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

Och valkomna till det nya arets filatelistiska begivenheter. Nar du laser denna 
Rapport har redan halften av varens moten, aven arsmotena, redan passerat revy, och 
med fOrhallandevis ganska manga medlemmar pa motena, bade nya och gamla ansik
ten har skymtat. Foreningens ekonomi ar god och styrelsen har foreslagit arsmotet om 
oforandrad arsavgift, aven om portot for Rapporten, speciellt till vara utlandska van
ner, okat drastiskt. 

Nar detta skrives har beslut tagits av styrelsen i Stockholm och ordf. i Goteborg att 
mangrannt narvara vid SFF:s kongress i Vaxjo i slutet av april. Kanske kan vi dar fa 
nagra bra tips om hur vi skall kunna fa lite mer aktivitet i foreningen. Det behovs ! 
Statistiken visar att, trots att vi i ar fatt 14 nya medlemmar, sa har vi av olika anled
ningar fOrlorat 13, vilket visserligen ger ett lite plus. Men faktum kvarstar att genom
snittsaldern ar hog och att vi pa sikt maste fa in fler ungdomar i foreningen om den 
skall kunna fortleva. Det ar darfor min forhoppning, att du pa din ort och i din 
forening, forsoker varva nya medlemmar till fslandssamlarna, anmalningsblanketter 
kan du bestalla av sekreteraren. 

Arets vinst och forlustkonto pa medlemssidan ser ut som nedan: 
Nya medlemmar Stockholm 3 
" Goteborg 8 
" Ovriga 2 

14 

Och pa minussidan 
Utgagna pa egen begaran 7 
Utgagna pa grund av obetald avgift _Q 

13 
Totalt + 1 

Jag vill ocksa har garna passa pa gora lite reklam for Stockolmsavdelningens sista 
mote for sasongen den 4 maj ! Under manga ar avholls detta mote ute hos Berit och 
Bernhard Beskow pa deras "Lillpalsen" i Brottby norr om Stockholm, med massor av 
medlemmar fran hela landet som gaster. Nu tycker var kassor Leif Nilsson att denna 
tradition skall ateruppsta igen efter nagra ars franvaro. Han och hans fru Ann Eva har 
darfor inbjudit oss alla till villan utanfor Norrtalje, allt fOr att denna gamla goda sed 
med moten ute i det fria i den vackra varmanaden Maj skall uppratthallas. Jag vill 
garna poangtera att inbjudan inte bara galler Stockholmsmedlemmarna, utan alla ni 
som har lust och mojlighet att komma ar valkomna ! Mer om de praktiska arran-
gemangen under rubriken "Moten". sekr. 
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V ARENS A TERSTAENDE MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM 

Torsd. 7/3 
Torsd. 11/4 

Lord. 4/5 

GOTEBORG 

Torsd, 14/3 

Torsd. 11/4 

Torsd. 9/5 

FALT6VERSTEN, Valhallavagen 144, T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) ' 
p.:'i alia moten bjuder vi p.:'i kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema 

Arsmote. Liten auktion 
Kvallens tema: Moderna varianter. Kanda och okanda varianter 
p.:'i marken fr.:'in Republiken och fram.:'it visas. Det £inns ganska 
m.:'inga. 
Mote hos v.:'ir kassor Lei£ Nilsson i Norrtalje. Du som inte hittar 
till Sodersvik, nastan ute vid Kapellskar, eller inte .:'iker egen bil 
uppmanas att ta kontakt med ordforande Stig Osterberg tel. 
08/500 341 46, eller sekreteraren P.O Abrahamson, tel 08/687 02 
26, alt. 010/673 35 71, for information om traffpunkt. 

GARDABO 
Moten den andra torsdagen i varje manad 

Tryggve J. visar islandska forsandelser 
Miniutstallare: Bengt P. 
En varm afton med Lennart E. 
Miniutstallare: Kjell M. 
Besok p.:'i Eriksbergs varv, dar Axel Miltander visar den nybyggda 
ostindiernfararen Goteborg. 

GLOM NU INTE BORT DESSA DATUM !!! 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Hostsasongen avslutades den 14 december. Motet besbktes av 19 medlemmar och 3 gaster. 
Vinnare av narvarolotteriet blev Rudolf och Karl Erik fick 2:a priset. Kvallens miniutstallare var 
Tryggve, som visade och talade om svensk jarnvagspost. 

Darefter vidtog dragningen i Arslotteriet. 145 lotter fordelade pa 33 medlemmar, vilket ger ett 
narvaroantal pa 16,1 personer per mote i genomsnitt. Detta ar en okning fran 1994 med 11,5 %. Bo, 
som ar medlem for forsta aret hade turen att vinna 1:a priset. 2:a priset gick till Johnny och 3:e 
priset till Walter. Motet avslutades med lussekaffe. 

Varsasongen 1996 inleddes den 11 januari med 18 narvarande, varav 1 gast. Motet agnades at 
visning av en video om Farbarna och Sverige under 2:a varldskriget. Alla 52 objekten saldes pa 
auktionen. Narvarolotteriet vanns av turgubben Hasse W. 

Arsmotet halls den 8 februari. Styrelsen och ovriga funktionarer omvaldes. 
Ordforande. Johhny Pernerfors 
Vice ordforande. Rudolf Kriimmel 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassbr. Lennart Engstrom 
Auktionist. Tom Rinman 
Revisor. Ingvar Ottosson 
Revisorssuppleant. Bengt Pahlman 

Miniutstallare pa arsmotet var Tom, som visade Bornholmsstamplar. Narvarolotteriet vanns av 
turgubben Walter och 2:a priset gick till Eva (aven gaster kan vinna). 19 medlemmar och 1 gast 
narvarande. Kaj Librand 
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Fakta om islandssamlarna 

Foreningen islandssamlarna 

Ord(orande 
Stig Osterberg 
Pl1433 
136 91 Haniuge 

Sekreterare 
Per Olov Abrahamson 
Soderberga alle 38 
162 51 Viillingby 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtiilje 

Vern viinder Du dig till i (oljande (ragor 

Medlemsavgifter 
Adressiindringar 
Medlemskap 
Rap porter 
Forsiiljning av gam/a Rapport£?r och bilagor 
a 5 kr per st + porto 
Forsii lj11 i11g av Nummerstiimpelha11d boke11 
ti 190 kr + porto 
Auktio11er och erbjudande11 i Rapporte11 

Fran min horisont 

islandsklubben i Goteborg 

JohllllY Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 

Kaj Libra11d 
Dirigeutgatan 2 
421 38 Viistra Friilwrda 

Lettllart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kwrgsbacka 

Kassore11 

Sekre tera rw 

Kassore11 

Annu i naden5 iir 1996 har jag inte 5lutat att fundera pii, varfijr ostiimplade f rimiirkerz 
maste vara po5tfri5ka? For 055 samlare borde det vara 5ii att 5nyggt centrerade miirken 
med hel tandning, borde vara det vi letar efter. Hur bak5idan 5er ut ar for min del inte 
sa viktigt, bara det att market iir heft och rent. Nar det galler aldre miirken ar det nog 
snarast en nackdel om originalgummit ar kvar, det har ju hant att marken s pru ckit 
sander. Forre5ten ar det val sa att man for en billig penning kan kopa en omgwnme
ring av gamla 111arken. For en vanlig 5a111lare ar det nog valdigt sviirt att 5e skillnad pii 
originalgummi och omgummering. Oet enda so111 skiljer ar, so111 JaR ser det, priset. I de 
fiesta fall 50 % dyrare for postfriskt. Hor garna av dig om du har 5ynpunkter pii det hiir 1 

Tyvarr ar det dock sa att om man vill siilja miirkerz med fa stsattare, sa ar det nastan o
mojligt, man kan undra varfor ? 

Pii viira senaste moten har vi haft intressanta foredrag om tjanstemiirken och inte 
bara island, utan iiven andra sa111lingsomriiden , Gran/and och Faroarna har avhand
lat5. Synd bara att inte fier tar tillfallet iakt och far lite kun5kap och trevlig 5amvaro pii 
vdra mOten . 

Jag har deltagit pii ett par andra fril11ark5klubbars moten och dar funnit att precis sa m 
has o5s har medeliildern blivit valdigt hog. Vart har alla samlare mellan 20 och 50 iir 
tagit vagen? Nar iildern borjar bli upp emot 40 har man val i de fiesta fall bildat famli; 
och kan5ke slutat med aktiv idrott pii hog nivii, da borde filatelin vara en panggre;. 

Slutar med att saga valkommen till ett nytt fint samlariir. 
. Stig Osterberg. . ·.~ 
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Har kommer, nagot forsenat 1995 ars klurigheter fran Ib Schock, som jag tyvarr inte 
hann fa med i Jubileumsrapporten som gick i tryck tidigt. Oet ar som vanligt ett brev, 
eller i detta fall ett fylgibrjef, vars frankering kan beratta en hel del om man bara vet 
tillrackligt om tryckupplagor och portosatser. Ib skriver i sitt foljebrev : 

Oet kanske inte iir siirskilt spiinnande, men det ger mojlighet att ndmna en massa 
fartygsnamn och avgiingsdatum friin Kebenha vn och det kan ske rir in tressant for 
miinga (sland ssamlare. Se.k'1.. 

Her er sa "JULEBREVET" 1995. 

, . 
~ 

. . ".?~~~<· .· 
.- J'· • . . 

.. .. ·· ·· ···· - ····· ···· · ·· · : ·· · ·.'·:.- -· · ·~·· ··· · ·· · · · ··· · · · · ··· · · 

·, 
meti fullri kvel5jiL 

t. Vigt: 

:~ . . 

Et ganske almindeligt f!Zilgebrev for en pakke regn
skabsbilag fra den islandske regering til finat1smi
nisteriet i K!llbenhavn. Pakken er vcerdideclareret 
200kr.oo a. - vejer 3.250 gog er afsendt fra R.vik 
mandag 11. X .15. Pakkepostkontoret i Reykjavik har 
annulleret med sit B2c1 (28) stempel, sam de havde 
fa e t den 8. april 1914. Kontoret var blevet s elv
stcendigt den 1.1.1914, men havde da intet stempel 
og matte derfor frem til midt i april 1914 genbruge 
det celdgamle Reykjavik type A-stempel fra 1870. 
De t nye 82 stempel fik i begyndelsen af 1915 en hard 
medfart, idet yderringen over JA i Reykjavik fik en 
kraftig bule. Den er der stadig i oktober 1915 -
se selv efter! 

To 1 d post k onto ret i KIll benhavn h a r k u n sat sit ., To 1 d f r it" 
stempel pa brevet, men pakken har sikkert fa e t andre 
stempler. 

Portoen for en sadan pakke er iflg. Ebbe Eldrup og 
Torben Jensens taksttabel fra 1.1.08 til 25.10.17. 
grundtakst 20 aur + 5 aur pr. pund (!kg/ 500g ) 3.250g= 
7 pund x 5 aur = 35 aur + assuranceprcemi e 20 aur pr. 
250kr . = l_~orto 75 aur . 

- sa langt sa godt - og helt almindeligt. 

Frat1kerit1g: der er ikke et 75 aur mcerke til radighed 
- det f¢rste er Gullfos s i 1932 - s a d e r s kal mindst 
? m !n ,.... 1, o r- f- l 1 
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50 aur Fr.VIII er der masser af i R.vik i 1915. Det 
blev trykt hos H.H.Thiele i Kbh. og sendt til R.vik 
med "Botnia" _den 4.2.1912 i et ·oplag pa 1164 ark. Sa 
ser1t som i december 1925 var der 398 ark tilbage og ' de 
blev overtrykt til lo kr. 

Der var andre 50 aur mrerker. 50 aur 2-konger fik man 
1000 ark af med ''Kong Helge'' der afgik fra Kbh. 12.5.07 
o g · y de r li g e r e 1 0 0 0 ark me d " E s b j e r g " 16 . 6 . 0 7 . De f ~ r s t e 
1000 ark var sikkert brugt, men resten blev gemt lrer1ge 
og f~rst anvendt til overtryk flyvemaskine i 1929 (489 a.) 
og endelig blev de sidste 500 ark til tjenestemrerker i 
1936. 
50 aur Chr.IX fra 1902 hvor man modtog 1975 ark var ogsa 
pa lager - for i 1925 brugte man 996 ark til overtryk 
30 aur. 

Sa er et 25 aur mrerke passende -og dem var der ligeledes 
mange af. 25 aur· Jon Sigurdsson fra 19.12.11 kom med 
"Kiew ;' fra Kbh. 28.11.11. Man fik 1805 ark, men gemte 
495 af dem til et overtryk 2 kr. i januar 1926. Nreste 
var 25 aur 2-konger fra 1907. Her fik man 1500 ark med 
"Kong Helge" 12.5.07 og yderligere 1500 ark med "Esbjerg" 
16.6.07. Disse blev ogsa gemt (glemt) godt, idet 1498 ark 
i 1922 kunne anvendes til 20 aur overtryk. Da er sidste 
mulighed 25 aur Chr.IX hvoraf man fik 2975 ark i oktober 
1902. Man gemte af dem 1479 ark til overtryk 20 aur i 
november 1921. Der var a1tsa masser af 25 aur mrerker til 
r ad i g h e d ·- men i n g en i b rug 1 1 9 15 t i 1 v o r t f ~ 1 g e b r e v . 

Man kan undre sig over at der i 1915 endnu la sa store 
lagre af gam1e frimrerker - vre~er1ligst h¢jere vrerdier -
i Reykjavik og at man ikke brugte dem. Der kan sikkert 
gives mange gode forklaringer pa dette - men kongerne 
v a r j o d 111 de ·o g en C h r . X sad f r a 1 9 12 _ p a t r one n . H an k om 
f~rst pa frimrerke i 192o. Se i~vrigt rapport 69 fra sept. 
1987 om emnet overt~yksmrerkerne i 1920-tallet. 

Vi mangler 
bl.a. 20+5 
den valgte 
den valgte 
udgaver af 

/' 

en 25 aur - og der er utallige muligheder, 
- 15~10 - 15+2x5 - 10+3x5 - 5x5 - og endelig 
2xl0+5 Jeg skal ikke gennemga dem alle, men 
er ogsa morsom nok. Der er nemlig tale om begge 
2-konger - den fra 1907 Og den fra 1914. 

10 aur mrerkerne er med vm. krone og flk~l2r:4. De leveredes 
f1<1rste gang med "Kong Helge" 12.5.07 og sidste gang med 
"H o 1 a r '' 2 5 . 5 . 14 (3 9 3 6 ark) . De 2 10 au r p a f ~ 1 g e brevet e r 
sikkert fra denne sidste sending. Det nye 10 aur 2-konger 
med vm.kors og tk. 14 x 14! er f~rst leveret med "Island" 
26.8.16-

5 aur mrerket i den nye udgav~ - vm.kors og tk. 14 x 14! 
er leveret med "Ceres 13.6.14 med 200 ark, "Botnia 
3 0 . 6 . 14 me d 16 9 4 ark o g " S t e r 1 in g !I 13 . 9 . 14 me d 3 4 7 9 ark 
- og vor frankering er sikkert_ fra sidstnrevnte. 

- altsa 3 forskel1ige udgaver 1907-1912 og 1914 pa samme 
f~lgebrev - almindeligt? 

Sa meget om sa lidt - men det er jo ogsa ganske a1minde1igt. 

- og hvor har han (jeg) sa al1e de afskibninger og oplags
tal fra? Erik Jensen pa postmusreet i K~benhavn lavede i 
1982 er1 liste over alle forsendelser fra Denmark til 
Island af 2-konger udgaverne til vort gode medlem 
Lief Fuglsig i Ringk~bing. Tak for det. 
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Nya backer om isliindska frimiirken 

FrAn vAr medlem i Norge, Eivind Kolstad, har vi fAtt bAde nyhetsanmalan och recen
sion av tvA nya bocker som handlar om island och islandska frimarken. Bockema saljs 
av Postphi! i Reykjavik, men kan ocksA kopas via Eivind. Jag har sjalv, som hastigast, 
bladdrat igenom dessa bocker och kan, liksom Eivind, pA det varmaste rekommmen-
dera dem till Rapportens lasare. sekr. 

Don Brandt: Exploring Iceland Through Its Stamps (1991) 
Walking Into Iceland's Postal History (1995) 

Ex-Californieren Don Brandt har bosatt seg i Reykjavik, og 

viser gjennom disse to b0kene en sann kj~rlighet til sitt nye 

fedreland. 

Her har han vevet sammen historie,kultur, geografi, dyre- og 

fugleliv, ja, kort sagt alt som kan relateres til islandsk ... 
filateli. Forfatteren er nemlig en pasjonert (og pensjonert) 

frimerk~samler, og b0kene er skrevet med det filatelistiske 

aspekt som det viktigste. 

Samtidig er Don Brandt en habil filosof, og filosofiske 

betraktninger og innspill m0ter leseren rett som det er. 

Stemplene spiller en stor og viktig rolle i illustrasjonene i 

disse b0kene; ja, jeg tar ikke for sterkt i nar jeg sier at 

nettopp stemplene er det viktigste enkeltelement, den ber0mte 

r0de traden, som gar gjennom begge b0kene. 

Forfatterens litter~re kvaliteter er udiskutable: Don skriver 

lett og ledig, og selv for en skandinav uten spesielle 

engelskkunnskaper ut over "skoleengelsken", skulle ikke 

spraket by pa store problemer. 

Kapitlene er mange og mangfoldige, og alt er selvsagt ikke 

like interessant. Men enhver islandssamler eller 

islandsinteressert burde finne mye spennende steff. 

Kapittelet om det ubebodde, fraflyttede Hornstrandir-omradet, 

i Islands nordvestre hj0rne, er selve h0ydepunktet for 

undertegnede. Fra denne regionen kommer ogsa et par av de · 

sjeldneste brostemplene i Islands filateli: HOFN og 

FURUFJORDUR. 

For en brotypesamler er ogsa kapittelet om Reykjaviks sma og 

(nesten) glemte brevhus spennende lesning. Disse brevhus~ne 

eksisterte pa 1950-70-tallet, f0r hovedstaden vokste seg 

st0rre og mektigere. Og stemplene fra diosse 10-12 brevhusene 

er med fa unntak ekstremt sjeldne. 

Don Brandts b0ker fortjener en st0rre leserskare enn hva 

tilfellet er til na. Her i Norge er den siste boken like 

sjelden som et brostempel fra Undraland! 
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B0kene koster ca. 250 kr. pr. stk og kan bestilles fra 

Frimerkjasalan i Reykjavik. De kan ogsa skaffes via 

undertegnede. Ta gjerne kontakt. 

Eivind Kolstad. 

Adresse: 

snurrasen 84 

3748 SILJAN 

Norge 

Tlf. 35 94 14 20. 

FRIMERKJASALAN 

~ 
The Icelandic Philatelic Bureau 

P.O. Box 8445 IS-128 Reykjavik, Iceland 
Tel: (+ 354) 550 6054 Fax: (+ 354) 550 6059 

Email: postphil@simi.is 
Internet: http:/ /www.simi.is/postphil 
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Viittar stiiller till det for isliindskt viigbygge 

Ovanst<\ende rubrik stod att lasa i Goteborgsposten den 17/10 1995 och jag tycker att 
den ar sA rolig och intressant att jag inte viii undanhAlla den for Rapportens lasare. 

Reykjavik 
Det borjade med att shaktmaskinema forra manaden ideligen gick sonder framfor ett 

stenblock, som maste bort for vagbyggets skull. 

Entreprenoren lOste till slut problemet pa {sliinningars vis: med hjiilp av ett medium 
som tog reda pa varfor viittarna stiillde till besviir hela tiden. 

Var grundinstiillning iir att inte forneka detta fenomen siiger ingenior Birgir Gud
mundsson pa {sliindska viigverket till Reuter. Vi giir varsamt fram . Det ftnns folk som 
kan forhandla med viittar. 

Omkring 10 % av {sliinningarna tror pa naturviisen och lika manga fornekar deras 
existens. Resterande 80 % vill inte utesluta att de kan ftnnas, visar en opinionsmiitning. 

I fallet med stenbumlingen forklarade det tillkallade mediet, "Regina", aft viittarna 
inte liingre bodde i sjiilva stenen utan hade flyttat lite liingre bort. Men de kriivde aft 
stenen skulle avliigsnas pa ett viirdigl siitt och inte bara spriingas i bitar. 

Stenen vid Ljarskogar tre timmars bilfiird norr om Reykjavik blev riksbekant och 
Regina intervjuades i etermedierna. Det var nog forsta gangen som {sliindska radion 
citerade viittar, iiven om det var indirekt. 

Sagornas viisen verkar aldrig vara langt borta i islands landskap av vulkaner och 
geysrar. Vem som heist kan se aft lavastenarna iir troll som glOmt sig kvar och forste
nats vid solens forsta stralar en tidig morgon. 

Jag tror att viittarna vill att miinniskorna skall bevara naturen, siiger Erla Stefans
dottir, som iir konsulent at viigverket och diirtill pianoliirare. 

Hon siiger att viittarna inte bara bor ute pii landsbygden utan ocksii i stiiderna, och att 
de tycker om musik. Hon har tiint ljus och spelar Hiindels Water Musik pii stereon i sin 
Reykjav{kliigenhet. 

Jag ser viittar pii bordet just nu. Diir, diir oclt diir. De ser ut som smii miinniskor. Jag 
behover inte tro pa sadana saker, jag ser dem. Jag har alltid sett dem. 

Hon siiger att man inte alltid far skylla pii viittarna niir viigarbetarna far problem. Tro 
inte pii alit vad folk siiger. Miinniskor iir riitt bra pii aft stiilla till saker sjiilva ocksii. 

fsliindsaka spriiket har betytt mycket for att bevara folktron, eftersom miinniskor hiir 
fortfarande kan liisa de gamla sagorna i originalversion. 

Arni Bjornsson, chef for Nationalmuseets etnologiska avdelning, siiger att tron pa 
viittar, iilvor, troll och tomtar ofta speglar den enkle bondens drom om en finare viirld. 

"Huldufolk". det gomda folket, lever eft biittre liv iin miinniskorna. Deras hus iir 
rena och fina och de iiger ofta guld och andra viirdesaker. Den fattiges onskedrom, med 
andra ord. 

Arni Bjornsson har intervjuat landsman och stiillt samman en bok om 500 olika 
slags naturviisen. 

lsliinningarna iir eft skeptiskt folk, men de iir ocksii odmjuka och vill inte utesluta 
niigot. Jag iir vetenskapsman. Ledsen om jag gor dig besviken, men jag har aldrig sett en 
viitte eller ett troll. Men vem iir jag aft utesluta deras existens. 

Ja dar ser man, undrens tid kanske annu inte ar fOrbi. Och islannirigarna har ju 
faktiskt lyckats att avportrattera vattar. Se bara pA omslaget till deras senaste julfri-
markshafte. Vad kan det vara, om inte vattar ?? sekr. 
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Fdin n<'lgra utlandska, blivande medlemmar har inkommit ett par fax med 
fOrfr<'lgningar om islandsk militarpost fr<'ln andra varldskriget. Om n~gon medlem har 
n<'lgot s<'ldant till overs, for byte eller forsaljning, f<'lr jag be er att ta kontakt direkt med 
annonsoren. Allts<'l inte via foreningen. sekr. 

I am searching for World War II censored (1939-1945) covers from Iceland (to and · 
from) Should your members be able to assist me I would be most appreciative. 

Sincerely 
Dean W. Mario 
933 Dudley Street 
Saskatoon, Saskatcewan 
Canada S7M 1K8 

At the very moment I build up a new collection for exhibitions which I named 
Iceland during W W II. I am sure you can understand that I have some gaps to give an 
understandable structure to this exhibit. The main problem exists with items from the 
period of British occupation, but also with covers of a few Army Post Offices as they are 
APO 611, 612, 613 and 614. 

From the period of English occupation I do need (if possible in any way) one or 
another cover and other item (perhaps also postcards or telegram) 

- from the few German and Austrian internees, 
- as sending to English sodiers on Iceland, 
- with FPO postmarks with the numbers 89, 305, 307 and 525, 
- with the postmark Home depot R.E.P.S. 18 or 19, 
- the so called ALABASTER/ Air Mail with the 2-line cancel (must be very rare), 
- with more seldom military censor-marks, 
-with the postmark 005 of the Royal Air Force, 
-a censor mark of the Royal Navy. 
Does somebody have one or the other items I asked for on stock which he can sell 

me? I would be glad to get an offer from you or someone else. 
Does somebody have other material which could be helpful for my collection? 
With kind regards 

Gerhard Mi.iller 
D-65824 Schwalbach a Ts 
Friedrich-Stoltze-Strasse 42 
Germany 
Fax: Germany-6196-86310 

frimtr-4ceh~fte, Stamp ·nook lee , 

Briefma.rkenheftchen, Carnct ,dc 1imbrcs-poatc. 

FrifJ;lerk;jahefti 
10 X 30 kr. . 

-......... . 
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Nya {akta om de isliindska torvhusen 

I Rapport nr 98 fanns en artikel, skriven av en fsHinning numera boende i Norge, 
som handlade om varfor det £inns sA fA skildingbrev och inhemska aur-brev bevarade. 
Kontentan av brevet var att de fsHindska torvhusen var fuktiga invandigt och inte sar
skilt lampliga for forvaring av brev och frimarken. 

Nu har vi fAtt svar frAn en annan fslanning, Helgi Gunnlaugsson, som bestrider upp
giften om att torvhusen skulle vara sarskilt fuktiga inomhus. Helgi skriver att han ar 
84 Ar och att han vuxit upp i ett sAdant hus. Han har darfor egna erfarenheter av 
hustypen och menar att de inte var fuktiga inomhus. 

Helgi skriver: 
Med anledning av ett brev friin Gudmund Thorgrimsson i Rapport nr 98 om bland 

annat skildingmarken och brev, viii jag skriva och papeka vissa missforstiind has 
honom. Herr Thorgrimsson ma vara fodd i Dala eller Bardarstrandarsysla, han verkar 
kiinna till forluillandena diir. Kanske bodde han diir storre delen av sin uppviixttid. Han 
talar om bostadshus av torv med taklackage och stor Juktighet, sam verkade forodande 
pa papper, frimarken och brev. Timmer anvandes i liten utstriickning inomhus da det 
var dyrt och maste importeras for dyra pengar. Han overfor dessa forhallanden till hela 
island under 1800-talet, ja anda in pa 1940.talet. Jag betvivlar inte hans kunskaper, men 
de maste vara begriinsade till niimnda syslor. 

Fran Landnamstid ]ram till 1400-talet har timmer importerats fran Norge och daref 
ter fran Danmark. Dartill kommer sa kallat drivtimmer. Det kommer till nord och 
ostlandet, med havsstrommarna fran Sibirien, diir de stora floderna for det med sig fran 
skogarna till havet, numera dock i liten skala. Landnamsmannen, sam var duktiga 
hantverkare bade med tra och jarn, anvande detta i sina hus. 

Jag ar fodd i Breiddal pa ostlandet och bodde dar till 18 ars alder, da jag jlyttade till 
Reykjavik for att utbilda mig till snickare. Mina kunskaper inom detta omrade kan 
alltsa sagas vara trovardiga. 

Huset sam jag vaxte upp i var i tva vaningar. Bottenplanet var ca. 6,5 x 12 m . 
uppdelat pa kok och storstuga med en takhojd av ca. 2,20 m. Det ovre pla net var vid 
vaggen ca 80 em. hogt varefter taksparrarna hojde sig i ca. 45 graders lutning. Viiggarna 
var uppbyggda av sten och torv. Underst lag ett varv med stora stenar, sa ett lager av ca 
5 em tjock torv.,sedan sten och torv pa samma satt in och utviindi~t up p till taket . 
JVlellan ae yLrre uuz ae ttite ~n:rwrna wues rmnare sren oc;z ;usor ;or att stotta , aessutom 
torv och trampad jord, dels for isolering dels for att Jylla ut mellanrummet. Vag garna 
var ca. 80 em. tjocka nedtill, men smalnade av nagot upptill . Golvet till det ovre planet 
var fast vid den inre delen av viiggen. lnvandigt var viiggarna kliidda med panel, lagd 
..... ~ ( •• f t ' I'' ; ! I ' • t ·• ' ' : , 1 I f. ·n .,.,- ,. '' ' " f ·; ...-..., .., f . f; I r, ~ ~ .!. f , I 

c , • · , :Joo 

3/4 x 6" hyvlade vagratt. De borjade att laggas nederst pa taket med 1" overlappning sa 
att vattnet kunde rinna nedat men inte in. Braderna stroks sedan med fe rnissa eller 
tjara. Darejter lades ett Lager av torrt gras och l6v och diirover ett lager torv med graset 
nedat och ytterligare tva lager torv med griiset uppiit sa det kunde viixa sa mman 
ordentligt och bli mycket vackert. Huset blev saledes mycket bra isolerat. Nodviindig 
viirme erholls fran spisen i koket via ett jarnror upp genom taket. 

Vanligtvis var husen byggda endast i ett plan, med liknande planlosning sam forut 
namnda, men ihopbyggda, tva, tre eller Jyra, sida vid sida efter behov och ejter de yttre 
forhallandena, vilket framgar av bilder av gamla (slandska bondbyar. Och diirmed slut 
pa denna liickagehistoria. : 

Skildingarna utgivningsdag var den 1 januari 1873 och de var endast giltiga till den 
27 september 1877. Pa den tiden hade frimiirkssamlandet blivit en utbredd hobby ute i 
Europa och danska kopman kopte har upp frimarken i spekulation. 1 hur stor 
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utstriickning iir okiint, Mest kiinda iir W Fischer och hans son Frederik Fischer, ej att 
forglOmma Dietlev Thomsen som kopte upp restupplagan av skildingmiirkena av 
postmiistare Briem i Reykjavz'k 1890. 

Postbefordringen runt om i landet var blygsam pd den tiden. Det var liten brev
viixling for gemene man. Mest skrev man sliiktingar emellan. Breven bevarades som · 
klenoder, tills de forstOrdes eller briindes, for att inte komma i oriitta hiinder. 

Det kan vara en forklaring till att skildingbreven iir sa siillsynta. 
Helgi Gunnlaugsson. 

Jag tycker att Helgis brev ar fantastiskt intressant och jag hoppas att jag oversatt det 
ratt. Har f~r vi inte bara en beskrivning av hur de gamla fslandska husen var 
uppbyggda, av en som var med p~ den tid d~ de fortfarande var i bruk, utan ocks~ en 
trovardig forklaring till att de nog inte var s~ fuktiga som Mminstone jag sjalv tidigare 
trott. Detta med panellagd p~ lakt, tyder p~ att luft kunde passera mellan bradfodringen 
och stenvaggen och p~ s~ satt transportera bort den fukt som otvivelaktigt fanns dar. 

Jag ber att f~ tacka Helgi ~ det varmaste for hans brev och avvaktar nu spannt nya 
inlagg i debatten sekr. 

Bilde.~z. ~Jtan Gtawnbae.Jtmu-6ee:t. En .to~z.vga~z.d, byggd pa 7 800-.taf..e;t, Mm 
be.-6-taJt av 76 -6ammanbyggda hu-6. 



Nya-isliindska stiimplar 72. 

Finnur Kolbeinsson i Reykjavik som brukar fOrse oss med avtryck av nya fslandska 
stamplar har Mer varit vanlig att sanda oss avtryck av de allra senaste, alla av-typ B 8b. 

Tva av dem ar fran lokala postkontor i Reykjavik och om dessa ar val inte sa mycket 
att orda. Ett avtryck kommer fran Reykh6lar uppe i en av "mina" syslor, Austur Bard
arstrandarsysla. Reykh6lar ar en ganska sent oppnad brefhirding (1945), da man overtog 
bade jobb och stampel (STADUR BARD typ B 2a) fran det narbelagna Stadur (4), Vad . 
man kan utlasa av kartan firms det i Reykh6lar, forutom den obligatoriska kyrkan, 
aven en sadan modernitet som en flygplats. 

Det fjard.~ avtrycket ar fran en plats i Amessysla, "Fludir", som jag inte ens kan hitta 
pa kartan. A ven Fludir oppnade sent (1958), och har tidigare endast haft en e1tda stamp
el av typ B 8e, vilken fOrmodligen nu slitis ned och ersatts. Kanske nagon av medlem
mar~a, som ar ~g~re till en mera ~etaljerad ka~ta an den jag har, kan ge mig en mer 
detalJerad besknvrung om var Fludrr ar belaget, Amessysla ar ganska stort. 

sekr. 

Sedan ovanstaende skrivits, har Finnur sant mig ytterligare stampelavtryck. IsHin
ningama ar tydligen i staten med att byta ut gamla utslitna stamplar just nu och det 
glader naturligtvis en gammal stampelsamlarfantast som jag. 3 nya stamplar av typ B 8b 
samt 1 rullstampel av typ R 8a har vi begavats med. En ar fran huvudpostkontoret 
Reykjavik 1 och den ar det val inte sa mycket att skriva om. 

P6rshofn daremot, som oppnade som BH 1899 och da fick C 2-P6RSH0FN ar 
intressantare! Stampeln tappade P:et 1902, men fick anda anvandas ett ar, innan man 
fick N 1a-58 som ersattning. 1911 upphojdes P6rshofn till P A och fick da en B-stampel 
av typ B 2cl, vilken holl anda fram till 1970, da den ersattes av en modemare stampel 
av typ B 8e. Nu har tydligen aven den, efter 25 ar, tjanat ut och ersatts. 

R 8a-stampeln P ATREKSFJORDUR daremot, tror jag mer kompletterar an ersatter 
den befintliga stampeln B 8b, som orten fick sa sent som 1991. Patreksfjordur oppnade 
redan 1878 och har en efter fslandska matt ganska brokig stampelflora att se tillbaka pa. 
Aven namnet har andrats flera ganger. Fran det ursprungliga Vatneyri (1878-1890) till 
Geirseyri (1891-1899), sa Vatneyri igen (1900-1906) innan man slutligen bestamde sig for 
Patreksfjordur som ocksa ar namnet paden fjord vid vilken orten ar belagen. Samtidigt 
passade man ocksa pa att klassa upp Patreksfjordur till P A. Patreksfjordur ar ocksa det 
vastligast belagna postkontoret i Island sedan beefhirdingen Hella (1) drogs in 1947. 

Men det intressantaste av Finnurs nya stampelavtryck kommer fran BJER ARNES
HREPPI, som vad jag kan forsta, ar ett helt nyoppnat postkontor! Inte sa vanligt i Island 
numera. 2 platser med namnet Beer har tidigare haft stamplar; Beer (1) i Reykh6la och 
Beer (2) i Beejarhreppur, men bada ar sedan lange nedlagda. Detta nya Beer, som foljdrik
tigt bor kallas Beer (3), ar liksom Beer (2) belaget i Strandasysla, men jag har inte kunnat 
aterfinna nagon av dem pa ovan namnda karta (tydligen dags att inhandla en ny och 
mer detaljrik). Kanske vi har kan fa lite hjalp av nagon av "vara" fslanningar, fOr en 
battre beskrivning av var dessa bada Beer ar belagna. sekr. 



7 3. 

Nagot lite fran Fiiroarna 

Det ar inte ofta det skrivs nagot om Faroama i Rapporten, en brist som jag inte riktigt 
vet, vad vi skall kunna gora nagot at. I Stockholm har vi bara en medlem som samlar 
Faroarna med nagon storre intensitet och aven i Goteborg ar det tunnsatt med FarO
samlare. 

Nu har jag i alia fall i en gamma! fotostatkopia fran 1980, som egentligen behandlar 
nagot helt annat, hittat en liten artikel om tidiga "Postskibe" till Faroarna. Vern som 
har skrivit den fortaljer inte sagan, men den kan val anda vara intressant att lasa. Da 
Rapportens lasare sedan gammalt ar val fortrogna med det danska spraket, har jag 
heller inte funnit nagon anledning att oversatta artikeln, utan lasarna far ta den som en 
del av sin utbildning i detta adla sprak. sekr. 

Frereerne - Postskibe 
Indtil I856 blev posten mellem 0erne ogden 0vrige verden bes0rget gra
tis af Den kongelige Monopolhandels skibe . Ved monopolhandelens op
ha::velse I. I. I 856 og til 1858 var der na::sten ingen postforbindelse mel
lem Fa::merne og Danmark. 

En tidligere s0officer i monopolhandelen gjorde i vinteren 1857-58 to 
dobbelte rejser med post og varer mellem T6rshavn og Skotland med sin 
yacht »Fortunan«. 

I 1857 tilb0d firmaet Koch & Henderson regeringen pa na::rmere be
tingelser og med et arligt tilskud at bes0rge postfarteri til Island og Fa::r-
0erne, hvilket regeringen accepterede. Delle medf0rte at ski bet »Victor 
Emanuel« anl0b T6rshavn 12 gange i 1858. 

»Arcturus« (ovenna::vnte med nyt navn) og »Odin« 9 gange i 1859. 
>>Arcturus« 12 gange i 1860 - 1863. 
»Arcturus« og »Phe~nix« og »Lady Havelock« 10 gange i 1864. 
»Arcturus«, »Phe~nix« og »Anglo-Dane« 14 gange i 1865, o.s.v. til 

1870. 
I 1870 blev orlogsskonnerten »Diana« ombygget til post- og passager

skib og bes0rgede i arene 1870-1875 alene posten og anl0b T6rshavn 14 
gange arligt. 

Fra 1876 til 1879 bes0rgedes posten af »Diana« og DFDS og fra 1880 
af dette selskab alene. Foruden T6rshavn blev Tve~rouri anl0bet nogle 
gange. 

Brev bdordret med postskibet Diana (1870-79) fra Keben· 
havn til Trangisvaag. 

Senere har andre selskaber og ski be deltaget i postbes0rgelsen, saledes 
i 1890'erne »Thore«, »Otto Warnes Arvinger« og »Vaagen« (1892). 

Fra 1908 har det Bergenske Dampskibsselskab vedligeholdt ruten Ber
ger - Fa::merne, bl.a. med baden »Lyra«. 
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Nytt Balbo-brev 

Det ar nu ett bra tag sedan, (Rapport 94) jag kunde inrapportera n<'l.got nytt Balbo
brev! (borjar dom ta slut tro?) Men vid genomg<'l.ng av ett ganska stort antal engelska 
auktionskataliger fr<'l.n 60-talet, (ett arv fr<'l.n Pelle Hanner) hittade jag faktiskt en n<'l.got 
beskuren bild av Rek-nr 72 i en katalog fr<'l.n Harmer Rooke fr<'l.n 1965. Bilden som 
faktiskt ar i farg, visar visserligen inte Rek-etiketten, men av texten i katalogen kan 
man lasa sig till att bilden visar nr 72. Det har brevet, med vad man kan kalla 
"standardfrankering", s<'l.ldes for 875 £, eller cirka 10 000 p<'l. den tiden annu ej devalve
rade svenska kronor. 

I samma bunt med kataloger hittade jag ocks<'l., i en katalog fr<'l.n Stanley Gibbons, en 
bild av ett annat Balbo-brev,nr 185, (aven detta beskuret) vars existens vi kande till, 
men om vilket vi inte hade n<'l.gra data. For detta brev, med samma frankering som det 
tidigare namnda, fick koparen <'l.r 1967 punga ut med 1 000 £. 

Vi kanner numera till 119 Balbo-brev men av dem ar det hela 25 st som vi helt sak
nar n<'l.gon som heist .form av bilder eller andra data om och ytterligare 8 st dar vi har 
beskrivning av breven men inget bildmaterial. 

Jag vill darfor annu en g<'l.ng uppmana alla medlemmar att h<'l.lla ogonen oppna efter 
kanda och okanda brev, framfOr allt i auktionskataloger fr<'l.n kontinenten som vi har 
uppe i Norden inte alltid har tillg<'l.ng till samt att sanda in bilder, (heist i farg) text-
material och garna slutpriser till mig! sekr. 

:<e co..u..'!lande. 

:!:17 ' · · ··- Ditto, th e set, superb used on Registered cover with ad ditional 
30a . value, flown to Loeffler (U.S.A.), Chicago C.D.S. of July.I7 . 
on rev e rse, the cover additionally bears Reykjavik Registration 
label No. 72, very clean and exceptionally rare cover (Colour 
Photo--- on Cover) Cover I i:tlf>O S:!:3HO 

. !~ ·->- ... 
•·:'::-Par, aVion 
. Loftl.eilfis: j 

_·:~ _, . ~~;"- ~-~~~; 

256 • ~ 1933 B~lt}(). lk.: 5k. and IOk., the set of three, superh used in 
coml~matr?n wrth Postage 30a. on registered Hight covt·r to Holland 
(Re_grstratron ~o. IX5). neatly cancelled with Reykjavik c.d.s .. 
varrety ol transrt markmgs on reverse, one of the great rarities of 
the Balho Hight. (Cat. Bolafh 2.900,000 Lire). 
(Photo- Plate 14) £1000 li2XOO 

---·--------· 
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Sitftfegis ocn J2Lrtfegis 

I varas dok de plotsligt upp, pa var sin auktion, de bada svara stamplarna, 5'/.rtfegis 
hos Hoijland och nagon manad senare Sidtfegis hos Lars Tore Eriksson. Ardegis
stampeln tyvarr overklottrad med kulspetspenna, nagot som nappeligen fanns nar 
stamplarna var i bruk, medan Siddegis daremot var helt intakt pa ett vackert vykort 
fran 1902. 

Dessa bada parhastar, 5'/.rdegis (pa formiddagen) och Siddegis (pa eftermiddagen) 
forekommer mycket sparsamt pa i huvudsak islandska helsaker fran sekelskiftet och 
ses sallan pa auktionerna. De blev under en overgangsperiod anvanda pa postkonto
ret i Reykjavik, tillsammans med den ordinareie brostampeln som emellertid sakna
de tidsangivelse. Stamplarna anvandes endast nar postpersonalen ville markera att 
nagot var inlamnat for sent for den ordinarie turen pa for, resp. eftermiddagen. Om 
ett brev t. ex lamnades in for sent for att hinna med formiddagsturen, stamplades det 

5'/.rdegis. Lamnades det in efter klockan 3 och saledes inte hann med eftermiddags

turen, stamplades detSidcfegis. Det var dock, av det laga antalet bevarade brev att 
doma, mycket sallan som stamplarna anvandes. 

Under tiden jag skrev ner dessa rader, dok nagot upp i mitt minne om att jag i na
gon gammal FH-nytt last nagot som Axel Miltander skrivit om dessa stamplar. Sagt 
och gjort. Jag bo:rjade leta bland mina gamla argangar av denna, numera tyvarr ned
lagda publikation, ur vilken jag i min ungdom kopte en hel del bra fslandskt material 
till billiga priser. Och minsann, i nr 1 av argang nr 25 fran februari 1972 hittade jag 
den. En artikel som Mille da skrev om fslandska fynd han gjort och om hur han en 
gang lurade Einar Lundstrom, vilket numera lar vara preskiberat. Jag har tidigare 
fragat Mille om jag far knycka nagot av det han skrivit till Rapporten och fatt hans 
medgivande sa darfor citerar jag ur artikeln: 

Och det finns minnen man inte glommer. 
Till exempel den gangen Berhard Beskow och jag satt i midnattsljuset i tredje va

ningen i ett hus i Reykjav(k och tittade pa Jrimi:irken och gamla brev. !bland gick viira 
blickar ut genom Jon stret och mot fji:illet Esja som lyste blatt vid horisonten. - Herre 
josses, skrek Bernhard. Ser du inte vad du haller i handen! 

Jag maste ha ryckt till som vi:ickt ur en slummer. For jag minns att jag blev en 
aning ri:idd. Om vi varit i tropikerna kunde det ha varit en mapila eller en annan 
liten giftig onn som krupit ur ett album. 

Ser du inte att det i:ir 5itfaegis och J2lraegis! Dom miiste du ha! 
Jasa sa jag och vi:inde ett par brevkort jag hall i handen, Jortjarande utan att begripa 

sa mycket. 
Men sa sag jag det: raksti:implarna i violett pii Jramsidan och kronan dar inunder, 

kiinda i kanske fem , sex exemplar. 
Jag kommer nog aldrig att si:ilja dem heller. 

Om du har andrat dig Mille, saar jag spekulant! · sekr. 
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