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

Kiira viinner 

V aren har gjort sitt in tag och snart ar sornrnaren har med sina andra rnojligheter for 
aktiviteter an att samla frimarken. Helt bortglOrnda ligger val anda inte de srna kara 
papperslapparna langst inne i garderoben. De finns dar latent, langst inne i hjarnbalken, 
pockande pa nytt intresse Om nagra rnanader, nar morkret anyo Sanker sig over vart 
nordliga land. 

V arens aktiviteter i Stockholm har i var varit ganska valbesokta och borjade rned ett 
mote dar ternat var f GILDI och tjansternarken och dar vi faktiskt gjorde ett verkligt 
fynd. (se annan artikel i denna Rapport) 

Pa februarirnotet visade en av vara nyare rnedlernrnar, Mats Edstrom, med hjalp av 
diabilder, en del av sin fina Gronlandssarnling. Ett trevligt initiativ, som vi garna ser 
mer av. 

Arsmotet forflot sorn arsrnoten plaga, d.v.s. ornval av styrelsen. Dock ansag 
valberedningens ordforande Sture Hegland att han och hans hustru Anna, med alderns 
ratt nu gjort sitt pa den posten och avsade sig ornval. Ny valberdening blev nu Sven 
Erik Ahgren och Leonard Karlsson. Revisor Tony Bjellefors konstaterade att kassoren 
skott sitt jobb rned den aran och att fOreningens ekonomi ar god, samt rekornmende-
rade ansvarsfrihet for styrelsen for ar 1995. 

Aprilrnotes tema var moderna varianter, och vern har mer av den varan an Lars 
Ingernann, sorn denna kvall visade bade kanda och okanda sadana fran Republiken och 
frarnat i tiden. 

Majrnotet var forlagt hemrna hos kassoren Lei£ Nilsson och 12 medlemrnar slOt upp, 
varav nagra fran baksidan. Alla blev ordentligt fOrplagade rned srnorgastarta och 
larnpliga drycker. Synd bara att Kung Bore just denna dag gjorde en sista kraftanstrang
ning med kyla och snalblast, vilket gjorde att lackerheterna fick avnjutas inornhus . 

Ett kort mote avholls ocksa, dar ordf. Osterberg berattade om den helgen innan, i 
Vaxjo, avhallna forbundskongressen. En av kassoren anordnad fragesport vanns ofint 
nog av den kande ordf. fran baksidan, sorn karnrnade hem en fin vinst i form av en 
postfrisk serie "Gamla handskrifter". 

Landsortslotteriet, d.v.s. det lotteri dar alla som betalt medlernsavgiften, utom 
Stockholm och Goteborgsmedlemmar deltar, och sorn av nagon anledning glorndes 
bort pa arsrnotet, drogs istallet nu och vanns av rnedlern nr 695, Sven Nilsson fran 
Landskrona sorn harmed gratuleras a det varmaste. Priset, en porslinstallrik rned 
islandsrnotiv, komrner sa srnaningorn rned posten. 

Nagot skall ocksa namnas om den propagandautstallning pa Postmuseum dar fore
ningen deltog och dar Sven Erik Ahgren stallde ut en ram med rnodernt islandskt 
material. Lotter och frimarken fOr nara 1 000 kr saldes och det basta av allt, 2 nya rned
lernrnar varvades. Dessa halsas varrnt valkomna i foreningen. 
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Annars kan val sagas att derma var varit ganska torftig, filatelis tiskt sett alltsa! Inga 
uts tallningar, har vantar vi pa NORDIA uppe i Reykjavik i hos t och med daligt 
fslandskt material pa auktionerna . Dock med ett lysande undantag, "N orthland" i USA. 
Nagra resultat darifran har dock, nar detta skrives, inte inrapporterats. 

Sjalv tycker jag nog, att det satt som Thomas H0iland numera bedriver sina aukti
oner, ar pa gransen till det anstandiga! Han har borjat med en ny forsaljningstaktik, son1 
borjar med att auktionskatalogen sandes ut i my cket god tid fore auktionen. Den som 
da snabbt sander in sina bud, far en andra chans att bjuda, da H0iland ca. 2 veckor fore 
auktionen sander ut en ny lista, dar de nast hogs ta buden redovisas. Detta ar , vad jag 
kan fOrsta ett nytt, av H0iland, introducerat satt att trissa upp priserna, nagot som 
naturligtvis ar bra for inlamnarna och H0iland sjaJv, men som rimmar daligt med god 
auktionssed, som sager att lagt bud galler . Det ar bara att hoppas att inte fler auktionis ter 
tar efter denna metod. 

Till NORDIA ser det inte ut som att nagra av vara medlemmar kommer att resa! 
Atminstone inte i nagon organiserad form. De fiesta tycker att utstallningen ligger "fel i 
bden" och menar, att om man nu kostar pa sig en dyr resa till Island for att besoka 
NORDIA, sa vill man garna aka runt lite fOr att besoka ons ovriga sevardheter i 
samband med utstallningen. Detta later sig knappast goras med nagon storre behallning 
i slu tet av oktober. Om daremot utstallningen, liksom 1991 agt rum sommartid, ar jag 
saker pa att manga av fslandssamlarna kommit pa besok. 

sekr. flJJ 

Fran min horisont.. ....... . 

Nu har det hant! fslandssamlrna har for forsta gangen deltagit i Filatelistforbundets 
kongress! Det fanns en hel del av deltagarna dar som hade anknytning till samlandet 
a v fslandska frimarken. 

Det togs, enligt min mening, inga epokskapande beslut pa kongressen. Men jag tror 
anda att det ar viktigt att deltaga och bland annat utbyta erfarenheter med andra klub
bars representanter. 

En nackdel, som jag tycker, ar att det var en valdigt lang resa, kongressplatsen var 
Vaxjo. Det var annars trevligt ordnat, aven om mat och hotell inte var sarskilt billigt. 

Nar det galler rekrytering av nya nedlemmar, som ju ar av intresse for alla klubbar, 
hade kongressen inget sarskilt bra recept att erbjuda. Som vanligt pa kongresser var det 
nagra talare som mest talade fOr att fa hora sin egen rost. Nar vi som tavlar, staller u t 
utorn Sverige, skall vi numera till forbundet betala en avgift pa 400 kr. En rejal hojning 
fran tidigare 200 kr. Inte lar man fa fler som staller ut sina samlingar pa det sattet! I vara 
grannlander betalar forbunden anmalningsavgifter och rarilavgifter bara for att fa sam
larna att representera sitt land. 

Nu till nagot helt annat! Vi var en del medlemmar sorri n:appat pa kassorens erbjud
ande om ett samkvam i hans hem. Vi hade alla jattetrevligt! ,. Lars Ingemann, Nr 1, 
plockade fram fram nagra album och visade' , so.m j.ag ty cker, en hel del rariteter. Han 
har tydligen hur mycket sum heist. Foreningeri salde ocksa en del marken ur tidigare 
inkopta samlingar. 

Lei£ blev nog lite overraskad, da inte bara ·stockholmsmedlemmar ·kom och halsade 
pa. Tack Lei£, vigor garna om det nasta ar! · · 

Numera har vi i Filatelisten en sida med anknytnin:g till islandsk filateli. Ar ni inte 
med i SFF, ga medl! Det finns mycket information att hamta i tidningen! 

Stig Osterberg 

-.~ 
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Fakta om islandssamlarna 

Foreningen islandssamlama fslandsklubben i GOteborg 

Ord(orande 
Stig Ostl'rbei:'S 
Pl1433 
136 91 Haninge 

Sekreterare 

Jolu111y Pemerfors 
Dmggensgatan 5 
418 77 Goteb01g 

Kaj Lilmmd 
Dirigentgatan 2 

Pe-r 0 /ov Abrahamson 
Soderberga alle 38 
162 51 Viillingby 421 38 Viistra Frolunda 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 9074 

r 761 94 Non-tiilje 

Vem viinder Du dig till i (oljande fragor 

Med lem savg ifter 
A dressiindringar 
Medle111skap 
Rap porter 
Forsiiljning av gamla Rapporter och bilagor 
1i 5 kr per st + porto 
Forsii I j 11 i11g a v Num lllerstiimpelhandboken 
ti 190 kr + porto 
A u ktioner och er/Jjudande11 i Rapporten 

Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kwzgsbacka 

. Kasson•n 

Sekretera ren 

Kassoren 

--------------~-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M edde lande frtm kassoren 

"Den strange" hailer som vanligt ett vakande oga pa medlemmarnas finansiella lage, 
dar nagra hanger pa den sa kallade "garsgar' n" . Han har fbljande att rapportera: 

Foljande medlemmar har-att inb.etala 70 kr for 1996. 
Nr. 56, 160, 161, 269, 364, 485, 505, 584, 691, 700, 714, 716, 727, ?34, 1!#, 751. 
Nr 662 skall betala 70 kr for, 1996 och 60 kr,for 1995. 
Nr 734 skall betala 70 kr£or 1996 och 70 kr fo.r 1995. 
Foljande medlemmar har restbelopp_ att inbetala for 1996. 
Nr 223 fattas 15 kr, 432 fattas 25 kr, 512 fattas 10 kr, 552 fattas 10 kr, 582 fattas 42 kr, 

604 fattas 45 kr, 614 fattas 10 kr, 624 fattas 55 kr, 625 fattas 30 kr, 649 fattas 30 kr, 689 
fattas 35 kr, 690 fatta$ 20 .. kr,. 710._fattas 5 kr, 728 fattas 19 kr. 

Ni medlemmar som bor i utlandet; gor detta, samt betala garna aven fOr kommande 
ar samtidigt, sa blir det billjgare! Sand helst en 100 kr-sedel eller Hera! 

Svenska medlemmar betalar over postgiro 40 29 57 - 5 
Kassoren 



HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavvagen 144. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 

Torsd. 5/9 

Torsd. 3/10 

Torsd. 7/11 

Torsd. 5/12 

GOTEBORG 

Torsd. 12/9 

Torsd. 10/10 

Torsd. 14/11 

Torsd. 12/12 

Pa alla moten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen i varje 
man ad 

K vall ens tema ar fslandsk flygpost. Du som har nagra snygga 
flygpostbrev tar med dern for allman beskadan. 
Tema montering. Stig Osterberg och andra vana utstallare talar 
om hur de har rnonterat sina sarnlingar. 
Sture Hegland visar sin kronstarnpelsamling. Kanske den idag 
mest kompletta inom detta svara omrade. Sekr. visar hur langt 
arbetet med den nya kronstampelhandboken framskridit. 
Luciafest med glOgg och lussekatter samt liten auktion. 
Program bestams senare. 

GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad 
Pa varje mote har vi sedvanlig Miniutstallning och auktion. 
Val matt pa motena ! 

Pa hastens forsta mote "styckar" vi en storre samling island 
1830-1980 ostamplat och starnplat. Forsaljning sker, dels tilllaga 
fasta priser dels pa kvallsauktionen. Kom och fynda ! 

Anker Jonsson, Malmo, visar varianter och provtryck pa island
ska helsaker. 

Tore Olsson visar delar av sin sarnling "Fiskar 1939-1945". 

Traditionellt julmote. 

GLOM NV INTE BORT DESSA DATUM !!! 

Medlemsannonser 

Vore tacksam om nagon kan hjalpa mig med nagon eller nagra av foljande num
merstamplar som jag saknar i min samling; 

N la- 31, N 1c- 202, N 2- 220, N 2- 238, N 2 239, N 2- 242, N 2- 243, N 2.- 245, N 2 
- 247, N 2- 286, N 2- 288, N 2- 294, N 2- 298. 

Don Lee, Rosemerryn, Middle Street, East Budleigh, Budleigh Salterton, Devon, 
EX9 7DQ, England. 

Dennis Cook, som skrivit den fina artikeln om M/S NORRONA i denna Rapport, 
soker en bytespartner som kan forse honom med svenska frimarken och brev, fOrrnod
ligen i byte mot engelska marken. Du kan skriva till Dennis pa svenska da han laser 
och skriver norska. Hans adress ar: 

Dennis Cook, 14 Queensway, Wallasey, Merseyside, L45 4QA, England. 

( 
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iSLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Motet 14 mars inleddes med ivliniutstallning av Bengt Pahlman (se nedan). Kvallens 
tema var fslandska brev. Johnny Pernerfors visade forsandelser fran 1918 till 1972 och 
vann darefter narvarolotteriet. 16 medlemmar och 2 gaster besokte motet. 

Kjell ~~Ialmbrinks Miniutstallning 11 april visade Zeppelinpos t och iru1eholl bl. a. ett 
brev som sants med Graf Zeppelin 1931 till Island vid den flygningen da de fslandska 
Zeppelinfrimarkena anvandes. Motestema "En varm afton med Lennart E" fick tyvarr 
installas p.g.a. familjeskal men aterkommer forhoppningsvis till hosten. Istallet visade 
Johnny "stampelkuriosa". Narvarolotteriets vinnare blev Roland Frahm och Tryggve 
Johansson. 19 medlemmar och 5 gaster besokte motet. 

Majmotet flyttades till onsdagen 8 och bestod i ett besok pa varvet Terra Nova, dar 
nya Ostindiska Kompaniet har borjat att bygga en fullskalekopia av ostindienfararen 
GOTHEBORG. Vid sekelskiftet hoppas man kunna segla ivag till Kina. Var hedersord
fbrande , Axel Miltander, ar engagerad i styrelsen for projektet. 35 personer, varav 18 
medlemmar deltog. De flesta deltog ocksa i SFF:s i Goteborg Varfes t direkt efterat pa 
Terra Nova cafe. Narvarolotteriet vanns av Tord Lagervall (kand samlare av skydds
perforeringar), 2:a priset gick till Margaret 'J\Testberg och 3:e till Walter Attefalk. 

Kaj Librand 

Bengt Pahlman visade ett litet urval brev och lbsa frimarken, med angbats och 
jarnvagsstamplar, som till overvagande delen hade sants fran Danmark till landerna i 
Norden. Ett brev var sarskilt intressant. Det hade gatt fran Faroarna till Island under 
forsta varldskriget, var frankerat med 2 x 5 0re Christian X (Facit DK 131) och 
sidostampla t med "Islands Falk" - linjestampel. Som avsandare stod en tandlakare i 
Thorshavn och denne har tydligen postat brevet ombord pa inspektionsskeppet nar det 
lag i hamnen. Islands Falk hade utgatt fran K0benhavn den 30 juni 1917 och skulle nu 
segla vidare till Island. Brevet ar ankomsstamplat i Seydisfjordur den 5 - 7 - 1917, sam
tidigt som frankeringen makulerades med samma stampel, B 2cl. Valbevarade brev 
med skeppstampeln "Islands Falk" ar ovanliga. 

Som bekant har Faroarna liksom Island alltid varit beroende av sjofarten, anda tills 
flyget kom igang pa 50- 60 talet. Under varldskrigen var oarna langa perioder avskurna 
fran omvarlden och det kunde droja mycket lange innan post nadde bestammelse
orten. Norska, danska och fslandska fartyg som S/S Pollac, Flora, Godafoss m. fl. sprang
des eller fbrliste pa annat satt under krigsaren. ISLANDS FALK jamte inspektions
skeppet BESKYTTEREN gjorde da ytterst vardefulla insatser fOr Danrnark och dess bar. 

"Islands Falk"- stampeln ar vanligast forekommande pa Tva Kungar. Den finns aven 
i ett annat utforande namligen; "Inspektionsskibet Islands Falk" (linjestampel med sma 
bokstaver). Sistnamnda ar kand i nagra enstaka exemplar och mycket ovanlig. 

Rudolf Krummel 

islandsklubben i Goteborg. MOte den 11 april - 96 

Enl. programmet skulle Lennart Engstbrn halla ett "varrnande " foredrag om Geysir
utgavan 1938 - 47. Sa blev det dock ej, han hade fatt forhinder. 

Kjell Marmbrink stallde darernot upp rned en s.k. miniutstallning. Han hade snabb
inkallat sina Zeppelin-brev som paraderade pa tavlan. Den fOr dagen ovanligt stora 
skaran klubbrnedlemmar lyssnade uppmarksamt till Kjells beskrivning av framfor allt 
Zeppelinstamplar pa brev som hade flugits till olika delar av varlden, Sorn alla fslands
vanner vet holl Graf Zeppelin show i luften over Reykjavik i maj 1931. 
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Hur detta avlopte har vara skribenter i Stockholm redogjort for i Rapport bade en 
och annan gang. Kjells omfattande samling inneholl aven rariteter. A tt fa till stand en 
komplett Zeppelinsamling ar ett langtidsarbete - och sannolikt ett d yrt sadant. 

Aret var 1900 da Graf F. von Zeppelin s tartade sitt fors ta s tyrbara luftskepp fran 
Bodensjon i Sydtyskland. Efter diverse misslyckande lyckades han fa den jattelika 
cigarren att halla sig svavande i luften och forflytta sig mellan olika platser i Tyskland. 
Samtidigt kom man igang med luftpostleveranser. Brev och sarskilda vykort koptes 
ombord, liksom frimarken som sedan makulerades med s peciella stamplar. Dylika 
forsandelser ar idag mycket e tertraktade av samlare. 1912 s tartade Zeppelin-foretaget 
internationella flygningar och den forsta resan gick fran Hamburg t. & r. Kopenhamn. 
Efter forsta varldskrige t forbjods tyskarna av segrarmakterna att bygga luftskepp. 
Forbudet upphavdes 1927. Nu genomfordes flygningar bl. a. over Atlanten. Narmare 
200 turer med passagerare och post gjordes tills en tragisk olycka i maj 1937 satte s topp 
for dessa farder. Zeppelin LZ 129 gick upp i flammor da det skulle Ianda i Lakehurst, 
USA. 

Johnny Pernerfors, var junior och allt i allo, fyllde sedan ut den disponibla tiden for 
foredrag med att visa och beratta om objekt ur sin s tampelvariantsamling. Men det 
rorde sig nog snarare om kuriositeter, slarvigt hanterade stamplar o. dyl. I manga fall 
har siffror vants upp och ner i stampeln eller saknas helt. I andra har maskinstampeln 
stallts in for olika datum eller ocksa har avsandningsortens namn avlagsnats ur en 
stampel, med ett "tomt eller odsligt" stampelavtryck som foljd. Eller andra egendom
ligheter: brev som har maskinstamplats i brevets langdriktning och en andra gang pa 
tvars over frimarket med olika datum, ett brevklipp med vagratt 3-strip Chris tian X, 20 
aur. brun, som har makulerats med overkryssning gang pa gang med en ilsken 
anilinpenna, eller 2 brev adresserade till Akureyri med 50 aur. fiskar 1945 resp. 60 aur 
bla Varldspostforeningen 75 ar 1949, som stamplats (med samma brostampel) den 2.2.49 
resp. 11.5.50. En kontorss tampel pa det ena brevet meddelar att det avsants fran 
LINDAHLfD. I posts tampeln saknas namligen detta namn. Enl. uppgift anvandes 
denna s tampel ursprungligen i Sydra Fjall, men flyttad es darifran 1.1.1948 till 
Lindahlid, m en fors t sedan man avlagsnat ortsnamnet. Den s tympade stampeln var i 
bruk till 1952, men varfor man ej under de fyra aren forsedde s tampeln med dess 
berattigade namm ar ett ? . Till sist y tterligare ett par ex em pel: e tt brev maste ha akt kana 
under maskin-stampcln med resultat att den lamnat ett ovalt avtryck med 1<'\nga vagor 
efter sig och i ett annat fall har nagon laborerat med stampeln i Akureyri; fyra 4-block 
Valgorenhetsmarken 1933, har stamplats den 1.4.1933. De gavs dock ut forst den 28.4 
samma ar! Synd for Johnny, hade allt gatt ratt till och stampeln talat forsta-dags-sprak, 
hade han haft en liten formogenhet pa fickan vid det har laget. Nu fick han en stor 
applad som tack for en intressant forevisning. 

Rudolf Krummel 

HOSTENS AUKTION 

Goteborgsklubben har, enligt gammal god tradition, atagit sig att halla i den sed
vanliga hostauktionen. Klubben har numera tillgang till data-system for sortering av 
objekten samt redovisning av desamma , vilket underlattar det myckna arbetet med en 
sadan auktion. 

Auktionen kommer att avh<Hlas pa Gardabo i Goteborg och Johnny Pernerfors, som 
ar den som hailer i tradarna, har i nulaget plats for mer material. Dead-line ar satt till 
den 1/9. Om du har bra material att salja sa tveka inte att ta kontakt med Johnny pa nytt 
tel.nr. 031-54 88 78 sager han information om hur du skall forfara. 

sekr.rl:JJ 
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Mer om FRA ISLAND-stiimpeln fran Vejle 

Ibland kan man tala om tankeoverforing ! 
Rapport nr 98:s artikel om FRA ISLAND-stamplarna hade inte ens hunnit ga i tryck, 

forran Anker Jonsson, som jag traffade pa LTE:s auktion, lamnade mig en kopia av 
Kristian Kristensens artikel om Vejlestamplarna fran Posthistorisk Tidskrift, (for ovrigt 
samma artikel dar jag knyckt det tidigare skrivna om denna "Fra Jsland-stampel") samt 
fbrfattarens tillstand att publicera artikeln i sin helhet i Rapporten. Detta gladde mig 
mycket ! Sa mycket, att jag till och med oversatt den till svenska. Alit fOr att Rapportens 
lasare inte skall behova bry sina av sommarens ovriga vedermodor hart ansatta 
hjarnor, med den danska originaltexten. Till artikeln hor ocksa bilder av frimarken, 
brev och tidningsartiklar, som jag hoppas skall synas bra, trots att de i Rapporten blir 
kopior av kopior. 

sekr tlJJ 

Skeppspost (ran island till Vejle 

av Kristian Kristensen 

Att all post till och fran island i borjan av seklet transporterades med bat ki:inner 
si:ikerligen alla till. Flygmaskinen var i:innu inte uppfunnen och enda mojligheten var 
att segla med posten. Det ovanliga var att seglatsen gick till Vejle! 

Det var pa den tiden sa att all post till och fran Island dirigerades over K0benhavn 
och si:indes sedan vidare di:irifran. 

I Nordfrimexkatnlogen fran 1983 har JKE-gruppen skrivit en artikel om skeppspost 
och i avsnittet om Island har det beskrivits ett antal sti:implar fran island till 
K0benhavn 

Nederst i avsnittet ni:imns en sti:impel som varit i bruk pii en rutt sam gick till Vejle. 
Jag hade aldrig hart tals om nagon sadan rutt eller sett denna sti:impel sa min nyfiken
het blev naturligtvis vi:ickt. 

Det ror sig om en linjesti:impel som ser ut sam om den var skriven med skriv
maskinssknjt 

Det stora I:et ser ut sam ett start, "J" f6rmodligen en felstavning. Man vet inte var 
denna sti:impel i:ir gjord eller vem sam har utf6rt den och enligt katalogerna i:ir endast 
ett datum kant, ni:imligen 12.10.1920. 

For nagra ar sedan utbjods en lot med fsli:indska mi:irken stiimplade i danska sti:ider 
pa en auktion. Jag lyckades ropa in denna lot, sam inneholl sti:implar fran foljande 
danska provinssti:ider: ODENSE, AALBORG, ARHUS, KOLDING, FREDERIKSHA VN 
och VEJLE. 

Dessa mi:irken i:ir sti:implade med olika datum och mi:irkena med Vejle-sti:implar i:ir 
avsti:implade under perioden 1920-1924 
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For att ta reda pii vilka fartyg friil1 island som ankommit till Vejle kontakterade jag 
Vejle stadshistoriska arkiv, diir man hade giitt igenom tullviisendcts arkiv fdin den 
perioden, men diir fanns inga listor over ankomna fartyg. Just dessa listor var dess
viirre forsvunna sii diir fanns ingen hjiilp att jinna. Arkivet hade dock jiitt riverta alla 
gamla iirgiingar av "Vejle Social Demokrat" (V.S.D.) och lovade att undersoka om 
ndgot farzns att /iisa i dem. Och rzu borjade det att hii~da saker! 

Var det fraga om mer iin 1 bat som Jorde post fran Island till Vejle? fa , det ror sig 
varje fall 3 biitar, vilka voro: 

GULLFOSS, sam ankom till Vejle den 15/8 1920, och efter vad man vet var det 
forsta gangen ett [sliindskt fartyg anlopte Vejle hamn. Det beriittas att folk fran staden 
vallfiirdade till hamnen for att ti tta pd fartyget. Gullfoss som byggdes i Kobenhavns 
flytdocka var pd 1 200 ton och lopte av stapeln den 23/1 1915. 

, Angaren iSLAND av Kobenhavn ankom till Vejle senare samma dr fran island och 
slu tligen ankom GODAFOSS till Vejle 1924. De tva fartygen Gullfoss och Godafoss 
tillhorde ett [sliindskt rederi medan Island tillhorde DFDS 

GODAFOSS var det andra fartyget med det namnet som til/horde Dampskibselkapet. 
Det forsta, pd 1 500 ton, byggdes ocksii i Kabenhavn och levererades 21/4 1915. Det 
grundstotte vid Straumnes den 2/12 1916 och det nya Godafoss levererades den 2/CJ 
1921. 

Vad seglade dii dessa fartyg med for last, och varfor just till Vejle? Detta framgar av 
tre tidningsartiklar i V S.D fran 15/8 och 9/10 1920 och 13/10 1921. 

5. 8. 1920 

Dr islandske Damper 
, JulUoss" 

ankom i L~rdaga Aftell ved 10-
Tldeu her .I Havnen · og prresente
rede, aa!l: , v~dt . v.! ved, for . fars~e 
Gar- dat Ialandske Flag 1 Vejle 
Ha . Foruden ca. 150 Passagerel', 
der; akulde vldere til Kebonbavn, 
havde , Gulltoss" 400 lslandake 
He ate om bord til Hestehaudler Carl 
Serenseo. Ja, dor var i Vlrkellg
hedcn 40~ Heate, ldct der under
vela var fadt 3 Fol og et fjerde 
fodtos ombord, mons Skibet laa I 
Hav.ilen. 200 Reate er aolgt Ul 
Lgsning og afglk dertll I Nat, 25 
solgtea til Kebenhavn. 

En Mmngde Vejlensere benyttede 
Lejllgheden til at gaa ombord paa 
Oamperen, der straka efter at He· 
etene vnr kommen I Land i Gaar 
Eltermlddaga ved 51/ 1 Tlden afaej~ 
la de til Kabenhavn. 

Om en Ugestld ankommei' 
omate Ladnlng Heste, 4 a 1500 Stlrr; 

/ '''"""" / 
~ 

"' , 
~ 
.,t 

Vejle Social De mokra ten 9. oktober 1920 

Der kommcr flerc island• 
ake Ho.ato. 
Som bekendt er Enoforretnlngcn 

med lslancisko Hestc ovordrRget 
Hoetehandlor Carl Sarensen, Vejle. 
De sidste ~00 Reate er i Onsdags 
afgaaet fra Island med Dot forenedes 
Damper , Island", der ventes at an
komme tll Vejle M11ndag Aften eller 
Tlrsdng Morgen. Der var oprinde- . 
llg lovet Hr. Saren11en 2000 Heete, 
men da der bar vrorot meget 11trerk 
Efterap11rgsel efter dlsse Haste til 
England, bevlrker dette, at der kun 
kommer ialt ca. 1500 bertil. Med 
de· 400, der nu or under Vejs, slot~ 
ter saaledoa Forsenclelaen bertll. 

.,Island" losscde i Dag 182 
laland•ke Heste I Vcjle 
Ha:vn. 
D. F. D. S. Damper ,Island" Ind

kom I M.orges hertil fra Island mod 
enLadning Heste, ialt 182, tli Reate
handler Carl Serensen her 1 Byen. 
,Island" forlod Island I Torsdags 
og bar anl0bet N ewcaatle paa V ejen 
hertll og der loaset 428 Heste. 

Blandt de ca. 100 Passagerer, 
der befandt slg paa Skibet, var en 
Besretnlng paa 9 Mand fra den dan
eke flrmastede Skonnert , Dronning 
Agnes", l hvllken der var opstaaet 
Brand, da Sklbet var paa VeJ tU 
Spanien fra Island. 

Enkelte af Passagererne fra Saga-
0en tog videre med Toget herfra. 
,Island .. I der bar haft en usredvan
llg fin Rejse bertll, afgaar i Efter
mlddag til Kebenhavn. Damperen 
medferte en stor Del Post, som 
blev omekapederet her fra. 
· Det var ,Island", der under 
Kongebeseget l Gr{:lnland 1 Sommer 
reddede den svenske Damper, Bele"a 
Besmtnlng hajt oppe under Oren
lands. Kyat. 

Vejle Social Demokraten 13. oktober 1921 
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Hasthandlare Carl Sorensen i Vejle hade fiitt ett avtal med fslanningarna som gav 
honom ensamratten att salja fslandshastar i Danmark. Darfor ville han naturligtvis 
garna se de has tar harz kopt i nrzan han salde dem vidare. 

Utforseltillstarzd fran island gavs endast till friska och starka hastar och det stod i 
lagerz att "der ikke matte s;rlges heste, som var magre, darligt udseende, halte, eller 
med veserztlige fejl og lyder" 

Hastarna skulle vara over 4 ar gamla, dock endast 3 ar om de var stora och med gott 
utseerzde. De fick inte utforas mel/an 1/11 och 1/6 och inte pa dack utover perioden 1/7 
till 30/8 . Dessutom fick utforseln erzdast ske pd for hastarna bekvamt inredda fartyg . 

Det var ocksa lagt en utforseltull pd hastarna, sam pa per hast over 132 em . utgjorde 
500 aur. Var hasten skulle miitas framgdr inte av det skrivna. Alla mindre hiistar 
kostade 200 aur. i utforseltull . 

Avtalet lad sd, att Carl Sorensen under dr 1920 skulle mottaga 2 000 hastar fordelade 
pd 4 transporter, men pa grund av den stora efterfrdgan, mottog han endast 1 500 
hastar. Den sista sarzdningen var pd 399 hastar och ankom till Vejle den 12/ 10. 

I en artikel fran 1921 kan man lasa , a tt fartygerz , forutom hastar, averz medforde 
styckegods och post samt aven passagerare. Dar stdr att "skibet island medforde en stor 
del post sam blev omekspederet her fra ". 

Enligt ryktet skulle nagra av fartygen haft humle med sig pa tillbakaresan till island. 
Vejle var kant for sin humle, och Island hade pa den tiden spritforbud och da sprit 
endast fick inforas i landet for medicinskt bruk, later detta troligt nag. Man har dock 
aldrig funnit nagra sam helst papper pa humletransporter fran dessa turer, vmfor det 
hela far forbli ett rykte 

Siiilva postgtmgen 
Med ledrzirzg av de upplysningar vi har fran tidnirzgen och fran de brev och 

stamplar vi kanner till i dag vet vi, att det pa foljande datum har det ankommit post 
fill Vejle, for vidarebefordring till ovriga delar av Oanmark. 

1920- 15/8, 6/9, 12/10 
1921 - 8/9, 13/10, 20/10 
1922- 8/9 
1923 - inga datum kanda 
1924 - 8/7, 29/7, 15/8, 1/9 
1925- 25/7 
Utover har namnda datum har det med sakerhet kommit flera transporter fran 

island till Vejle. Oet ar ocksd mycket troligt att ocksd dessa medfort post. Senare studier 
av gamla tidningar och annat kallmaterial kan fortalja detta. Skulle nagon ha lust och 
tid att arbeta vidare med detta , finns de fi es ta upplysningar att finnfl fran 1/7 till 
omkring 1/10 i tidrzingarna, da utforseltillstarzden for hastar fran Island erzdast gallde 
under sommarmilrzaderna. 

Det bar ocksd rzamnas att hastbestdndet i island var fallande pd grurzd av den stora 
exporterz. Bestilndet sam dr 1919 var 53 000 hastar, var dr 1924 nere pd 51 000. 

Stiimpeltypema i Vejle 
De stampeltyper sam arzvandes vid arzkamsterz till Vejle var foljarzde; 
Maski rzs tam pel; 

Derzna stampel ar karzd med foljarzde datum: 15/8, 6/9, 12/10 1920 ___ ,_ 
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Brostiimpel Typ IIIb-2 

Kiind med foljande datum: 15/8 1920, 8/9, 13/10, 20/10 1921 och 1/9 1924. 

Brostiimplar typ Ilb-1 ach Ilb-2 

Kanda med foljande datum: 8/9 1922, 8/7 1924, 25/7 1925 

PALL J6NSSON 
LI'I!KJAJWATA lA - REYKJAVIK 

POSTHO LF 1100 

Diirutover iir det kiint en PAQUEBOT-stiimpel pa brev med ankamststiimpel typ 
Bra II fran Vejle den 29/7 1924. 

Slutligen denna miirkliga stiimpel, sam iir arsak till att denna artikel har blivit 
skriven "Fra Jsland", ankamsstiimplad tillsammans med Bra IIIb-2 den 13/10 1921 
samt iiven med maskinstiimpel den 6/9 ach den 12/10 1920. Stiimpeln iir endast kiind r 

vialett fiirg. , 
Till slut vill jag tacka Tarben Jensen ach de ovriga i Islandsklubben for deras hjiilp 

med att samla in datum. Det hade inte blivit nago11 artikel utan dem. Likaledes ett 
start tack till "byhistariskt arkiv" i Vejle for deras stara arbete med att liisa igenam 
gamla ar-gangar av V.S .B., ach diirmed finna artiklar om Jartygens ankamster till 
Vejle. 

Fra. Jsland 
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Stiimplar pa Thrir-miirken 

Thrfr-markena ger gang pa annan anledning till skriverier. Denna gang ar anled
ningen ett marke (Facit 37), som utbjods av en skansk auktionar och som var stamplat 
(SAUDAR)KROKUR. Nagot Thrir-marke med den stampeln kande den kande ordfor
anden i Goteborg inte tidigare till och han gav er sekreterare i uppdrag att narmare un
dersoka market, som kunde beses pa samlarmassan i Sollentuna. Jag blev nu inte 
mycket klokare av titten! Market verkade efter noggrann undersokning med vanligt 
forstoringsglas vara okay. Aven stampeln ar slagen pa klassiskt islandskt maner, d.v.s. 
sa att man bara ser nagra bokstaver samt dagsiffror och man kan formoda att market 
saledes inte ar orderstamplat. 

Detta gav mig anledning att lasa igenorn garnla Rapporter i hopp om att finna nagot 
om kanda stamplar pa Thrfr-marken. Dessa gamla Rapporter ar verkliga guldgruvor! 
I Rapport september 1977 finns en lista fran Arno Debo dar han "anger vilka Thrfr
mar-ken som stamplats var, sa langt kant ar". 

REYKJAVIK, HRAUNGERDI 
Facit nr 
32-33 
34-35 REYKJAVIK, ESKIFJ0RDUR, ISAFJ0RDUR, KIRKJUB!EJAR

KLAUSTUR, SEYDISFJ0RDUR, STYKKISH6LMUR 
36- 37 REYKJAVIK, GRENJADARSTADUR, ISAFJORDUR 
I Rapport januari 1978 tillkom sedan en A-sUirnpel STRANDASYSLA pa Facit 32 

och nu SAUDARKROKUR pa Facit 37. Detar saledes inte mer an 11 olika stamplar 
som anvants pa Thrir-markena. Detta ger anledning att bladdra lite i J6ns bok for att 
narmare undersoka var dessa marken fanns att kopa. 

J6ns Bok, aven den en guldgruva for oss fslandssamlare sager sa.lunda: "Det har 
ldnge varit kant att Thrfr-marken och brev stamplade annorstades an i Reykjavik ar sa 
sallsynta att de sallan ses i samlingar". 

Det fakto att Konsul Thomsen kopte upp huvudparten av alla Thrfr-marken redan 
i Reykjavik gjorde att det normalt inte hade blivit sa manga over till de ovriga 23 post
kontoren. Det berattas att Thomsen, sedan han av postmastare Briem nekats att kopa 
fler Thrfr-marken, sande hela sin personal (ca 100 man) att kopa upp den av postver
ket tilldelade kvoten, 1 ark per person. 

Nu hor det till saken, att egentligen inga postkontor utanfor Reykjavik i realiteten 
behovde nagra Thrir-marken, (3 aur. var trycksaksporto upp till 50 gr.) fOrutom 
Seydisfjordur som erholl 12 ark den 3/11 och ytterligare 15 ark den 4/12. Seydisfjordur 
fick alltsa 27 ark av den totala upplagan. Vid arskiftet 1897- 1898 fanns 19 osa.lda ark 
kvar. Dessa sa.ldes dock ut under 1898. Mest till sarnlare kan man formoda! 

Det var sa.ledes endast pa 2 postkontor som Thrfr-markena fanns att kopa. :Mpn far 
darfor anta att det fatal marken som stamplats utanfor Reykjavik och i viss man 
Seydisfjordur, inhandlats pa nagot av dessa postkontor, for att sedan anvandas i andra 
delar av landet och dar stamplats med ortens stampel. 

Nagot behov av Thrir-marken pa andra postkontor fOrelag alltsa inte och darav kan 
man forsta att Thrir-marken stamplade utanfor Reykjavik ar sallsynta. 

prir 
3 

Prir 
3 

Detta ar de olika Trfr-bvertryck som kan forekomma . 

prfr pr!r 

. 3-an, som ar rod vilket inte syns pa dessa kopior, sitter dock inte placerad som pa 
bllden, utan ar tryckt over den vita 5-an, varpa ordet Prir a.r tryckt over 3-an. 
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Det kan i sammanhanget ocksa vara intressant att lasa vad var van och medlem 
Ebbe Eldrup skriver om stamplade Thrfr-marken i den danska motsvarigheten till 
Rapport, "Islandskontakt", fran juni 1992. Det jag har citerar ar ett utdrag ur en stbrre 
artikel om Thrfr-markena som behandlar forfalskningar och manupilationer med 
dessa. 

Finns det da inga goda objekt i Thrir-utgavan? 
Jo mdnga! Utgiivans tillkomst kan ju inte betvivlas! Pii grund av den tidigare post

miistarens dod, blev det under sommaren 1897 brist pii 3-aur-miirken, som var nod
viindiga for inrikes trycksaker upp till 50 gram. Nya miirken bestalldes, men de leve
rerades fran Thiele forst den 19.10.97 och nddde inte island med s/s Laura forran 22 
november, for att darzfrdn fordelas ut till postkontoren. Marken stamplade Reykjavik 
och Seydisfjordur, dar markena teoretiskt kan anses ha varit postalt anvanda ar bast. 
Andra poststamplar finns men ar, i motsats till skilding och aurmarken med 
provinsstamplar inte speciellt iitriivarda. Det ovanliga dubbla overtrycket skall vara 
avstamplat i Seydisfjordur. Omvant overtryck ar sallsynt. Regelratta bruksbrev kanner 
jag inte till, daremot singelfrankeringar och par pa aktgdngna for sandelser fran ratt 
tidsperiod, emellertid ar de alia provocerade. Det galler ocksii de fd forsandelserna med 
omvant overtryck och par. 

Efterstiimpling 
HRA UNGERDI 5/11 pd Thrir-marken ar med all sakerhet en ejterstampling med 

den akta stampeln . Stampeljargen talar harfor. Att det kan vara en filatelistisk av
stampling under markets kurseringstid kan inte hundraprocentig t avskrivas. Market 
bar diirfor undvikas i samlingar. 

Ja sa kan det vara! Medan J6n Adalsteinn Jonsson sager att stamplar utanfor 
Reykjavik ar sallsyntheter, tycker Ebbe att marken stamplade i Reykjavik ar bast. Sjalv 
skulle jag nog heist vilja ha ett marke stamplat i Stykkisholmur, da jag samlar stamp
Jar fran den syslan, i min egen samling. Men sa ar det ju i filatelins varld att var och 
en skall sarnla som han sjalv vill. Det brukar bli bast sa! sekr. 

····· ~ /~ ... ' ~ . . ' 
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Vackert men med all sakerhet provocerat Thrir-brev, stamplat 
Kirjubejarklaust sarnt med transitstamplar Vfk och Vollur. 

Exempe.J' pa de. 
av Ebbe. nc~mnda 
e.At.e.~t-6 -tdmpf_~ng 

altna . Man k.an , 
av <,J:amp e.tn-6 ut-
-6 e.e.nd e. -6 am-t de. -
ta11.. av and11..a 
-6-tdmplalt, f611.. moda 
at t u t he.J!..-t a11..k. 
ma11.. /~e.Yl u.pp-6 -tCimpzaJ:-6 . 
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Ny - gamma[ - modell av Siddegis-stiimpeln 

Min Iilla artikel i forra Rapporten om Ardegis och Siddegis-stamplarna hade det goda 
med sig att en av vara stockholmsmedlemmar kvicknat till och borjat att komma ihag 
ett visst lofte. 

Kvallens tema for varens fbrsta mote i Stockholm var fslandska tjanstemarken och 
nagra medlemmar hade tagit med sig sina samlingar fOr att vi andra, inom omradet 
samre bemedlade, skulle fa ta en titt pa dem. 

Manga vackra marken och brev beskadades ocksa, tills Stig Osterberg, samtidigt som 
han visade mig ett brev, plotsligt utbrast: Har du sett vilken underlig Siddegis-stampel! 
Och mycket riktigt, Hingst ner i vanstra hornet pa ett tjanstebrev, pa samma plats dar 
dessa stamplarn brukar sitta, sag jag en till utseendet helt annorlunda Siddegis-stampel. 
Inte utfbrd i sa snirklig stil som den gangse utan i nagot som bor kunna karaktariseras 
som antikva-stil och med nagot som ser ut som parentes-tecken pa bada sidor om 
texten. Det sista s-et i stampeln verkar ocksa att ha hamnat upp och ned. Sjalva stamp
eln bor ha varit utford i stal, da man pa baksidan av kuvertet kan se ett s pegelvant 
avtryck av stampeln och sadana avtryck gor ingen gummistampel! Den ar ocksa, vad 
jag kan forsta, tillverkad i island, vilket kan ses da det forsta d-et i Siddegis som ar av 
det typiskt fslandska slaget, och som uttalas som ett mellanting mellan D och V. Ingen 
felstavning har inte ! Nagot som annars ar ganska vanligt pa de samtida Kron och 
framfor allt pa de annu tidigare A-stamplarna, som tillverkades i Danmark. 

Brevet ronte naturligtvis stor uppmarksamhet och av agaren, som nog inte visste 
om vilken raritet han har, avkravdes ett lofte om en kopia av brevet. Ett lofte som nu 
sa smaningom infriats. 

Na vad ar nu detta? Ingen av motesdeltagarna i Stockholm hade tidgare sett eller 
hort talas om att det finns 2 olika Siddegis-stamplar. Redan den tidigare kanda ar ju 
oerhort ovanlig! A v brevets datering, den 1 I 2 1901, kan den slutsatsen dras att denna typ 
av stampel ar av ett tidigare slag an den fbrut kanda. De bor alltsa kunna benamnas typ 
1 och 2 eller kanske hellre, typ S 1 och S 2. Alla avtryck jag sett av typ S 2 ar slagna pa 
brevkort eller marken fran Christian IX-perioden och ca. 2 ar senare an detta brev. Det 
samma galler Ardegis-stampeln av samma typ som S 2. 

Den har stampeln ar slagen pa ett aktganget lokalt tjanstebrev - underfrankerat med 1 
aur. - som ar adresserat till Bagern C Frederikssen Rvik. Pa baksidan ar det forsett med 
en stampel pa latin, dar det endast gar att tyda de 2 sista orden "CIVITATIS REJKJA
VIACE, vilket tyder pa att brevet avsants fran nagot ambetsverk. 

Nu till fragorna: 

1. Kanner nagon av vara medlemmar tidigare till S 1-stampeln och i sa fall fran 
vilka ar ? 

2. Finns det aven en Ardegis-stampel av derma typ ? 

Tacksam for svar pa dessa fragor. 

1 
. 
I 

\. 

Forstorad stampel 

sekr. 



r-·~ · 
l 
; 

' 

? 
/ 

( 

7 5 . 
-- ... .- ... ·v- .. --.---.. .• , ....,.._._.....,. _, ______ ----- .-- · ·· - - - ··· · -:- --.. -

,/ 

-----~- ..... -~ _______ .......__, _ ___ ·~- --................. v -· •• - -··- •••• - •• - ....... --- · --·---- ......... -

l 
------------------- -------- -----...... ·---·--- ···--···---- --... - .. ....... ~----- • ·-···· -- --- ···· ··-·· - · --· ' "''' ..... .. ,_. ••. - · --~----···------·--- -~- ..... ~--~ ----·':i'••· __ _ _ , ... ,. ~ - _ , .... ~ =-- -· 

I· 
I 

---~---:---...... --~ - .· 

' 
' 
\ 
\ ·-. 

-~ 

\ 

i 
-~ ........ .-~ ..... .-~ . ...,..,-.._ ..... _______ . ....._ ... ,... ...... __ ._,~-- .... -..-------



7 6 . 

Mer {akta om Balbo-breven 

Nar man tittar igenom foreningens samling av bilder pa Balbo-breven kan man inte 
undga att se att samma adressater aterkommer pa manga av breven. Detta ar ju i och 
for sig inte sa konstigt, da alla dessa brev ar filatelistiskt framstallda och man maste fOr
sta att manga samlare passade pa att bestalla flera brev, nar de anda gjorde sig besvaret. 

Men har finns nagra som verkligen hogg till ordentligt och som tydligen forstod att 
dessa brev med tiden skulle bli de rariteter de ar i dag, och eftertraktade objekt for varje 
fly gpos tsamlare. 

Vi kan borja med en herre vid namn Mr Marco Heiman fran Chicago. Hans namn 
aterfinns pa breven nr. 145, 146 och 148 och man maste fOrmoda att aven brev nr 147 
(som vi inte har bild pa) bar hans namn. Alltsa 4 brev minst! 

Sedan har vi Mr Arthur L. Gleason fran New York. Vi kan se hans namn pa breven 
nr 262, 264, 265, och 267 och det aterfinns med all sannolikhet aven pa brev nr 263. 
Summa summarum minst 6 brev. 

Sa kommer vi till en frimarkshandlare! Stamp Co i New York som lagt beslag pa 
breven mellan 169 och 176. Totalt 8 brev. 

Liege Internationale Aerophilatelique som ju kan vara vad som heist, fran en 
flygpost-klubb till en frimarkshandlare aterfinner vi pa numren 184 och 192 och 
formodligen aven pa de mellanliggande numren, vilket gor 9 brev. 

Mr Julius Loefflers fran Chicago namn finns med pa breven nr 65, 67, 71, 72, 7 4 och 
75, vilket skulle gora 11 brev. Den adressen forekommer bade hand och 
maskinskri ven . 

Det gor ocksa nasta adressat namligen New York Stamp Co. Inc. vilket inte kan vara 
nagot annat an en frimarkshandlare av namnet att doma! Namnet aterfinns pa brev 
fran och med nr 49 till och med 60, vilket blir 12 brev. 

Ett varre ar en tysk frimarkshandlare, Herman E Sieger fran Lorch- Wi.irtenberg. 
Hans namn finns med pa brev fran nr 272 till och med 284. Alltsa 13 brev. Denne 
Sieger ar ocksa kand som utgivare av flygpost-kataloger. 

Na italienarna da? Var inte de intresserade av flygningen? Den gick ju dock i 
italiensk regi, med italienska flygplan och piloter! Tydligen inte! Forutom aviatoren 
Allesandro Miglia, som jag skrivit om i en tidigare Rapport kan jag bara hitta en enda 
adressat i Italien. Denne har emellertid tagit till ordentligt! Hela 15 brev fran nr 26 till 
och med 40 bar namnet MrS Bayer, Via Ajaccio 14 i Rom. 

Varstingen av alla ar dock en osterikare vid namn Robert Frischer fran Wien! Han 
har lagt beslag pa en nummerserie fran nr 81 till och med 139. (fOrutom nr 93 som en 
mrs Nanny Denkert i New York fatt sig tilldelat) Alltsa om mina funderingar stammer 
inte mindre an 57 brev till herrn Frischer, som om han hade forstand att spara dem 
nagra ar sakert tjanade en och annan shilling pa affaren! 

En slutsummering ger vid handen att nio personer eller handlare bestallde nastan 
halften av alia Balbo-brev, eller narmare bestamt 135 st (vilket kan vara flera) av de 
ursprungligen 298 breven. 

Hur var da intresset i Island? Finns det inga brev adresserade till Island? Jo da! 7 
brev har vandrat den langa vagen tillbaka over Atlanten till ursprungslandet. Men jag 
kan inte skonja att nagon sant flera brev. De som finns ar solitarer, insprangda har och 
var i de langre nummerserierna. Till Sverige har gatt 3 brev, varav ett till en fslanning 
tyd-ligen bosatt har i landet, men endast ett till Danmark. 

Med tanke pa vad breven ar varda i dag, sa var det en rejal formogenhet som 
fraktades over Atlanten i juli 1933. Idag till gladje fOr det fatal samlare det ar forunnat 
att aga ett Balbo-brev, oss andra till en viss avund. Dock nar vi val alla ett hopp om att 
en gang kunna inforliva ett Balbo-brev till var egen fslandssamling. sekr. 
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Fludir och BC£r (3) lokalisemde 

I fOrra Rapporten hade jag med nagra nya stamplar fran orter som jag inte kunde 
hitta pa min gamla karta och vars lage jag efterlyste. 

Svar har nu influtit, inte fran Island men det var val inte heller vantat! fslanning
arna, med nagra fa undantag, ar som musslor och verkar i mojligaste man undvika att 
skriva brev! Nej det ar fran Norge och Eivind Kolstad som ljuset komrner! Eivind 
beskriver, inte bara var de av mig efterlysta orterna ligger, utan gor ocksa ett forsok att 
forklara det har rned "fjordur, fjardar och firdi", nagot sorn jag flera ganger i fragat om i 
Rapporten. Han har haft en del hjalp av sitt eget vilda tungomal, norskan dar tydligen 
sattet att boja egennamn i olika kausus lever kvar, nagot som helt fallit bort i svenskan. 

Jag ber att fa tacka dig Eivind, bade for geografi och spraklektionen och tar in ditt brev 
i Rapporten i sin helhet, sekr. 

ANGAENDE NYE ISLANDSKE STEMPLER. 

Hei! 

Dags at kopa ny karta, Per-Olaf! Hvis du ikke finner Fludir pa 
kartet ditt, trenger ~u definitivt et nytt! 
FLUDIR i Arnessysla er jo en forholdsvis star "by", sett med 
islandske 0yne. I f0lge mitt kart bor det i alle fall 3-400 
mennesker her. 
Ta ringveien til Selfoss. 15 km. etter Selfoss tar du riksvei 
30 nordover mot Gullfoss/Geysir. Etter ca 35 km. kommer du til 
Fludir. Ikke verdens navle akkurat, men jeg har ligget i telt 
der en gang, og det var OK, det. 
B~R, derimot, er vanskeligere a lokalisere. Bade B~r(2) og det 
nyapnede B~r(3) ligger som du v et i Strandasysla, vest for 
Hunafl6i, i Vestfirdir. 
B~R(2) ligger i B~jarhreppur, noksa langt s0r i Strandasysla. 
Th6r Thorsteins kaller stedet for "B~r i Hrutafirdi", og dette 
gir en n~rmere stedfesting av det lille stedet. 
Hrutafjordur er jo fjorden som ender nede i Bru, i den aller 
s0rligste delen av Hunafl6i. Ca .. 20 km fra Bru, pa vestsiden 
av Hrutafjordur, finner du B~r(2) (Litt nord for Bordeyri) 

I et gammelt nr. av Rapport ble det stilt sp0rsmal om 
islandske stedsnavn med ulike skrivemater. Ingen har enna gitt 
noen forklaring, sa jeg pr0ver meg herved: 

Islandske stedsnavn og egennavn b0yes i ulike kasus. Jeg er pa 
ingen mate noen ekspert pa dette, men jeg vet i alle fall at 
f.eks. steder som ender pa -FJ0RDUR, b0yes i genitiv og dativ 
pa denne maten: 
FJ0RDUR- FJARDAR- FIRDI. 
HRUTAFJ0RDUR er nominativ, og det ''egentlige" navnet pa 
fjorden. Hvis du reiser til dette stedet, brukes 
genitivformen: 
Til Hrutafjardar. 
Nar du er kommet fram, brukes dativformen: 
I Hrutafirdi. 
Mitt eget land, Norge, heter NOREGUR. 
Da blir det til Noregs og i Noregi. 
Et av kronestemplene som jeg har i samlingen har denne 
skrivematen: KLEIFAR I GILSFIRDI. 
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oet nye B~R(3) finner jeg ikke pa mitt kart. Men jeg tror jeg 
kan lokalisere det ganske n0yaktig likevel: 
Sternpelet sier B~R ARNESHREPPI, og Arneshreppur ligger lenger 
nord enn B<Er(2). 
Kj0r sa langt du kan kornme pa vestsiden av Hunafl6i, helt opp 
til Djupavik og videre til Trekyllisvik og Nordurfjordur. Da 
er du i Arneshreppi, og det nye brevhuset rna ligge her et 
sted. 
Jeg gar ut fra at det kornmer til a ga ganske lite post fra 
dette brevhuset, sa her rna vi stempelsarnlere v~re pa alerten. 

Fra min gode venn J0rgen Sten Larsen har jeg en gang fatt 
fotokopier av en artikkel fra 1981, skrevet av en amerikaner 
ved navn Wayne C. Sommer: "Post Office Locations in Iceland. A 
Philatelic Gazetteer" 
Sommer har her skrevet opp alle post- og brevhus pa Island med 
stedsangivelse, som kan finnes pa et rnedf0lgende kart. Denne 
oversikten er sv~rt nyttig for oss som gjerne vil stedfeste de 
ulike poststedene pa Island. 
Kanskje den har v~rt gjengitt i Rapport noen gang? Hvis ikke, 
hadde det helt sikkert v~rt nyttig og interessant for mange av 
Rapportsens lesere. 

Eivind Kolstad. 

SOMMARAUKTION 

For att du inte helt skall glOmma bort dina kara frimarken under sommarmanad
erna, det kommer sakert regniga dagar, tankte vi anordna en liten sommar auktion, 
med lite utover det vanliga islandska materialet. Foreningen har under varen kopt in, 
inte bara fslandskt material, utan aven en fin samling Dansk Vest Indien till bra priser 

Det ar darfor med stor gladje vi nu kan erbjuda medlemmarna bra och billigt 
material fran D.V.I. Eftersom ingen i styrelsen ar nagon hejare pa D.V.I, sa finns ocksa 
mojligheter att gora fynd betraffande nyanser, omvanda ramar o. dyl, da vi inte tagit 
nagon hansyn till detta, utan strikt gatt efter billigaste nyans i Facit. 

Har finns ocksa en hel del nytt fslandskt material, och allt ar, som du kan se, till sam
larvanliga utropspriser. Vi tillampar heller inte nagra som heist kostnader i form av 
procentuella tillagg, slagkostnader och liknande dumheter. Det enda du behover betala 
utover slutpriset ar eventuella portokostnader. Du har alltsa fina mojligheter att, till ett 
billigt pris, fylla upp de dar trakiga luckorna i din samling som du lange forargat dig 
over. Eller varfor inte borja att samla D.V.I. !! 

Sista anbudsdagen ar, pa grund av semestrar, satt sa langt fram i tiden som 15 
augusti, men som alltid galler regeln, att forst angivna, vid lika bud, ar det som har 
fortur. Sand darfor dina bud i god tid och sand dem till var kassor, "den strange", alias: 

Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 

Vi i styrelsen vill till slut tacka alia vara medlemmar for den gangna 
siisongen och onskar er alia en trevlig sommar med alit vad det kan innebiira. 
Vi hors till hasten igen. 
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