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nr 103, septetnber 1996 

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

Kiira viinner 

Nar detta skrives, i mitten av augusti, rAder det hogsommarvarrne med lite kvalmig 
och tung luft. Antligen mAste man saga! For efter en trist vAr och kalla Juni och Juli ar 
det antligen varmt och skont. Men dA ar naturligtvis semestern slut for de fiesta av oss 
och vardagsknoget vantar bakom hornet. 

Denna sommar har heller inte varit som de tidigare i andra avseenden. Inga ordfor
ande med vidhangande fisksamlare har visat sig uppe i Jamtland och korvfabrikanten i 
TrAngsviken lar av brist pA likvida medel fA stanga sin rorelse, dA omsattningen denna 
sommar sjunkit katastrofalt. Istallet har ordf, I med ordf. II .s och fisksamlarens benagna 
hjalp fAtt ett glansande nytt plAttak pA sitt hus . Svartjobb naturligtvis!! Men han 
behover fortsattningsvis inte oroa sig for att hans ostamplade frimarken skadas pA 
grund av takdropp. Ej heller behover "van av ordning" i Goteborg ondgora sig over 
alltfor mycket skrivande om dessa herrar i denna spalt. 

Helt tyst pA frimarksmarknaden har det trots alit inte varit denna sommar. 
Auktionsfirmorna har varit flitiga och hela sommaren lockat med ganska fina tillbud 
Ett och annat "fynd" har ocksA inforskaffats till den egna sarnlingen. 

Man kan dock undra vad vi i styrelsen egentligen skall locka er medlemmar med? 
Den senaste miniauktionen gav bara 7 (sager sju) gensvar. AndA var ju priserna otroligt 
lAgt satta. FrAgan ar om vi over huvud taget skall fortsatta med dessa smAauktioner? 
Det skulle vara intressant att fA reda pA vad sorn kan intressera och vad ni samlar pA ute 
i stugorna? For det kan val inte vara sA att alla samlar postfriskt? Darfor en stilla 
vadjan!!! Fatta pennan och skriv nAgra rader om vad just Du tycker att vi skall ha med 
pA dessa smAauktioner, alternativt om Du tycker att vi skall upphora med dem, sA att vi 
kan planera vAra inkop av samlingar darefter!!! 

Fattat pennan ar annars just vad vAr norske medlem, Eivind Kolstad, har gjort 
denna sommar! Inte mindre an 2 artiklar i denna Rapport kommer frAn hans flitiga 
penna. Den ena handlar om hans ogonsten, brostarnplar, men den andra tar upp, dels 
vad jag har ovan efterlyste, dels varfor i all varlden vAr kassor i Rapport efter Rapport 
skall behova hAlla pA med indrivning av den fOr de allra flesta forsumbara Arsavgiften. 
Denna ynkliga summa, 70 kr. ar ju inte mer an vad en normal lunch kostar och dA de 
flesta av oss sakerligen lider av en viss overvikt, ger ju detta ett lysande tillfalle att 
banta en dag och i stallet betala Arsavgiften i fslandssamlarna. 

Som bilaga till denna Rapport finner Du nAgot som lange saknats i den fslandska 
filatelin! Det ar Kaj Librand i GOteborg som med hjalp av olika litteratur och gamla 
tabeller lyckats snickra ihop en lista over portosatser pa Island mellan aren 1873 - 1966. 
En nog sA svAr uppgift, men Kaj har lOst den med den aran. 

FrAn Island kan meddelas att Republiken i sommar valt sin S:e president. Det ar 
6lafur Ragnar Grimsson, som i hArd karnp med en annan kandidat till den hoga posten 
med det fOrpliktigande namnet, "Eldjarn", son till den tidigare presidenten Kristjan 
Eldjarn, gMt segrande ur striden. 6lafur Ragnar lar omedelbart efter segern ha deklare
rat, att han tillsammans med makan, Gudrun Katrin, skall oppna presidentresidenset 
"Bessastadir" for allmanheten, nAgot som Vidgfs Finnbogad6ttir vagrat att gora. Kanske 
blir fslandssamlarna, nasta gAng vi besoker Bessastadir, inbjudna pa kaffe med dopp. 
Vidgfs var inte ens hemma, nar vi var dar 1991. 
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Till slut nagot riktigt roligt !!!!! 
Foreningen fslandssamlarna firar 1997 sitt 35-arsjubileum. Samtidigt firar Sollentuna 

Filatelistklubb, dar merparten av fslandssamlarna i Stockholmstrakten av nagon anled
ning ocksa ar medlemmar, sitt 40-arsjubileum. Detta faktum har foranlett de bada for
eningama att sla sina pasar ihop, for att tillsammans fira den lyckliga tilldragelsen med 
en utstallning, finurligt dopt till SOL-fS. 

Utstallningen kommer att aga rum i Sollentunamassan samtidigt med den stora 
Antikmassan 21 - 23 februari 1997. Det kommer alltsa att bli mycket folk och forrnod
ligen manga postverk och handlare, vilket gor att vi far ett utmarkt tillfalle att gora 
reklam for var forening och hobby. Vi har tillgang till inte mindre an 2 500 kvm, en 
fjardedel av ytan i den stora utstallningshallen, och raknar sa smatt med 400 - 500 
ramar. 

Utstallningen kommer att fa regional status med specialreglemente, vilket betyder att 
den ar kvalificerande for national utstallning och darmed en inkorsport till storre ut
stallriingar. Det ar alltsa ett gyllene tillfalle for Dig sam kanske aldrig visat vad du har i 
gommorna tidigare. De som staller upp i tavlingsklass maste rakna med minst 4 ramar 
for att bli bedomda. 

For Dig sam inte vill stalla ut i tavlingsklass kommer vi aven att ha en sa kallad 
"Open" klass, en ungdomsavdelning samt en del inbjudna samlingar. For att gora det 
extra latt for Dig som staller ut i Open har vi beslutat att det gar bra om du visar din 
samling pa Visir-blad och fOr att popularisera det hela ytterligare har vi dar satt 
rampriset sa lagt som 50 kr I ram. Ingen anmalningsavgift utgar heller, sa detta ar ett fint 
tillfalle att visa vad Du har och att fa reda pa var Du star. Bedomning av talingsklassen 
kommer att ske, men da detta ar en lagbudgetutstallning maste vi noga tanka over vad 
medaljer kommer att kosta . Daremot kommer alla utstallare, aven Open-klassen, att fa 
ett vackert diplom att pryda vaggen med dar hemrna. 

Det har later val intressant! Tank nu om bara 10 % av ass fslandssamlare tar ass 
sjalva lite i kragen och staller ut i nagon av klasserna. Da far vi med hela 25 samlingar 
pa SOL-iS. Sa manga har nag aldrig visats forr utanfor Island vid samma tillfalle . Ta 
darfOr och titta igenom Ditt material! Alltid finns det nagot sam Du kan visa! Varje 
ram rymmer 16 sidor och det kan alia plocka ihop! Ta sedan kontakt med Stig 
Osterberg, sam ar kommisarie och en gammal van utstallningsrav, sa hjalper han dig 
med rad och dad. 

Jag tycker att det vore extra roligt om vi kunde entuiasmera vara nordiska mcd
lemmar att delta, speciellt da Du sam inte brukar stalla ut hemmavid . Samtidigt vill vi 
naturligtvis ha med "kanonerna" for att dra mycket folk till ramarna. 

Vi se pa SOL-IS. 

SOL-IS 97 
So ll entuna Filateli st Klubb 40 i\ r 

Fore;:;:;Ji:tt;ifl11;mj 
Pnkwr,~lfl'tJ/P' 21-23 Februari 1997 

f ~ack 
191.. Sollentuna 

Ordforande Karl Borin 08-
Postairo 

Ko mmissa rie Stig Osterberg 08-
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Fran min horisont ......... . 

Nu nar hasten borjar narma sig med stormsteg, ar det dags att agna lite tid at var kara 
hobby. Sommaren har val inte bara varit regn, sol och bad? Fickett trevligt brev fran en 
av vara danska vanner, dar han papekade att de minsann far betala avgifter for sina 
utstallningssamlingar, visserligen inte sa hoga som i Sverige, men betala maste de gora. 

Hoppas nu att Nordia 96 blir en succe, med mycket folk som njuter av manga fina 
samlingar. Det borde vara ett fint tillfalle att sprida information och PR for fslandsk 
filateli. 

Vi i handbokskommitten har traffats och tagit en del, som vi hoppas, kloka beslut. 
Snart sa kanske vi kan ge ut var andra handbok om fslandska stamplar. Nar det galler 
nummerstampelhandboken kommer det snart en uppdatering med de nya ron och 
upptackter som kommitten fatt in. Ett tack tillEr alla som lamnat in uppgifter! 

I host ser vi vidare fram mot en fin auktion. Ryktet sager att det kommer upp en hel 
del fina objekt dar. Som vanligt ar det Goteborgsklubben som hailer i auktionen. 
Pernerfors och kompani borjar nu att fa rutin pa det har med auktioner. De blir bara 
ba ttre och ba ttre. 

Hoppas ocksa att hostsasongens moten skall bli valbesokta. Oet ar pa Stockholms
sidan en del intressanta amnen som skall avhandlas. Samma galler givetvis aven i 
GOteborg. Gladjande ar aven fslandshornan i Filatelisten. Genom SFF har vi fatt 
kontakt med manga samlare som nu blivit medlemmar hos oss. Detta ar ju valdigt 
positivt. 

Slutar med en onskan om en trevlig host med manga fina frimarksfynd. 

Stig Osterberg . -.~ 

Handbok 
over , 

Islandska stamplar 
av typerna 

D = Danska 
A= Antikva 
G = Grotesk 

C Krona och Posthorn 

Utgiven av 

Foreningen fslandssamlarna 

Stockholm Februari 1997 

Sa har ungefar har vi tankt oss att forsattssidan till den nya handboken kommer att 
se ut. Och battre tillfalle for utgivningsdag an SOL-IS kan vi inte tanka oss. Bestall nu !! 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavvagen 144. T-st.ation KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 
P<'i alla moten bjuder vi p<'i kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen i varje 
manad. Klockan 19.00 

Torsd. 5/9 Kvallens tema ar fslandsk flygpost. Du som har n<'igra snygga 
flygpostbrev tar med dem for allman besk<'idan. 

Torsd. 3/10 Tema montering. Stig Osterberg och andra vana utstallare talar 
om hur de har monterat sina samlingar. 

Torsd. 7/11 Sture Hegland visar sin kronstampelsamling. Kanske den idag 
mest kompletta inom detta sv.1ra omr<'ide. Sekr. visar hur l<'ingt 
arbetet med den nya kronstampelhandboken framskridit. 

Torsd. 5/12 Luciafest med glogg och lussekatter samt liten auktion. 
Program bestams senare. 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sp<'irvagnsh<'illplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.00 
P<'i varje mote har vi sedvanlig Miniutstallning och auktion. 
Val mott p<'i motena ! 

Torsd. 12/9 P<'i hostens fOrsta mote "styckar" vi en storre samling fsland 
1830-1980 ostamplat och stamplat. Forsaljning sker, dels till l<'iga 
fasta priser dels p<'i kvallsauktionen. Kom och fynda ! 

Torsd. 10/10 Anker Jonsson, Malmo, visar varianter och provtryck p<'i fsland
ska helsaker. 

Torsd. 14/11 Tore Olsson visar delar av sin samling "Fiskar 1939-1945" . 

Torsd. 12/12 Traditionellt julmote. 

Ill ... 
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Denne sommeren har jeg brukt ledige timer til a lese gamle 
Rapporter. Var utmerkede kasserer, Leif Nilsson, har sendt meg 
store hauger med lesestoff, sa na har jeg faktisk en komplett 
samling. 
Mye er selvsagt helt uinteressant na i ettertid, f.eks. 
m0tedatoer og kassererens evige og evinnelige b0nn om 
manglende innbetalt arsavgift. Nar det gjelder det siste: Jeg 
kan ikke forsta at noen tar seg bfY_ mea a melae seq lnn l en 
forening som F.!. hvis de ikke qidder a betale en skarv~ 
Arsavgift! Jeg fatter det simpelthen ikke. 

Men i de gamle rapportene finnes ogsa mye interessant. Det som 
imidlertid slar meg, og grunnen til at jeg tar pennen fatt og 
skriver noen linjer, er at det nesten bare er de store 
"kanonene" som leverer bidrag til Rapport. Hvorfor er det 
aldri noen av dere "vanlige" medlemmer som -skrlver litt om 
ting som opptar dere? Jeg oppfordrer med dette flere av 
Ra orts lesere tll a te et bidra til medlemsbladet vart. 
Skriv om hva som he st; va u sam er pa, hvorfordu samler 
akkurat det, hvorfor du er interessert i Island og frimerkene, 
hva du gjerne skulle vite mer om etc,etc. 
Jeg ser godt at vi trenger "vitenskaplige" bidrag om trerings 
nummerstempel pa Flaga, om Balbo-brev og stempler pa Thrir
merkene, men for oss som aldri har noen 0konomisk mulighet til 
a bli med i denne verden av skillingsbrev og H6pflug-merker, 
er det kanskje like interessant a diskutere saker som ligger 
den vanlige samler mer pa hjertet. 
Jeg har for lenge siden akseptert at jeg aldri vil fa noen 
stor og flott islandssamling med rariteter pa rekke og rad. 
Stikkordet er"penger'~ og jeg verken kan eller vil bruke 
tusener pa tusener for a bygge opp en kjempesamling. Jeg har 
en islandssamling som er "proletarkomplett''(!), dvs. uten de 
dyreste skillinger, Thrir, f GILD! og H6pflug. Det er jeg 
forn0yd med. 
Men , som noen av dere vet, har jeg fatt en lidenskap for 
brotypestempler, hvor jeg med forholdsvis beskjedne midler har 
bygget opp en bra samling. Jeg regner med at mange av dere som 
leser dette er i samme situasjon som jeg var: Islandssamlingen 
er i ferd med a ga i sta, det du mangler er altfor dyrt. 
Da sier jeg: Finn deg et spesialomrade. Stempler(mye a velge 
l), varlanter, kurlosa, hefter, brev(moderne brev er ikke 
dyre) ·· etc, etc. Bare fantasien setter grenser her. 
Og skriv litt om aet i Rapport! 

. Ja.i~ce_ 

Detta kiira viinner ........ . 

ar kloka ord fran en norsk man! Jag har tagit mig friheten att stryka under viktiga 
meningar i Eivinds brev, for jag hailer med honom att det ar just synpunkter och nya 
impulser, garna av de mest alldagliga slag vi behover. Speciellt fran de medlemmar 
som av avstandsskal aldrig har nagon mojlighet att narvara pa nagra moten, vare sig de 
ar i Stockhoplm eller Goteborg. Nog maste det val nagon gang dyka upp problem som 
Du inte sjalv kan losa med hjalp av kataloger. Foreningen ar ju en unik kunskapsbank 
som brukar kunna losa det mesta. 

Men det ar brattom! Aven mina kallor sinar och snart finns det inget att skriva om i 
Rapporten, som till syvende och sist ar den sammmanhallande lanken i var forening. 

Upp till bevis och lyd Eivinds rad har nedan !!! ~ 
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Intressanta flygposstiimplar 

Jag har har i Rapporten under mmga ar skrivit en hel del om de sc\ kallade Balbo
breven och pa senare tid aven om Ahrenberg-breven. Bc\da dessa brevtyper markerar 
var for sig en intressant epok i den islandska flygpostens utveckling, frm Ahrenbergs i 
mitt tycke nagot amatormassiga singelflygning 1929, istc\ndsatt med en minimal 
privatfinansierad budget, som egentligen inte talde nc\gra som heist motgangar i form 
av stillestand pc\ grund av motorhaverier, daligt vader eller liknande, till generalissi
mo Balbos, med Mussolinis och den italienska statens massiva uppbackning, proffsio
nellt genomforda eskaderflygning nc\gra c\r senare, 1933. Man fAr heller inte glomma 
att flygplanen under dessa <1r snabbt forbattrats sc\ att Balbo hade betydligt battre 
material att flyga med an vad Ahrenberg hade. Inga av dessa plan kunde emellertid 
flyga fran Europa till Amerika non-stop, utan var tvungna att ta vagen via Island och 
Gronland fOr att fylla pa bransle. 

Efter dessa pionjarer kom sedan norrmannen Solberg, som flog via Island till U.S.A. 
i omgc\ngar. Varje gmg medfOrande mycket post. Dessa brev har dock aldrig blivit de 
rariteter som Ahrenberg och Balbo-breven ar idag. 

I sjalva Island forekom ocksc\ en hel del inhemska flygningar under slutet av 1920-
talet och fram till krigsutbrottet. Om dessa flygningar kan du lasa i en bilaga till 
Rapport, september 1978, skriven av dansken Max N0rgaard. Om du, som inte var 
medlem i foreningen paden tiden, villlasa om detta, kan du bestalla den frm kassor
en mot inbetalning av 20 sv. kr, vilket tacker vara kostnader fOr kopiering och porto. 

De allra fiesta, fOr att inte saga alia brev, som medfojde dessa flygningar, ar vad vi i 
dagligt tal kallar "lavede". Det vill saga att de ar filatelistiskt gjorda for en speciell flyg
ning och sa fjarran frc\n att vara bruksbrev som tankas kan. Trots detta ar breven i dag 
varda stora pengar, beroende pa att det inte £inns nc\gra andra. 

Efter denna lilla ingress, tanker jag sc\ skriva litet om verkliga islandska bruksbrev, 
befordrade med flyg, namligen de frm krigsaren kanda, mycket ovanliga breven, for
sedda med stampeln O.A.T. (Onward Air Transmission) eller pc\ svenska, vidarebefor
dran med flyg. 

Dessa stamplar, for det ror sig om Hera, ovala eller rektangulara, med och utan ram, 
forekommer sparsamt pa brev som transisterats i Storbritannien, huvudsakligen i 
Prestwick och London, till och frc\n Island. 

Detar har £raga om brev frc\n lander med sc\ smc\ postmangder (typ Island) att posten 
inte sandes i vanliga postsackar, utan som oppen post i buntar, dar endast det oversta 
brevet i bunten blev stamplat med O.A.T.-stampeln, sorn de\ markerade att bunten 
skulle vidarebefordras med flyg. 

Stamplarna ar utforda i gummi och pc\ brev av senare datum kan man se att de fOr
slitits hc\rt under sina relativt korta anvandningstider. Stampelfargen varierar och av
tryck ar kanda i rott, svart, lila och violett. O .A.T.-stamplarna borjade anvandas redan 
1940, men fa avtryck ar kanda frc\n denna tid. Frc\n 1942 ar de kanda pc\ brev till och 
fran Sverige. Det forekommer forhallandevis manga O.A.T.-brev med svensk anknyt
ning, medan islandska brev som ar kanda frc\n 1941 ar mycket ovanliga. Frc\n 1945 
stammar 75 - 80 % av alla kanda O.A.T.-brev och brev till mc\nga nya lander finns har 
representerade, speciellt frc\n efter krigsslutet. Fortfarande gick da den mesta posten via 
London, dar den forsags med O.A.T.-stampeln. Under 1946 avtar anvandningen under 
c\rets lopp. Mc\nga av stamplarna ar de\ inte langre i bruk eller hart nedslitna. 
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Brev fr<'in Island, men aven Faroarna landades huvudsakligen per bat i Prestwick, 
dar den del av den fslandska posten som skulle vidare med flyg buntades ihop for 
vidare befordran, samt fors<'igs med den i Preswick anvanda O.A.T.-stampeln utan ram 
som ni kan se p<'i bilden. Men aven ovala och rektangulara stamplar fr<'in London ar 
kanda p<'i fslandska brev. Detta kan ju bero pa att brevbunten fran Prestwick i London 
delats upp i mindre buntar, varpa det oversta brevet i dessa buntar stamplats med en 
av Londons O.A.T.-starnplar. Ty det var i London som de fiesta av dessa stamplar an
vandes och det var London den stora mangden transitpost passerade under krigsaren, 
beroende dels p<'i den allierade censuren dar, dels p<'i att de flygrutter som anvandes av 
neutrala lander passerade London. Inte mindre an 13 av de totalt kanda 20 O.A.T.
stamplama anvandes dar. De fiesta O.A.T.-stamplarna anvandes under krigsaren och 
omedelbart efter krigsslutet, men under aren 1957 - 1970 anvandes ytterligare 3 olika 
stamplar. Dessa stamplar innehaller forutom O.A.T. aven bokstaverna F.S. (Foreign 
Sektion) Dessa ar dock inte kanda pa fslandska brev. 

Hur ovanliga ar d<'i brev till och fran Island med O.A.T.-starnplar? Ja forutom de har 
avbildade, har jag endast sett ett fatal, varav nagra med London-stamplar. Preswick
stampeln som med all sakerhet arden vanligaste, ar latt att kanns igen pa att punk
terna mellan bokstaverna har formen av en romb. (medan andra liknande stamplar 
har kvadratiska punkter) Den ar kand i rod samt ljust lila farg. 

Ett gott radar alltsa! Hittar du ett fslandskt brev med O.A.T.-starnpel. Kop det!! 
I sammanhanget kan ocksa narnnas att det ocksa forekommer ett antal, till sitt ~n

vandningssatt, liknande stamplar p<'i franska, namligen A.V. 2. Alia dessa ar dock. an
vanda utanfor Frankrike, huvudsakligen i Asien, men t.ex. aven i San Fransisko. Att 
A.V. star for Avion eller Par Avion ar helt klart, men vad 2:an betyder ar annu int€ 
klarlagt. Den har typen av stamplar ar heller inte kanda pa fslandska brev, varfOr jag 
har narnner dem endast i fOrbigaende. 

Underlaget till det ovan anforda har jag hittat i en artikel om sex avsnitt, som den 
norske posthistorikem Ivar Sundb0 skrivit i Norsk Filatelistisk tidskrift. Den av 
Rapportens lasare som ar intresserad av artikeln i sin helhet, (den ar ganska omf<'ings
rik.vom 48 sidor) kan bestalla den fran var kassor Leif Nilsson till vart sjalvkostnads-
pris for kopiering och porto, 40 kr. sekr. 
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1BSSRS, DAYTOH, PRIG?; & CO LTD 

O.A. T. 
)N BERGSSON 
tEYKJAVIk' - ICELAND 

018 PARKE AVENUE, 

NEW YORK CITY. 

u .. s .. .A. 

Brev fran island till USA med Prestwicks O.A. T.-stiimpel 
Stiimpeln iir endast kiind pa brev fran Fiiroarna och island fran aren 1941 - 1946 
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' _) 
Brev till Island med oval London O.A. T.-stampel frim 1945 '/ 

Stampeln ar, som ni ser, har svart nersliten. Av liknande avtryck att doma, ar det hiir 
fraga om stiimpel typ 3, enligt den indelning av O.A. T.-stiimplarna som gjortsjv 

Donald Smythe 

Comi t e Int ernatl:qll(lj._ 
<ie h 'C::-,oix R9ug:ti_;··;., 

'''Palais · de Consefl . . · 

isliindskt Roda kors-brev fran 1945 
Stiimplat med O.A. T.-stiimpel typ 10, i rektanguliir ram, iiven denna svart nersliten 
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I forrige Rapport (nr.102) pr0vde jeg a forklare hvor det nye 
brevhuset B~R ARNESHREPPI ligger. Her kommer en fortsettelse 
og noen utfyllende kommentarer. / 
Garden B~R ligger i Strandasysla, mellom Arnes og 1 
Finnbogastadir. Begge disse gardene har hatt brevhus. ARNES 
ble apnet 1.1.1904 og fikk N1a-93. gnder den store 
llbrotypestempelsommerenll 1930 fikk Arnes et B1a-stempel sam 
erstatning for nummerstempelet. Dette var i bruk pa brevhuset 
til dette ble flyttet 31.12.1946, til Finnbogastadir. Og, sam 
vanlig er blant Islands brevhus: Nissen flyttet med pa lasset. 
Den nye br~vhusstyreren pa Finnbogastadir matte finne seg i a 
bruke B1a ARNES helt til 1954, da B2b-stempelet FINNBOGASTADIR 
ble levert. 
La ass dvele litt ved B2b-stemplene. Brotypen B2b er en 
fatallig gruppe i Islands stempelflora. I alt ble det levert 
10 stempler av denne typen. Ett av dem, GLERARTHORP i 
Akureyri, ble aldri tatt i bruk, d9 denne PA aldri ble apnet. 
Det f0rste B2b-stempelet, REYKJAHLID, ble levert i 1951, de 
resterende i 1954. Av disse 9 er ett fremdeles i 
bruk:REYDARFJORDUR. De fleste angre er forholdsvis vaniige, 
unntakene er det nevnte REYKJAHLID, og ikke minst UNDHOLL i 
Skagafjardarsysla. Thor Thorsteins klassifiserer Undholl som 
II B II, dvs. et vanl.i_g stempel, men dette rna veere feil. Bade j eg 
selv og andre brotypesamlere jeg kjenner, mangler dette. 
Tilbake til Finnbogastadir: Thor skriver at dette stempelet er 
kjent i bruk fra 1952, mens det altsa ikke skulle vcert levert 
f0r 1954. Hvem kan l0se denne gaten? 
get har tydligvis gatt sv~rt lite post fra 
Arnes/Finnbogastadir.B1a ARNES er bare kjent i bruk i perioden 
1930-40, og B2b FINNBOGASTADIR er ogsa lite brukt opp gjennom 
arene. 
Fra brevhusstyrer Gudbjorg pa det nyapnede B~R har jeg fatt et 
hyggelig brev. Hun skriver at brevhuset ble flyttet fra 
Finnbogastadir til Beer i oktober 1995, og fikk eget stempel. 
Men, dette ogsa i f0lge god,gammel islandsk skikk; det gamle 
Finnbogastadir-stempelet beh0vde tydligvis ikke a leveres inn. 
(Ligger det nummerstempler rundt omkring enna,tro?) Sammen med 
det nye B~R ARNESHREPPI sendte Gudbjorg en konvolutt stemplet 
Finnbogastadir 20.4.1996, altsa et halvt ar etter 
llnedleggelsenll av Finnboga s tadir (Se illustrasjon). Hun har 
tydligvis begge stemplene pa Beer. Sa hvis du ikke har sikret 
deg B2b FINNBOGASTADIR 1 er det kanskje ikke for sent enna! 

I forrige Rapport pr0vde jeg ogsa a forklare litt om 
FJORBUR/FJARDAR/FIRDI og andre merkeligheter i det islandske 
spraket. Jeg vil bare tilf0ye at jeg dessverre ikke far hjelp 
fra det norske spraket, slik det kanskje kynne virke pa det 
jeg skrev. Nar jeg skriver a t NORGE heter A NOREGI og TIL 
NOREGS,er det pa islandsk, ikke norsk. Det norske spraket, 
liksom det svenske, har nok slu t te t med disse b0yningene for 
lenge siden. 

Eivind Kol stad 
: Laufas 
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MIS NORRONA 

Ur v~r nya vanforenings i England medlemstidning "238", har jag oversatt nedan
st~ende artikel om MIS Norrona, det fartyg som fslandssamlarna ~kte med p~ hem
resan fr~n NORDIA 1991. Den som skrivit artikeln ar Dennis Cook, som aven ar med
lem i fslandssamlarna, varfor jag knyckt hans artikel utan att skammas allt for mycket. 

Det kan ju vara roligt, inte bara for dem som var med p~ resan, utan aven for alla er 
andra att f~ reda p~ lite fakta om fartyget som, vilket framgiir av texten, tidigare har 
trafikerat svenska farvatten. Dennis ar tydligen aven konstnarligt begiivad, eller vad 
sags om den fina illustrationen som avslutar artikeln. 

sekr.;l.)] 

M/S NORRGNA 

Dennis Cook Rapportera1· om det storsta Fiiro-registrerade faryget: 

M/5 Norrona ar till dags data det storsta Faro-registrerade och agda fartyget . Med 
8 120 bruttoton (en sammanslagning av passagerar och lastutrymmen snarare an vikt) 
ar hon nastan dubbelt sa star som sin niirmaste rival. Hennes langd ar 129 m, passa
gerarkapaciteten ar 1 050 personer varav 752 i sovhytt och hon kan ta 300 bilar. Maski
nen ar en Stork Werkspoor som ger henne en fart av 19 knop. 

Fartyget har tidigare haft en nagot blandad karriar och gatt pii flera rutter innan hon 
kom i det fariska Smyril Lines ago. Hon byggdes i den tyska inlandshamnen Rendsburg 
vid Kiel-kanalen och sjosattes av Werf Nobiskrug vintern 1972 som nr 678. Efter far
digstallande i maj 1975 doptes hon av agaren, det svenska rederiet Lion Ferry AB I 
Halmstad, till Gustav Vasa. Pa den tiden var Lion Ferry ett start rederi pii den skandina
viska scenen, med rutter runt om i bstersjon och med en rutt till Harwich med det 
tyskflaggade Prinz Line. 

Sitt forsta ar gick hon i charter for svenska Statens [arnvagar pa rutten Malmo 
Travemunde. Under detta ar tillkom aven ett systerfartyg, Nils Oacke. Konkurrensen 
pii denna rutt var hiird, speciellt fran Travemunde-Trelleborg-linjen (TT-line). 1982 
chartrades Nils Oacke av Brittany Ferries och lamnade Gustav Vasa att ensam segla 
mellan Sverige och Tyskland. Sii smaningom blev konkurrensen friin TT-line far s tar 
och inom ett iir drags Gustav Vasa in av rederiet och utbjods till salu . 

1983 annonserade ett nybildat rederi, P/F Smyril Line fran Th6rshavn, sitt kop av 
Gustav Vasa. Bolaget meddelade att man overtog rutterna friin Faroarna till Norge, 
Skottland och Oanmark, tidigare trafikerade av de mycket mindre ex-danska fartygen , 
agda av det statsagda Strandfaraskips Landsins. 

Fartyget doptes om till Norrona, vilket ar det gamla norska nam net for det Norri
Atlantiska omriidet. Pii sin skorsten hade han nu rederiets marke, namligen en troll
karl (pii fariska Smyril). En omfattande restaurering pii bijrjades, inklusive monteri11g 
av stabilisatorer, mycket nodvandiga for reguljara turer over ett av ;ordklotets oroli
gaste vatte1z , sarskilt under v111termiinaderna. 

Farygets ordinarie turlista omfattade ocksii en avgiing i veckan till den skottska 
hamnen Scrabster (Caithness) , en popular shoppingtripp for faringarna. Senare tillko111 
aven den (slandska ham nen Seydisfjordur pii turlistan . Den korta som marsasongen va r 
alltsa jylld av kryssningar i de nordeuropeiska farvattnen. Han har avell anvants for re
guljara eller tillfalliga resor av det brittiska forsvarministeriet . Vid ett siidant tillfiille 
gjordes en resa till Narvik med brittiska trupper pii viig till vintertriining. 

Norronas forsta besok i U.K. var i Scrabster pii morgonen den 7 juru 1983. Hennes 
ankomst var forsenad, dii hon enligt tidtabellen skulle ha anlant kl 22.00 foregiiende 
kviil/. Vid detta, och senare tillfiillen , str6mmade folk man ur huse for att titta pii hen
ne. Han gav eft storslaget intryck med sitt hoga vita skrov och sin enda , stora skorsten. 



7 2. 

Mandagsankomsterna med folk fran Fiiroarna gav ocksii en god extrainkomst for kop
miinnen i det niirbeliigna Thurso. De trivdes bra med den okade kundtillstromningen 
av kopsugna fiiringar. Mellan sina stopp i Scrabster seglade Norrona norrut till Seydis
fjordur pa den (sliindska ostkusten. 

Ar 1988 lag Norrona upplagd, fortOjd bredvid HMS Belfast vid den s6dra banken av 
Themsen, mellan London Bridge och Tower Bridge. 

1989 var Norrona chartrad av B & T-linjen pa rutten Pembroke Dock-Rosslare. Vid 
slutet av charterperioden, den 9 april 1990, utbrOt eld i niigra obebodda hytter efter 
avfiirden fran Prembroke. Tragiskt nag omkom 1 miinniska och 9 andra forslades bart 
av helikoptrar sam flugit ut brandmiin. Faryget iiterviinde till Prembroke diir ytterligare 
25 passagerare forslades till sjukhus. Han kvarholls vid kaj i 3 dagar, men aterviinde 
sedan i tjiinst med den skadade delen isolerad. 

Niir detta skrives, 1994, har det i pressen skrivits mycket om olika konstruktionsfel 
has denna typ av fartyg. Problemen pakallades forsta giingen vid Herald of Free
tragedin 1987, da 192 passagerare omkom och senare da en polsk ro-ro-fiirja kantrade i 
bstersjon 1993, diir 55 man dog, samt nyligen da den estniska fiirjan Estonia sjonk . 

.Aven om Norrona iir mindre iin dessa fartyg, gar konstruktionen och fiirdena over 
svara vatten henne jiimforbar med dessa. Konstruktionen uppvisar en typ av bogvisir 
sam Lyfts upp over en ramp sam Ieder till ett oppet bildiick. Om visiret liicker, rinner 
vattnet rakt in pii bildiicket, diir sii lite sam niigra centimeter vatten kan fororsaka insta
bilitet av fartyget, med atfoljande kantring sam foljd. Finska och svenska fiirjor av 
denna typ har fatt sina bogvisir fastsvetsade och lastas numera av och pii genom de 
aktre portarna. Hur detta kan piiverka ett litet rederi sam Smyril Line aterstiir att se, 
men iiven Norronas alder gar att man maste ifragasiitta hennes framtid. 

/ 

/ 

/ . 

/ 

/ 
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PORTOSATSER PA ISLAND 1873 -- 1966 Sid 1 

Bilaga till Rapport nr 103, september 1996 

sammanstalld av Kaj Librand, medlem nr 413G. 

Portotabellerna pa foljande sidor omfattar lokal-, inrikes-, norden- och UPU-taxorna 
for brev (till 250 gr), brevkort och trycksaker. Dear hamtade ur nedanstaende 
litteratur med rattelser och tillagg av 61afur Eliasson. 

Det sam saknas i tabellerna ar Rek-avgifter och flygposttillagg samt expressavgifter 
vilka 61afur Eliasson har beskrivit i Rapport nr 99, sid 12-22. 

Med forhoppningen att portotabellerna skall bli till nytta for alia nuvarande och 
blivande brevsamlare framfors harmed ett start TACK till 61afur Eliasson for all 
hjalp. 

Litteraturhanvisningar: 

Parton till 1920: 

1. EAG Caroe: Icelandic Posts 1776-1919, sid 67-76. 

2. J6n Adalsteinn Jonsson: One hundred years of Icelandic stamps 1873-1973, 
sid 31-44, 86-99 och 145-164. 

3. Ebbe Eldrup og Torben Jensen: "Island: portotakster 1870-1920". 
Nordisk filatelistisk tidskrift (NFT) nr 2/1984 sid 75-90, nr 3/1984 sid 128. 

Portoandringen mellan Island och Danmark 1.1 1908: 

4. Niels Klottrup: "Danske takster til DV .I. efter 1.1 1899 +status over brevtakster 
fra 1.1 1908". Dansk filatelistisk tidskrift (OFT) nr 1/1994 sid 18-22. 

UPU-portot till utomeuropa fore 1900: 

5. Niels Klottrup: "Forhojede danske postforeningstakster''. 
OFT nr 1/1984 sid 31-33. 

6. Niels Klottrup: "De forhojede postforeningstakster''. OFT nr 3/1984 sid 131 -135. 

UPU-porto till Oanmark via annat land: 

7. Niels Klottrup: "Om breve til Island: Forgaves overvejelser om visse 20 ores 
frankaturer.(?)" . NFT nr 2/1984 sid 64-74. 

8. Ole Steen Jacobsen: "Breve til Faroerne" . OFT nr 2/1984 sid 102-103. 

Lokalporto: 

9. 61afur Eliasson: "Lokalporto i Island". Nordatlant Filateli nr 1/1987 sid 13-17, 
nr 1/1988 sid 34-35, nr 2/1988 sid 21-23 och nr 1/1989 sid 22-23. 

Ovriga porton utom lokalporto: 

10. Folmer Ostergaard: "Islands portosatserfra 1876". NFT nr 2/1978 sid 46-47 . 

Parton under andra varldskriget: 

11 . Kristian Hopballe og 61afur Eliasson: Island postalt set i perioden 1939-1945, 
sid 79-85 /vanliga porton/ och sid 86-104 /flygposttillagg/. 



PORTOSATSER PA ISLAND 1873 -- 1966 Sid II 

lnledande kommentarer: 

Sid 1. 
Lokalporto gallde endast i Reykjavik och Hafnarfjordur under perioden 6. 1 1900-
30.6 1902. Postverket anger brevportot till 4 aur men nagra viktgranser anges 
inte. 3 brev frankerade med 8 aur ar kanda. Vilket Ieder till antagandet att portot 
var 4 aur per viktklass. Dvs 4 aur for 0-15 gram, 8 aur for 15-125 gram och 12 aur 
for 125-250 gram. Brevkort namns inte i kungorelsen men ett brevkort borde val 
ha kunnat skickas for lokalt brevporto (4 aur) vilket var lagre an inrikes 
brevkortsporto (5 aur). 
Lokalt trycksaksporto fanns inte 6.1 1900-30.6 1902. Fran 1. 7 1902 gall de 
lokalporto tc:- alia orter. 

Sid 2. 
lnrikes trycksaksporto sanktes till 3 aur per 50 gram i meddelande daterat 
4.11 1881. lngen datum for ikrafttradande anges. 3 aur-frimarken utkom 
sommaren 1882. 

Sid 3. 
Danmarks postkonventioner med andra lander (Norge, Sverige och Tyskland) 
gallde inte mellan Island och dessa lander. Mellan Island och Danmark gallde 
specialtaxa fran 1.1 1873 till 31.12 1919. Fran 1.1 1920 gallde Nordenporto till 
Danmark (och Faroarna), detta gallde till Norge fran 1.9 1922, till Sverige fran 
1.6 1928 och till Finland fran 1.1 1935. 
Observera att Nordenporto for trycksaker fanns inte fore 1957. 
Det angivna brevkortsportot 10 aur fran 1. 7 1875 ar UPU-portot, vilket alltid 
kunde anvandas till Danmark om det var formanligare. 
Om en forsandelse pa avsandarens begaran sandes via ett land utanfor 
portoomradet (ex. "via Leith") sa skulle portot till detta land betalas (UPU-taxa). 
Forsandelsen lamnades da till postverket i transitlandet sam avgjorde vilken bat 
den skulle vidaresandas med, vilket ibland var samma bat, men det kunde finnas 
en annan bat sam skulle na destinationslandet tidigare. Detta gallde tram till 1941 
da brittiska ockupationsmakten kravde att all utrikes post skulle sandas via 
Storbrittanien, vilket tolkades av islandska postverket sam att det skulle frankeras 
med UPU-taxa. (Danska postverket fortsatte att krava Nordentaxa for islands
posten trots att den skickades via utomnordiska lander). Etter andra varldskriget 
upphorde detta. Flygposten fran/till Island hade kommit igang och den 
bradskande posten skickades val med flyg. 

Sid 4. 
Fore 1. 7 1875 var portot till utrikes lander olika for varje land. Island intradde vid 
detta datum i UPU sam "en del av Danmark" och darfor ar UPU-portot angivet i 
aur redan fran borjan trots att frimarken i aur -valorer utkom forst 1 . 8 1876. 
UPU-portot gallde fran 1.7 1875 till UPU:s grundarlander, USA, Egypten och de 
europeiska landerna (undantag till Frankrike fran 1.1 1876). 
Till de utomeuropeiska lander sam intradde i UPU fran och med 1.7 1876 gallde 
dubbelt UPU-porto, vilket senare sanktes sa att fran slutet av 1890-talet gallde 
samma UPU-taxa till alia lander (utom Danmark) . UPU beslot juni 1878 att 
trycksaksportot skulle sankas till 5 aur per 50 g och att privattryckta brevkort inte 
skulle vara tillatna internationellt. Detta skulle galla fran 1.4 1879. lslandska 
post en meddelade detta 15.7 1878 vilket medforde att mojligheten att skicka 
brevkort upphorde tills helsaksbrevkorten gavs ut 1880. 

Ni reserverar oss for eventuella fel i var anvanda kallitteratur./ 



PORTOSATSER PAISLAND 1873 -- 1966 Sid 1 ( 4 ) 

LOKALT 

BREV BREVKORT TRYCKSAKER 

Period 0-15 gr 15-125 gr 125-250 gr 0-125 gr 125-250 gr 

1.1.73 2 sk 4 sk 6 sk 2 sk 3 sk 

1.8.76 LOKALPORTO UPPHbR LOKALPORTO UPPHOR 

6.1.00 2/ 4 aur 8 aur 1/ 1/ 

0-250 gr 0-250 gr 

1.7.02 4 3 3 

1.3.19 8 5 5 

per 50 gr 

15.5.21 10 8 5 

0-125 gr 125-250 gr 

1.6.25 10 20 4 

0-20 gr 20-125 gr 125-250 gr 

1.1.33 10 20 40 10 5 

15.11.42 25 50 75 20 10 

1.10.47 35 70 100 25 

0-50 gr Per ytterligare 50 gr 

15.11.49 50 100 150 35 25 15 

1.5.50 35 20 

1.1.52 75 150 300 50 50 25 

1.4.56 100 200 400 60 60 30 

1.4.57 150 200 400 75 70 35 

1.7.58 200 300 500 100 90 45 

0-20 gr 20-100 gr 100-300 gr 

1.3.60 250 400 600 150 100 50 

1.1.63 300 450 600 120 60 

1.10.63 350 550 700 200 150 80 

1.1.66 400 600 800 250 250 120 

1 I Oklart for narvarande 2/ Gallde endast i Reykjavik och Hafnarfjbrdur 6.1.00-30.6.02 



Period 

1.1.73 

1.8.76 

Nov 79 1/ 

4 .11 .81 2/ 

1.1.08 

26.10.17 

1.1.20 

15.5.21 

1.10.25 

1.1.40 

15.11.42 

1.10.47 

15.11.49 

1.5.50 

1.1.52 

1.4.56 

1.4.57 

1.7.58 

1.3.60 

1.9.61 

1.1.63 

1.10.63 

1.1.66 

PORTOSATSER PA ISLAND 1873-- 1966 

INRIKES 

Sid 2 ( 4 ) 

0-15 gr 

4 sk 

10 aur 

0-20 gr 

10 

20 

15 

20 

25 

50 

50 

75 

100 

125 

150 

175 

225 

0-20 gr 

300 

350 

400 

450 

500 

BREV 

15-125 gr 

8 sk 

20 aur 

20-125 gr 

20 

40 

30 

40 

50 

100 

125 

150 

200 

250 

300 

300 

400 

20-100 gr 

500 

550 

600 

700 

900 

125-250 gr 

12 sk 

30 aur 

125-250 gr 

30 

60 

45 

60 

75 

150 

200 

300 

400 

500 

600 

600 

700 

100-300 gr 

750 

850 

1000 

1200 

1300 

BREVKORT TRYCKSAKER 

0-125 gr 125-250 gr 

4 sk 6 sk 

10 aur 15 aur 

5 aur 

Per 50 gr 

3 

10 6 

5 

15 10 

7 

20 10 

25 12 

35 

0-50 gr Per ytterligare 50 gr 

50 35 20 

60 60 30 

75 70 35 

100 

135 90 45 

200 120 60 

140 70 

160 80 

250 200 100 

300 250 120 

1/ Exakt datum kan inte anges for narvarande 21 Se inledningen 



PORTOSATSER PAISLAND 1873 -- 1966 Sid 3 ( 4 ) 

DANMARKINORDEN 21 

BREV BREVKORT TRYCKSAKER 

Period 0-15 gr 15-125 gr 125-250 gr 0-125 gr 125-250 gr 

1.1.73 8 sk 16 sk 24 sk 8 sk 12 sk 

1.7.75 10 aur 21 

1.8.76 16 aur 30 aur 50 aur 16 aur 25 aur 

18.5.80 8 

per 50 gr 

1.10.85 5 

0-20 gr 20-125 gr 125-250 gr 

1.1.08 10 20 30 5 

1.1.20 15 30 45 10 

1.7.20 20 40 60 

1.4.21 15 10 

1.10.25 7 

1.1.40 25 50 75 20 10 

15.11.42 50 100 150 25 

1.1.43 12 

1.10.47 50 125 200 35 

0-50 gr Per ytterligare 50 gr 

SepUokt 48 1/ 25 12 

15.11.49 75 150 300 50 35 20 

23.3.50 60 30 

1.5.50 100 200 400 60 

1.1.52 125 250 500 

1.10.53 70 35 

1.4.56 150 300 600 75 

1.4.57 175 300 600 100 

1.7.58 225 400 700 135 90 45 

0-20 gr 20-100 gr 100-300 gr 

1.3.60 300 500 750 200 120 60 

1.9.61 Harefter, se inrikes sid 2. 

1 I Exakt datum kan inte anges for narvarande 21 Se inledningen 



PORTOSATSER PAISLAND 1873 -- 1966 Sid 4 ( 4 ) 

UPU 

BREV BREVKORT TRYCKSAKER 

Period Per 15 gr Per 50 gr 

1 .7 .75 2/ 20 aur (Europa+ USA+ Egypten ) 10 aur 6 aur 

157.782/ 2/ 5 

1.7.80 10 

Per 20 gr Per ytterligare 20 gr 

1.1.08 20 10 

1.4.21 40 20 25 10 

1.10.25 35 20 20 7 

1.1.40 45 25 25 10 

1.1.43 60 35 35 12 

Per 50 gr Per ytterligare 50 gr 

Sep/okt-48 1/ 25 12 

15.11.49 85 50 50 35 20 

23.3.50 150 90 90 60 30 

1.10.53 175 100 100 70 35 

1.7.58 225 135 135 90 45 

1.3.60 350 200 200 140 70 

1.9.61 400 250 250 160 80 

1.1.63 450 250 180 90 

1.10.63 500 300 300 200 100 

1.1.66 550 350 350 250 120 

1 I Exakt datum kan inte anges for narvarande 21 Se inledningen 
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