilja mellan in
landsbrev, brev till Danmark och andra nordiska lander samt brev till lander utanfor 
Norden. Avgifterna var namligen olika anda fram till 1960 for olika lander 
liksom perioderna for tillaggsavgifterna varierade. 

lnlandsbrev 

Forsta gangen expressavgift omnamns i islandska postens reglemente 
var i: "Reglemente for brug af post en" av den 17. maj 1902 i §4 av 
namnda reglemente heter det: 

"Sa vidt det kan lade sig gere, uden omkostninger for postvEEsenet, sa skal 
postekspeditererne informere modtagere nar forsendelser, bestEEmte for dem, 
ankommer og udbringe disse pa vedkommendes bekostning om de sa ensker. 
Breve som skal udbringes til modtageren, bade pa vanlige arbejdsdage og pa 
helligdage, og pa aile degnets tider. 
I Reykjavik bliver vanlige breve, felgebreve og postanvisninger udbragt til 
modtageren to gange pa vanlige arbejdsdage, een gang pa helligdage samt efter 
landpostenes ankomst i henhold til poststyrelsens meddelelse. " 

Forsta gang en en avgift for expressbrev omnamns i postens portotabeller var 
den 1 :e juli 1902. Dar anges tillagsavgiften pa foljande satt: 

"I Reykjavik og pa posthusene 30 ere/km hvis der ikke er elve at forcere." 

Det namns ingenting om utbaring fran brevsamlingsstallena men man ma val dra 
slutsatsen att det ej var mojligt att bara ut expressbrev. Det ansags val ocksa sam 
omojligt att bara ut expressbr€v da alvar maste forceras. I detta sammanhang kan 
namnas at det vid s~_kelskiftet existerade endast tva broar av betydelse i Island, 
namligen bron over Olfusa vid Selfoss, byggd 1891, samt bran over Tjorsa, byggd 
1895. Avgifterna fran 1902 var giltiga till den 1 :a april 1908. I den nya portotaxan 
hojdes tillaggsavgiften for expressbrev ganska kraftigt och dessutom infordes nu 
tva typer av expressbrev beroende pa adressort. Avgifterna ar: 

Dar det finns daglig utbaring: 50 ore 
Andra stallen: 60 ore/km, savida alvar ej behover forceras. 

Dessa expressavgifter gallde anda fram till den 15 november 1942. De efterfoljande 
taxorna for inrikesexpressbrev kan sammanfattas i foljande tabell: 

Galler Dar brev bars ut dagligen 6vriga post 
f. o. m. upp till 1 km fr. posthuset expeditioner 

15 Nov. 1942 100 ore 125 ore/km 
15 Nov. 1948 150 ore 125 orelkm 

1 Maj. 1950 250 ore 125 ore/km 
1 Jan. 1952 250 ore 250 ore/km 
1 Apr. 1956 300 ore 250 ore/km 
1 Juli 1958 500 ore 400 ore/km 
1 Mars 1960 700 ore Taxan utgar 

I den efterfoljande andringen av taxan, den 1. sept. 1961 ,forenklas den samma 
och fran denna tidpunkt ar det samma till-aggsavgift oavsett om det ar inrikes
eller utlandsbrev. I varje fall kan konstateras att expressbrev inom landet, i 
synnerhet fran tiden fore 1944, ar sallsynta. Forfattaren har tills nu ej sett ett brev 
dar avgiften har satts efter kilometer-taxan. 

f 
.f 
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Norden-brev 

Express-avgift for brev till Dan mark omnamns forsta gangen i "Expeditionsreglemente 
til Overenskomst om Postf0rbindelsen mellem Dan mark og Island" af den 
28. nov ./28. okt. 1919, gyldig fra 1. januar 1920. Reglementets §4 lyder: 

"Ekspresforsendelser befordres til de Steder i begge Lande, 
hvis Posthuse deltager i den indenrigske Udveksling at saadane 
Forsendelser. Ekspresgebyret udger for Pakker 36 ere og for 
aile andre Forsendelser 20 ere. " 

Expressavgiften for postpaketet namns f.o. endast denna gang i de reglementen 
forfattaren har kannedom om. Utvecklingen av tillaggsavgiften for expressbrev 
kan samlas i foljande tabell. 

Galler Express-
f.o.m. avgift 

1 Jan 1920 20 ore 
1 Apr 1921 50 ore 
1 Jan 1943 100 ore 
1 Nov 1949 150 ore 
1 Maj 1950 250 ore 
1 Apr 1956 300 ore 
1 Juli 1958 500 ore 
1 Mars 1960 700 ore 

Dessa belopp gallde aven for brev till Norge f.o.m. den 1. sept. 1922, till Sverige 
fr . den 1. juni 1928 och till Finland fr. den 1. jan. 1935. For respektive terminer ar 
dessa lander att betraktas som "andra lander" avseende taxan (dvs. UPU-taxan). 

UPU-Iander 

Detar i "Postbladet" nr. 1/1921 som expressavgift till lander utanfor Island och 
Danmark overhuvudtaget namns savitt forfattaren kanner till. Hur avgiften for
andrades framgar av foljande tabell. 

Galler Express-
f.o.m. avgift 

1 Apr 1921 80 ore 
1 Feb 1935 100 ore 
1 Jan 1943 125 ore 

15 Nov 1949 180 ore 
1 Maj 1950 300 ore 
1 Juli 1958 500 ore 
1 Mars 1960 700 ore 

ILi 

.t- 4 

P.O. BOX 8445, 15-128 REYKJAViK, ICELAND 
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Forandringen efter 1960 

F.o.m. den 1. mars 1960 ar avgiften densamma for alia brev oavsett om det ar 
inrikesbrev efler till utlandet adresserade brev. 
Den officiefla texten i portotabeflerna lyder: 

"Expresgebyr indenlands, hvor der er daglig brevombcering, samt 
til udlandet." 

Utvecklingen de sista 35 aren framgar af fofjande tabefl. 
I inflationsperioden 1978-83 forandras avgifterna snabbt med en 
ny avgift ca. varje tredje manad. 

Galler Avgift Galler Avgift 
f.o.m. kr t.o.m. kr 

1 Sep 1961 8:- 1 Jan 1981 8.00:-
1 Jan 1963 9:- 1 Feb 1981 8.80:-
1 Okt 1963 10:- 1 Juni 1981 9.50:-
1 Jan 1966 13:- 1 Sept 1981 10.30:-
1 Jan 1969 20:- 1 Dec 1981 11.20:-
1 Nov 1970 25:- 1 Mars 1982 12.30:-
1 Juli 1973 40:- 1 Juni 1982 14.00:-
1 Apr 1974 50:- 1 Sept 1982 16.50:-
1 Jan 1975 100:- 1 Dec 1982 19.00:-
1 Okt 1975 130:- 1 Mars 1983 21.50:-
1 Maj 1976 160:- 1 Juni 1983 27.00:-
1 Jan 1977 210:- 1 Sept 1983 32.00:-
1 Feb 1978 300:- 1 Juli 1985 50.00:-
1 Maj 1978 340:- 1 Feb 1986 70.00:-
1 Jan 1979 390:- 1 Feb 1987 80.00:-
1 Mars 1979 440:- 1 Juli 1987 90.00:-
1 Juni 1979 530:- 15 Jan 1988 130.00:-
1 Feb 1980 580:- 16 Jufi 1988 150.00:-
1 Maj 1980 670:- 1 Sept 1989 165.00:-
1 Aug 1980 730:- 1 Nov 1990 195.00:-
1 Nov 1980 800:- 1 Feb 1990 200.00:-
1 Jan 1981 1 Okt 1991 230.00:-
Valutareform 
100 gamla kr 1 Nov 1992 250.00:-
= 1 ny kr. 

Forhoppningsvis ar denna korta artikel till hjalp vid anafys av expressporton 
fOr de samlare som har roat sig pa detta vanskfiga men mycket intressanta 
omrade. 

Litteraturhanvisning: 

Postlove, reglementer og meddelelser 1902-1940 
Postbladet 1903-1935 
Post- og Telefonbladet 1935 
Portotakser 1902-1992 

Olafur Eliassen 
Reykjavik 
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Luftpostbrev express till Danmark, stamplat Reykjavik 
29.VII. 33. frankerat med Kr 1:60. 
Brevet ar sant med skepp till England, formodligen med flyg 
till London ( transitstampel LONDON AIR MAIL) och darifran 
till Dan mark. Tva luftpostetiketter indikerar tva postflygningar. 
Porto: 
Brev 0-20 g, Nordentaxa 01.07.20- 31.12.39 = 0.20 
Luftposttillagg enl. taxa fran 01.01.32 (aven 
gallande 1933) : 45 ore per flygning i Europa 0.90 
Expressavgift, Nordentaxa 01.04.21-14.11.42 0.50 

Kr 1.60 
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,. 
Fa. o-•• " ,. ,: .. ' 

Eatti· & Vallen~asca 

A r o n a /It~lia . 

Prov. di .~.wvara 

TH. THORLEIFSSON 
IMPORTEUR 

REYKJAVIK -ISLAND 

~ . -,- . ... - -. .. 

Rek.brev express tillltalien, sHimplat Reykj?-vik 21.X.37. 
Frankerat med Kr 1 :35. 
Porto: 
Brev 0-20 g, UPU-taxa 01.10.25 - 31.12.39 
Rek.avgift, " " 01.04.21 - 31.12.39 
Expressavgift," " 01.02.35-31.12.42 

0.35 
= 0.30 

1.00 

Kr 1.65 . 

Har verkar det som om rek.avgiften inte har blivit betald. 

··, 

i 
· I 

' $ 
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Luftpostbrev express till USA, stamplat i Reykjavik 11.12.45. 
Frankerat med med Kr 4.- . 
Porto: 
Brev 0-20 g, UPU-taxa 01.01.43-14.11.49 = 0.60 
Luftposttillagg till USA 01.04.43-30.09.47: 

90 Ore/5g = 1.80 
Expressavgift, UPU-taxa 01.01.43-14.11.49 = 1.25 

Kr 3.65 

Brevet ser ut att ha blivit overfrankerat med 35 ore. 
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, 
Bakarameistara.felag Reykja 
form. Gisli 6lafsson, 
Bergstaostrreti 48, 
R 

Lokalt rek.brev express och stamplat Reykjavik 21.1V.48. 
Porto: frankerat med Kr 1.95. 
Lokalbrev 0-20g, 01.10.47-14.11.49 
Rek.avgift 15.11 .42-14.11.49 
Expressavgift inrikes 15.11 .42-14.11.49 

Besoksadress: Storgatan 25 
Box 53140,400 15 GOTEBORG 
Tel. 031-711 65 50, Fax 031-13 97 91 

0.35 
= 0.60 
= 1a00 

Kr 1.95 
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BY AIRMAIL 
PAR AVION 
., ,.· ..... 

Hr. r2oism. Glli~nar 
Islands ll.JTibassade, 
Dantes Plads 3·, 
Kobenhavn. 

_;6T, 

Luftpostbrev express till Danmark, stamplat i Reykjavik 
26.111.57. Frankerat med Kr 6.30. 
Porto: 
Brev 0-20 g, Norden-taxa 01.04.56-31.03.57 = 1.50 
Luftposttillagg per 20 g till Danmark 01 .10.53-31.03.59 = 0.80 
Expressavgift Norden-taxa 01.04.56-31.06.58 3.00 

Kr 5.30 
Brevet ar 6verfrankerat med Kr 1.00. 
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Expressbrev till Sverige, stamplat Reykjavik 8.11. 1976. 
Frankerat med Kr 195.- . 
Porto i perioden 01.05.76- 31.12.76 
Brev 0-20 g Nordentaxa = 35.-
Expressavgift 160.-

LARS-TORE ERIKSSON 
.!hc/ndr4u&io-/U?~ 

Box 250 • S-391 23 Kalmar 
Tel 0480-150 90. Fax 0480-150 06 
Bes6ksadress: Olandsgatan 7, Kalmar 

Trygghet hos fackmannen 

Kr 195.-
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SKAGASTROND I 
Nr. 0 0 0 6 0 9 '' 
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lnrikes rek.brev, express, stamplat Skagastrond 15.X.1985. 
Frankerat med Kr 78.- . 
Porto i perioden 01 .07.85 - 31.01.86: 2~-~ 
Brev 0-20 g · 
Rek.avgift = 50.-
Expressavgift 

Kr 78.-
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lnrikes rek.brev, express,stamplat Akureyri 27.6.1986. 
Frankerat med Kr 110.- . 
Porto i perioden 01.02.86- 31.01.87: 
Brev 0-20 g 
Rek.avg ift 
Expressavgift 

= 
= 
= 

10.-
30.-
70.-

Kr 110.-

FRfMERKJASALAN POSTPHIL 
P.O .BOX 8445 

IS- 128 REYKJAV IK , ICELA ND 
TEL . : INT +354-550 6054 
FAX : INT 354 -550 6059 
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ISLAND: 45 aur Geysir- en filatelistisk analys. 

Under lang tid har jag agnat ett sarskilt intresse at den vackra islandska Geysir
serien (Facit nr 227-236), vilken utkom under aren 1938-1947, dvs saga i huvudsak 
under krigsaren. Mina studier har varit sa pass allsidiga att det funnits anledning att 
stall a ut samlingen vid tva tillfallen. 

Den besvarliga situation som frimarkstryckerierna hade under krigsaren ( I detta fall 
Thomas de Ia Rue) har sakerligen bidragit till att flera olika papperssorter anvants. 
Alia valorer trycktes i flera upplagor. Nagra av valorena har skillnader i fargnyans -
bade i dagsljus och under ultraviolett ljus. Ocksa nar det galler tandningen finns det 
vissa principiella skillnader som kan diskuteras. Det kan i sammanhanget papekas 
att jag har kunnat konstatera vissa sma variationer i tandningshalens storlek. 
Huruvida detta verkligen harror sig fran anvandandet av perforeringsnalar av olika 
tjocklek eller pa forslitning av dessa vagar jag inte uttala mig om for narvarande. 

Jag skall i denna uppsats enbart redogora for de resultat som jag kommit till vid 
studier av 45 aur valoren. (Facit nr 231) Detar min avsikt att sa smaningom ater
komma med en allsidig redogorelse for mina specialstudier betraffande alia de 
marken som ingar i serien. 

Nar det galler de forekommande tryckupplagorna informerades jag om detta for 
manga ar sedan av Thor Thorsteins. I det islandska postverkets kontrollbok anges 
foljande: 

Forsta utgava 
Nytryck I 
Nytryck II 

1940-01-06 
1941 i oktober 
1942 i augusti 

upplagestorlek 300 000 
200 000 
300 000 

Den som last sin Facit-katalog noga vet att det aktuella market forekommer med tva 
olika papperstjocklekar. Det tunna papperet har tjockleken 0,065-0,070 mm och det 
tjocka 0,080-0,090 mm. lslandska och andra specialister har- savitt jag vet- hittills 
framfort att det sannolikt var den andra upplagan som trycktes pa tunt papper. 

Redan 1979, vid frimarksutstallningen i Reykjavik, havdade jag med bestamdhet i 
mitt exponat att den forsta upplagan, 1940-01-06, trycktes pa tunt papper. Tyvarr 
verkar det inte som om mina ron togs pa sarskilt stort allvar, eftersom,det efterat inte 
kom nagon reaktion fran vare sig samlare eller katalogutgivare. Jag hoppas i och 
med denna uppsats rada bot mot missforhallandet. 

Jag har darter gjort en mycket grundlig genomgang av alit mitt eget material ( + en 
del som andra samlare haft vanligheten att lana mig) for att styrka mitt pastaende. 
Den entydiga slutsats jag kommit till ar att mitt tidigare pastaende, fran 1979, alltjamt 
kvarstar: 

"Forsta utg~van av Geysir 45 aur trycktes p~ tunt papper!" 

Jag skall i det foljande redogora for resultatet av de analyser som jag gjort samt 
redovisa mina slutsatser. 
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Forstadagsbrevet 

Det finns givetvis inget sakrare satt att fa underlag for beskrivning av markena i 
forsta tryckupplagan an genom att studera det marke som sitter pa forstadagsbrevet. 
Jag har darfor matt markestjockleken pa tre forstadagsbrev (Reykjavik 1940-01-06) 
och da kunnat konstatera att papperet i 45 aur-market ar tunt. 

Strangt taget skulle jag kunna sluta har - pastaendet ar ju redan bevisat! 
Men det gar jag inte, eftersom jag -om mojligt - viii fa annu sakrare bevis for mitt 
pastaende samt ge en allsidig beskrivning av utgivningen under kurseringstiden. 

Genornforda studier 

Som alia andra marken i Geysir-serien ar ocksa denna valor kamtandad. 
Frimarksarken har tandats saval fran vanster till hager som tvartom. 
Se nedanstaende Fotnot 1). 

. 
........................•••........ . . ~~~: . .............................................. . . . 

:····· .. ··: 
·········· 
:·····'"'' 

:········· 

Fotnot 1: Vid framstallningen av Geysir-markena har man anvant lodrat 
kamtandning: Vid tandningen har anvants ett system av vassa nalar, 
formerade som en upprattstaende kam (se vidstaende fig.), vilken slar hal 
pa papperet runt frimarksbilden. Tre sidor i taget blir alltsa pertorerade. 
Arket forskjuts under proceduren en frimarksbredd i taget. Detta innebar 
att pertoreringen av den sista frimarkssidan samtidigt medfor att kammens 
"pinnar" perforerar den ena lodrata arkmarginalen. Proceduren har nar det 
galler 45-aur-markena genomforts saval fran vanster till hoger som i 
omvand riktning. Ovanstaende illustrationen visar tva marginalblock fran 
ett ark som perforerats fran vanster till hOger. De extra halen som inlagts i 
nedre marginalen syftar till att underlatta avrivningen. 

: 
i ........ . 
r ....... . 
: .......... . 

!········· 
~········· 

:········· 
·········· 

Den variant av kamtandningsmetoden, som det engelska frimarks
tryckeriet Thomas de Ia Rue anvande for 45 aur-market ges i "HANDBOK 
UM ISLENZK FRIMERKI del VI" benamningen A. 
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Nar jag har studerat alia mina 45 aur-marken i ultraviolett ljus har jag kunnat finn a 
tv~ huvudvarianter: 

I) ljusbl~. skimrande farg 
II) bl~ med en matt fargton 

Jag har undersokt 66 brev och 106 losa marken dvs totalt 172 objekt. 
Markena fordelar sig efter papperstjocklek enligt foljande: 

A) 104 st marken ar tryckta p~ tunt papper. Samtliga exemplar visade 
sig vara kamtandade fr~n vanster till hoger. Studerar man objekten 
i kvartslampa finner man att alia f~r en skimrande ljusbl~ farg. 

B) De resterande 68 ar tryckta p~ tjockt papper. N~gra brev har jag 
uteslutit d~ att det varit alltfor sv~rt att mata markestjockleken. 
Nar det galler markens tandning och farg kan foljande noteras: 

a) markena pa tjockt papper har kamtandning fr~n s~val 
vanster- som hoger 

b) vid studium i ultraviolett ljus finner man att bagge farg
varianterna ar representerade hos markena p~ tjockt papper. 
Alltsa ovannamnda varianter 

I) ljusbl~. skimrande farg 
II) bla, matt fargton 

Sorteringen ledde s~ sm~ningom till att alia marken med tjockt 
papper kunde hanforas till foljande tva grupper: 

1) kamtandade fr~n vanster med ljusbl~ , skimrande farg 
2) kamtandade fr~n hoger med matt bl~ targ 

Hela det undersokta materialet kan alltsa redovisas i tre grupper enligt foljande: 

Grupp A= tunt papper, kamtandning fr~n vanster och ljusbl~ skimrande farg 
Grupp 81 = tjockt papper, kamtandning fr~n vanster och lji.Jsbla skimrande farg 
Grupp 82= tjockt papper, kamtandning fran hoger och bla, matt farg 

Jag har sedan sorterat markena i dessa tre grupper med hansyn till 
avstiimplingsdagen. I tabell p~ nasta sida redovisas resultatet ~rsvis utom for ~ren 
1941-1942, vilka ar sorterade kvartalsvis. Denna period ar ju den intressantaste att 
studera eftersom det var under dessa tv~ ~r som bade den andra och den tredje 
tryckupplagan framstalldes. 

Specie lit intressanta under perioden, ar de kvartal dar siffrorna anges med fet stil. 
Man ser att under 4:e kvartalet 1941 borjar det i materialet forekomma marken av 
grupp 81-typ. Manser ocksa att 81-typen s~ sm~ningom "tar over" under 1942 nar 
det galler den postala anvandningen (observera att mitt insamlande av material 
under arens lopp har varit helt forutsattningslost). Tredje kvartalet 1942 dyker sa 
grupp 82 upp i materialet, for att i borjan av 1943 bli stort sett allenaradande. 
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Tab: Avstamplingstid for undersokta frimarken Geysir 45 aur- uppdelade 
pa tre grupper med avseende pa papperstjocklek, forekommande 
kamtandningsriktning och uppfattad fsrg i ultraviolett ljus 

1940 Ar 1941 Ar 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1952 
kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4 

Grupp A 51 13 9 13 4 4 2 3 2 0 0 0 
Grupp 81 0 0 0 0 1*) 7 8 7 4 0 1 0 
Grupp 82 0 0 0 0 0 0 0 1**) 4 3***) 2 4 
I Summa 51 13 9 13 5 11 10 11 10 3 3 4 

Teckenforklaring: *) Tidigaste avstampling 12 november 1941 
**) Tidigaste avstampling 8 september 1942 
***) Alia tre avstamplade under forsta kvartalet 

Slutsatser: 

0 1 
0 0 
9 13 
9 14 

Den mycket enkla slutsats som man kan dra av studien ar att Grupp A motsvarar 
forsta tryckupplagan (jfr sid. 1 ), Grupp 81 motsvarar Nytryck I och att Grupp 82 
motsvarar Nytryck II. 

0 
0 
3 
3 

Man kan anta att torsta upplagan rackte olika lange pa olika postkontor, varfor post
kontoren inte, mera allmant, borjade anvanda den andra upplagan forran i borjan av 
1942 .(jfr. utgivningstidpunkten oktober 1941 !). Samma fordrojning skedde ocksa 
nar den andra upplagan kom i augusti 1942. Vid arsskiftet 1942/1943 var i princip de 
tva forsta upplagorna borta ur marknaden. Fotnot 2 (Jag har ocksa inte ovantat 
konstaterat att det var i Reykjavik som de nya upplagorna forst dyker upp.) 

Den, som det verkar, avtagande forsaljningen av 45 aur-marken f. o. m. 1943 
forklaras av de andrade portosatser som da kom. Under huvuddelen av perioden 
1940 -1942 var utlandsportot for brev, lagsta viktsatsen, just 45 aur. Detta ar 
sakerligen ocksa forklaringen till varfor vi i dag har forhallandevis ant om ostamplade 
45 aur-marken pa tunt papper. Trots att jag nu med min studie faktiskt okat 
upplagan fran 200 000 till 300 000. 

Fotnot 2: 
For mina studier soker jag flera 45 aur marken pa tjockt papper tydligt avstamplade 
under 1941. 

Mote for Islandssamlare pa Nordia 95 i Malmo, 
lordag den 28 oktober. Tid och plats meddelas i 
Islandsspecialistens monter . 

• 

0 
2 
0 
2 

1953 

0 
0 
1 
1 
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Sammanfattning: 

Geysir 45 aur utkom i tre tryckupplagor, vilka kan beskrivas enligt foljande: 

Tryckupplaga 1 1940-01-06 upplagestorlek 300 000 

karaktariseras av a) tunt papper (0,065-0,070 mm) 

Tryckupplaga 2 

b) lodrat kamtandning fran vanster till hoger 
c) ljusblatt, skimrande atersken under 

kvartslampa 

1941 i oktober upplagestorlek 200 000 

karaktariseras av a) tjockt papper (0,080-0,090 mm) 

Tryckupplaga 3 

b) lodrat kamtandning fran vanster till hoger 
c) ljusblatt, skimrande atersken under 

kvartslampa 

1942 i augusti upplagestorlek 300 000 

karaktariseras av a) tjockt papper (0,080-0,090 mm) 
b) lodrat kamtandning fran hoger till vanster 
c) blatt, matt atersken under kvartslampa 

Tidigaste avstampling scm patraffats i det undersokta materialet ar for 

Lennart Engstrom 

tryckupplaga 2 1941-11-12 
tryckupplaga 3 1942-09-08 

adr. Lyckegatan 4G, S-434 32 Kungsbacka. Tel.: 0300-134 88 

Ett start tack till vara sponsorer Gota Frimarken 
och Lars Tore-Eriksson Frimarksauktioner som 
gjort tryckningen av denna rapport mojlig att 
utfora pa detta satt. . 
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KVALITETSAUKTION 

Gota Frimarken 
Storgatan 25 
Box 53140 
400 15 GOTEBORG 
Tel. 031-711 65 50 
Fax 031-13 97 91 

PLANERAR OU ATT SALJA DIN SAMLING ELLER ENSTAKA OBJEKT. 

Vi tar fortlopande emot objekt & hela sam!ingar. Hos oss kan Du vara med och disku tet•a, 

bade upplaggning & utpriser. Vi har stor internationell kundkrets. Du kan med stort 

fortroende vanda Dig till oss, Vi har 28 Ars erfarenhet av auktioner. 

GRATIS RADGIVNING- Tag del av var kunskap. Got· det nu . 

FD~ta.. ;;~R ALLA 
Andra... ~ 

Tredje!! 4.,..- ~:, ~ ec; SAMlARE 

Vi kanner Island! 
Ar Du pa jakt efter nagot speciellt till Din samling? 
Titta i vara auktionskataloger - vi har rykte om oss 

att vara bra pa Island. 

Nar Du ska salja ar Du lika valkommen till oss! 

SVEIU&ES 

I
·~~· ·., a ')' .. 
>·.. • •. : 
.! ··= ·)?, ; .) ~lu. 

HANDLAIE 

LARS-TORE ERIKSSON 
s;?;;Y.I.· 'lUZI~'aLb~'HU.:r
Box 250 • S-391 23 Kalmar 

Tel 0480-150 90. Fax 0480-150 06 
Besoksadress: Olandsgatan 7, Kalmar 

Trygghet hos fackmannen 
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