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Kiira viinner 

Sa har da ater en frimarkssasong lagts till handlingarna! En sasong sorn anda varit full av 
aktiviteter. Jag tanker da i forsta hand pa vara motesaftnar bade i Stockholm och Goteborg som 
varit gladjande val besokta. Kanske har vi borjat hitta ratt med inriktningen av motena med ett 
~ .... rna fOr kvallen, kanske ar det de nya byteshaftena som lockar? Gladjande som sagt att sa 
._,anga kommer pa motena! 

V aren har ju dessutom varit pepprad med frimarksutstallningar av olika dignitet, fran var 
egen SOL-IS som hade regional status rned en budget pa ca. 60 tusen kr, men av de manga fina 
sarnlingarna att doma, mycket val kunde ha varit nationell, till varens hojdare, NORWEX i 

_;lo. Den senare hade en budget pa 60 miljoner kr, med allt vad man kan gora rned sa mycket 
pengar i bakfickan. Och det hade forvisso norrmannen ocksa gjort. Sallan har en sa val
arrangerad utstallning setts! :Niycket folk var det ocksa och inte bara, som han Carlgren i Nordisk 
Filateli skriver, runt handlarbasen som ju alltid ar valbesokta, utan besokarna tog sig verkligen 
tid att titta pa alla de fina samlingarna som visades i ramarna. Nara 30 000 besokare raknades in 
och det maste val vara rekord for Nordiska utstallningar. Utstallarna hade ocksa fordelen av en 
mycket fin hall i det relativt nybyggda Sj0lyst, dit det var rnycket latt att hitta. 

Norrbaggarna var ocksa kloka nog att inte ta nagon entreavgift, vilket kanske bidrog till det 
hoga besoksantalet. Istallet fick varje besokare en biljett som samtidigt var en lottsedel. Var och 
nar dragningen av namnda lottsedel skedde var dock lite dolt i dunkel. 

Av fslandska samlingar farms det inte sa manga med pa denna utstallning. En narmare pre
sentation av dern kan ni lasa i var ordforandes spalt pa annan plats i Rapporten. 

Hur annorlunda var det inte, att en vecka senare, fOrsoka leta sig fram till CARLFILEX i 
Karlstad. Masshallen lag inte bara langt bort fran allfartsvagen och nagon skyltning forekom inte 

' vagen dit. Inte ens pa sjalva utstallningshallen fans nagon skylt som visade att en nationell 
trimarksutstallning pagick innanfor dess vaggar. :Nien sa kom det inte heller fler an ca. 500 
narmast sorjande sjalar dit och det var synd, for sjalva utstallningen var bra, aven om belys
ningen over en del ramar kunde varit battre. Det senare ar nu en gang for alla nagot som alla 
~stallningar far dras med, da man som i detta fallet maste anvanda sig av sporthallar och 

H.t<nande lokaliteter. 
Det var ocksa klent bestallt med handlare och postverk pa CARFILEX. Posten Sverige hade 

uppenbarligen bokat ett stand, men det gapade tomt. Lika tomt som pa SOL-IS, dar man inte ens 
behagade svara pa forfragningar om man ville deltaga eller ej. Posten har tydligen inte rad att 
stalla upp pa mindre utstallningar langre (man fanns dock med pa NORWEX), trots att vi 
samlare pa ett hogst markbart satt maste bidra till miljonvinsterna. "SV AGT POSTEN" 

N!anga bra sarnlingar visades, dock inte en enda islandsk sad an och det var ju synd. Vi 
islandssamlare far istallet gladja oss med var medlem Mogens Riboldt, som vann utstallningens 
Grand Prix rned sin fina :Nledaljong-samling "Fran nar och fjarran", en samling som visar de 
flesta av alla de portosatser som forekom under de i dessa sammanhang sa intressanta aren da 
Medaljong-markena var i bruk. 

Nu sneglar vi at MARE BAL TICUM som faktiskt blir av, trots att det ett tag sag ut som att 
Kalmar-foreningen ville hoppa av sitt atagande. Men med hjalp av friska pengar fran Frimarks
frarnjandet, har de ekonomiska smalanningarna andrat sig, sa att utstallningen nu blir av. Vilka 
samlingar som kommer att visas dar fOrtaljer dock inte sagan. Inga forfragningar har gatt ut till 
etablerade utstallare och ingen av alla jag kanner sager sig stalla ut dar. 



2. 
Vi far nu se om postverket anser sig ha rad att visa upp sig pa den har utstallningen. Enligt 

ledningen fOr Niare Balticum skall man, tillsammans med posten, sanda ut en inbjudan till 
60 000 smalanningar i naromradet och da galler det val att folja upp inbjudan med ett rejalt 
fOrsaljningsstand pa utstallningen for att klara av anstormningen. 

Om Mare Balticum ber jag att fa aterkomma i septembernumret av Rapport. Sakert ar, att 
fslandssamlarna kommer att narvara, bade dar och pa (den sista???) L.T.E.-auktionen som av
halls samtidigt med utstallningen. Katalogen har, nar detta skrivs, precis kommit och vad jag 
vid en snabb titt kan jag sear, att den innehaller en hel del godis for en islandssamlare. 

Sa till slut vill jag avslOja lite av vad vi tankt oss gora till hasten. Pa avslutningsmotet ute hos 
Lei£ Nilsson nyligen, dar aven nagra ur styrelsen i Goteborg fanns med beslbts, att vi pa prov 
skall halla ett mote i OREBRO lOrdagen den 10 oktober. Faller det val ut med manga tillresande 
medlemmar kommer vi att fortsatta. Da vi har flera lokaler att valja bland aterkommer jag i 
september-Rapporten om detta. 

Vi har tankt att gora det har motet till nagot extra! Det firms mojligheter att lana ramar sa att 
vi kan visa nagon eller nagra samlingar. Intressant for dig som kanske tanker borja montera din 
samling och vill lara Dig mer om grunderna. Vi har mojlighet att visa diabilder av den finaste 
islandssamling som existerat (Holger Craffords). Vi kommer att ha massvis av bra material fo·· 
byte och forsaljning . Goteborgarna kommer att visa objekten till Hostauktionen. Nagon kom
mer att halla foredrag om sin samling. Vi kommer att ha lotterier och mycket annat. Eventuellt 
kommer nagon handlare att delta med sitt material. och mycket, mycket annat. 

Varfor gor vi nu allt detta? Jo darfOr att Du som normalt inte kan ga pa motena i StockholiD 
och Goteborg skall fa chansen, dels att lara karma oss andra, dels for att kunna erbjuda Dig liL 
av vad foreningen kan astadkomma och naturligtvis for att Du skall kunna kanna den samhO
righet som praglar fslandssamlarna. Orebro ligger mest centralt av alla stader i Sverige. Valdigt 
manga medlemmar kan, med en restid pa 2 - 3 timmar na staden och den ligger heller inte 
alltfor avlagset till for norrman och danskar. Alla ar hjartligt valkomna!!!! 

BOKA DARFOR REDAN NU IN DEN 10 OKTOBER I DIN ALMANACKA Motet kommer att 
ta hela dagen. 

Jag holl pa att glomma en sak! Vid arsmotet i Stockholm i mars drogs som vanligt det sa 
kallade landsortslotteriet. d.v.s. det lotteri dar alla medlemmar som inte tillhor Stockholms eller 
Goteborgsavdelningarna deltar. Priset ar denna gang en vacker tallrik med motiv av 50 aur
market i Alltingsserien och det vanns av en herre som varit med lange i foreningen namligen 
Nr 70, Jan Jorgensen fran Lund. Grattis Jan!! Priset kommer sa smaningom papa posten. 

Ha en skon sommar med sol och bad sa hors vi till hasten. 

sekr J6 

Medlemssituationen 

En titt i medlemsregistret, som det sag ut vid arsskiftet 1996 - 97, ger vid handen att 2 
medlemmar under aret som gatt avlidit samt att 14 st uteslutits p.g.a. obetalda medlemsavgifter. 
Pa plussidan ser vi dock att 18 nya medlemmar anslutit sig till foreningen. Ett tillskott pa 4 med 
andra ord och en liten okning i medlemskadern. Kanske inte sa mycket att yvas over, men med 
tanke pa hur det ser ut i andra foreningar och totalt inom SFF, maste vi vara glada at det lilla. 
Tillsammans ar vi numera, enligt kassbren, 268 medlemmar i foreningen. 

Nu skall ni inte tro att vi tanker vila pa lagrarna utan vi kbr vidare och varvar nya medlemmar 
pa massor och utstallningar samt inte minst genom Filatelisten, med vars hjalp vi numera nar fler 
filatelister an tidigare. 

Arets vinst och forlustkonto pa medlemssidan ser ut som nedan: 
Nya medlenm1ar i Stockholm 4 

Och pa minussidan 
Avlidna 

Goteborg 9 
bvriga _2 

18 

Uteslutna p .g.a. obet. avgift 
2 

12 
14 

Totalt +4 
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Under varen har jag besC>kt tva utstallningar, Norwex i Oslo och Carlfilex i 
Karlstad. Kan bara saga, vilken skillnad!! [vlen det var det ju ocksa ekonomiskt. 
Norska posten sponsrade med millioner. Den svenska posten var inte ens pa plats i 
Karlstad alla dagar! Daligt~~ 

Det var inte heller helt latt att hitta till utstallningen i Karls tad. Skyltningen var 
obefintlig och askadarantalet blev darefter. Nog med gnall nu, nagot positivt i sta llet. 
En av vara medlemmar, J\[ogens Riboldt vann Grand Prix fOr sin svenska samling, 
"Fran nar och fjarran". Grattis 1! 

I Oslo fick vi se en omarbetad sarnling, Sigurdur Peturssons "Pos thistoria och 
starnplar pa Island 1900- 1925". l\lan hapnade over alla vackra brev och helsaker som 
dar visades. Jag sag bland annat ett brev stamplat med Vejle samt brev stamplade i 
England och Scotland fran orter jag tidigare inte sett. Dar fanns aven f Gildi-brev och 
nurnmerstarnpelbrev. Vad kan man rnera onska sig att fa se nar det galler brev fran 
den tidsperioden. Sigurdurs rnontering holl aven den en rnycket hog klass . 

Aven Hjalti Johannessons sarnling "Islands posts tarnplar i antikva och grotesk" 
var rnycket bra. I ovrigt var det valdigt tunnsatt rned fslandssarnlingar! Ett par militar
postsamlingar visades emellertid. Det var David Kindley och Leif Nilsson som visade 
var sitt exponat. Amnet ar svart for den oinvigde att rattvist bedorna. l\Iin asikt ar 
dock att Leifs rnontering ar battre an Davids. Juryn tyckte som vanligt tvart om och 
menade att Davids samling var den battre. 

Nonvex i Oslo var en hojdare~ Tank att fa in 10 000 askadare forsta dagen . Det vore 
nagot for Kalmar och Mare Balticum det. 

Nu ser jag fram emot sornrnar och sol och onskar Er alla en trevlig sornmar rned 
bad och lite tid for a tt gora fina frimarksfynd. 

Stig Osterberg 

~ 
.--~ 

l\U'mtro den ar 
fslandsk ?? 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavvagen 14-!. T-station KARL-\PLA?\' 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 
Pa alia moten bjuder vi pa kafte och kaka . 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen i varje 
manad. Klockan 19.00 

Torsd. 4/9 En afton med Slania. Var specialist pa omradet, George Sund, 
kommer att prata om Slania i allmanhet och om hans arbete 
med Fariska och fslandska marken i synnerhet. 

Torsd. 2/10 Var nye medlem t-.Iikael t-.Iagnusson kommer under sommaren 
att plugga in allt som tankas kan om Danska Vastindien samt 
halla foredrag om detta. 

Torsd. 6/11 Sven Erik Ahgren, som samlar modernt Island, kommer att visa 
sin samling med vackra brostamplar 

Torsd. 4/12 luciafest med lussekatter och glbgg. Program annu ej bestamt 
men en auktion kommer vi att ordna. 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. Sparvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.30 
Moteslokalen oppnas 18.30 
Pa varje mote har vi sedvanlig Miniutstallning och auktion. 
Val mott pa motena ! 

Torsd. 11/9 Tema: Prir-utgavan 1897 

Tosd. 9/10 Tandningstyper pa fintandade aur-marken 

Torsd.13/11 Visning av auktionsmaterialet till hostauktionen. 

Torsd. 11/12 Traditionellt julmote. fslandska Julmarken 

Och var 1lll sa viinlig att vika Lordagen den 11 oktober for motet i Orebro ' 

vidare i11{ormatioll i 11iista Rapport 



Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
F oren ingen Islandssamlarna 
Postgiro 40 29 57- 5 
OrdfOrande 
Stig Osterberg 
PI 1433 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 

Sekreterare 
Per-Oiof Abrahamsson 
Soderberga Aile 38 
162 51 Vallingby 
Tel/Fax 08-687 02 26 

Kassor 
LeifNi1sson 
Sodersvik 9074 
761 94 norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 

Islandsklubben i Goteborg 
postgiro 26 73 70 - 5 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 G6teborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 

Sekretera re 
Kaj Librandt 
Dirigentgatan 2 
42 I 38 Vastra Fro lunda 
tel 031- 49 23 49 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 - 134 88 

E-mail: Lei f. N i lsson@uppsala.aoh.ncc.se 
Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 
Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlama/lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassoren Islandssamlarna/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren Islandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlarna 
Adressandring Kassoren Islandssamlama 
Auktioner i Rapporten Kassoren Jslandssamlarna 
Auktioner i bvrigt OrdfOrande Islandsklubben 

Foljande medlemmar har JNTE betalt medlemsavgift fOr 1997 
266,444,469,651,665,673, 

Foljande med1emmar har att inbetala tillaggsbelopp som star inom parantes(OO:-) for 1997. 
432 (45:-), 540(40:-), 731(40:-) 

HAR ADRESSETIKETT ETT KRYSS AR DET DAGS ATT INBETALA MEDLEMSAVGIFT 
SE NUMMER OVAN!!!! 

Ovriga medlemmar sander Svenska sedlar (kan ej jiimt belopp sandas over-
fores restbelopp till nastkommande ar).Medlemsavgift for narvarande SEK 70:-/ar. 
Bestall gamla Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa iir ett maste fOr en 
islandssamlares referensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores 
hos Leif Nilsson. 

NI SOM ANNU INTE HAR KOPT NUMMERSTAMPELHANDBOKEN VARFOR 
INTE GORA DET NU!!! KOSTAR BARA 250:-+PORTO FICK STORT SILVER 
VID NORDIA 94 I ARHUS. Pris: 250:-+porto. 
Foreningen har nu trvckt en nv handbok over" ANTIKV A OCH KRONST AMPLAR".Gor din 
bestiillning redan nu ! ! !! Se artikel i rapport nr.1 03.Bestiillningar gores hos Leif Nilsson i 
Islandssamlarna. Pris exkl porto 250:-

Ni som har erhallit en revidering av nummerstampelinlaga skall bara byta ut motsvarande 
blad med samma nummer. 
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DAKA Handbag 1996 Klassiskt island, Gronland, Fcrroarne 

For den lite mer specialiserade och kanske ocksa for den krilsne samlaren av klassiskt Island, Cronland 
och Faroarna, som tycker att Facitkatalogen ar lite for knapphandig och tunn, finns numera, sedan nagra 
ar, en utmarkt katalog, namligen "DAKA handbog" over dessa lander. 

Den hilr katalogen tar inte bara upp de olika 111arkena med num111er och nyanser som vi ar vana att se 
de111 i andra kutaloger, utan har finns ilven 111ed par, tre och fyrsrtrip samt fyrblock. Likuledes finns 
prisuppgifter pa de danska sta111plarna 1 och 236, FRA ISLAND, SHIP-LEITER och blackmakuleringar, 
uppgifter om storsta kanda enheter och mycket annat. 

Alia de tidiga stamplar finns prissatta pa saval skilling so111 aurvalorer. Har finns ocksa priser pa 
kron och nummerstamplar och prisangivelserna ligger som regel m1got under Facits priser som tenderat att 
rinna ivag val hogt pa en del av dessa sta111plar. 

Men det basta med den har handboken ar brevdelen! Har har herrar Paaskesen och Banke verkligen 
gjort ett pionjararbete och jag vet att de fortlopande samlar in uppgifter om gamla fslandska brev for att 
hatla det har avsnittet a jour. Har finns inte bara priser pa inhe111ska brev och brev till Danmark so111 ju 
ar de vanligast foreko111111ande utan aven priser pa vardeforsandelser, Rek-brev, trycksaker, paket-avier 
111.111, samt priser pa brev till ovriga lander i Europa, Canada, U.S.A . ja till och 111ed till Kina, dit det 
dock, an sa lange, endast finns ett enda kant brev. Alit sadant so111 vi tidigare saknat fran andra 
kataloger. 

Det ovan namnda galler alltsa fsland, men aven avsnitten for Cronland och Faro<Jrna ar fyllda med 
uppgifter som inte sUh att finna i Facit. Bland annat kan na111nas ett rejalt tilltaget avsnitt om den 
allierade censuren under andra varldskriget, vilket gor att denna handbok ar att rekommendera aven till 
sa111lare av dessa lander. 

Detar 111ed andra ord ett jattearbete so111 lagts ner pa denna handbok, so111 bor finnas i varje Islands, 
Cronlands eller Farosamlares ficka. For boken ar dessutom liten och latthanterlig och slinker latt ner i 
varje rockficka, darifran den latt kan fiskas upp vid behov. 

For dig som ar intresserad kan boken bestallas fran Chr. Winther S0rensen, Box 43, 310 20 Knared, 
eller direkt fran Erik Paaskesen Philatelists, Brusselse Steenweg 78, B-3080 Tervuren, Belgien. 

och priset ar Dkr 160,00. 
sekr 
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Har nagon sett K0BENHAVN OMK 13 

Fran Ole Svinth har jag fatt en lista som forklarar skillnaderna pa de manga 
K0BENHA VN OMK -stamplarna som finns ganska rikt representerade pa islandska 
frimarken fran 1920 - 1930 - talet. 

Bakgrunden till den har listan ar, att jag sjalv faktiskt hade en T.M.S.-stampel, (ni 
kanske minns de dar stamplarna som Ole skrev om i forra Rapporten) som inte fanns 
med pa hans lista och sande honom en bild av den. Pa samma bild fanns ocksa med 
bilder av nagra OMK-stamplar. Ole nappade direkt och sande en ny lista, nu pa de 
Q~;IK-stamplar som han sjalv har, samt en fOrklaring till de olika typerna. 

Ole skriver: 

Betraffande K0BENHA VN OMK - stamplarna sa firms de i tre typer: 

A. Dato + klockslag efterfoljt av F eller E 
B. Dato + klocksalg ex. 12- 17 eller 22- 23 
C. Dato + klockslag ex . 18.45 eller 20.30 

1924-28 (cirka) 
1929-30 II 

1931-

OMK 1 2 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A. M M B BMMMMB 

B. B B M B M B M M M M M 

C. B B B B B M B B B B B B B B M 

B = brev M = lost marke eller klipp 

Som ni ser ar det flera sUimplar som jag inte har sett, men de firms sakert. Dock for
vanar det mig att jag aldrig sett "OMK 13". Jag kan tanka mig att den stampeln ar litet 
anvand. Jag har anda sokt den i 25 ar. 

Ole Svinth 
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Sulan och Veidibjallan 

Fran Lei£ Fuglsig har vi fatt ytterligare information med hansyftning till hans 
artikel i forra Rapporten om islandsk flygpost. 

Lei£ har pa "Det Kongelige Bibliotek", som han skriver "allernadigst", fatt lana ett 
bokverk, skri ve t av islanningen Arngrimur Sigurdsson, "Annalar fslenskra 
flugmala". 

Bokverket ar succesivt utgivet i 3 band under aren 1971 - 73 och skrivet pa island
ska, ett sprak som tyvarr varken Lei£ eller jag sjalv beharskar annat an i sma closer. 
Men Lei£ skriver att bilderna ar fantastiska och en bild sager ju ofta mer an tusen ord, 
sa varfor deppa. Han har darfor sant en bild, tyvarr lite mork, av de bada flygmaskin
erna "Sulan och Vedibjallan" parkerade pa Thingvallasjon 1930. Sulan till vanster pa 
bilden. 

For den tekniskt intresserade kan berattas att bada maskinerna var av fabrikat 
"Junkers" men, som man kan se pa bilden, var de inte av samma modell. Sulan var 
en W 33d, medan Veidibjallan var en F 13. 

Sulan blev fOr ovrigt atersand till Tyskland, medan Veidibjallan slutade sina dagar 
i island. Dess cockpit monterades in som forarhytt pa en Ford-bil. Nian kan tycka ett 
nagot oblitt ode. 

sekr. tlJJ 

!13. f \lrn .\l:u1 J/up,i.'t;lor 1i l,tng,. ·llllu••atni 1930 .. \l ynt!iu ,.,- tchin 11111 ~· i nn .·Jij>i n g i :'i }uitii)nr

tlr~ _!.:. lllll. r·n nun gir lt~il ii),n g/'·\fir kusu ,u) ftt JIIIlt !u[th·iihnn /1/ J~iug·. ·u lfa. 
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OvaHliga stiimplar 

i'vled brevet fran Th Schock foljde aven med nedanstaende oversikt over stamplar som man kan 
firma pa brev till o fran Island. Den har bilden har varit inford i Rapporten tidigare, narmare 
bestamt i Nr 72, juli 1978. Men atskilliga ar har gatt sedan dess och foreningen har fatt manga nya 
medlemmar som inte har sett den. 

Om man tittar narmare pa bilden ser man en hel del stamplar som verkligen inte ar vanliga pa 
fslandska brev men som, om man letar ordentlig t och tillrackligt lange, and a kan hittas. Bortser 
man fran T. (Ibsen), Skipsbrjef och Paquebot - stam.plarna ar 6vriga stamplar svara och sallan 
sedda ! De flesta forekommer pa forsandelser till Island, dar adressaten antingen inte statt att 
finna ellaer av andra orsaker inte velat losa ut forsandelsen. 

Forutom de har stamplarna kanner jag till en REBUTS-stampel utan ram, den t!diga, Iilla 
Skipsbrjefstampeln, Paquebot utan ram, BILPOSTUR samt en hel del olika typer av ITREKAD, 
som val narmast betyder pamind. Men det finns sakert flera. 

Den har avbildningen av ovanliga stamplar ar sammanstalld av Leif Fuglsig 1988 och bakgrun
den ar att Leif hade hittat ett islandskt frimarke med bokstaverna "Til". His tori en ar bade rolig 
och larorik och jag tar mig darfor friheten att till alia nytillkomna medlemmars fromma lyfta in min 
foregangare pa sekreterarposten, Pelle Hanners utmarkta redogorelse for forloppet i Rapporten. 

Pelle skriver: 

Adresse 
i nsLLffisa nte 

(Otillracklig adress) 

!Parti I 
(Avrest) 

\Tilkynntl 
(Avisera t) 

1Franco 
(Avgiftsfri"t t) 

J6J 

[uconnu/ 
(Ok and) 

[REBUTS] 
(Retur) 

[Decede] Non reclame 
(Avliden) (Icke avhamtat) 

[Paquebotj {Refllsel 
(Skeppsbrev) (Mottagnnde vagrat) 

@kipsbriefl f .A{j k o t117[] 
(Skcppsbrev) (Ankomme t) 

(Taxe = 

lBsen skall utcagns) 



"Tilkynnt" och 
andra sido
stamp lar 

7 0 . 

Kommer Du ihag Leif Fuglsigs fr aga om "Tillur", forst gjord i 
Rapport 66, och som vi paminde om i nr 68? Lei f hade pa ett 25 
aur Christi an X (Fac it 136) funnit en stampel med samma t yp av 
ram som pa Tollur. Pa market syntes bokstaverna Til samt ovre 
delen av annu en bokstav, som kunde vara l (elle~, h eller k). 
Ha n undrade vad detta v ar for en stampel. Kunde det vara en fel
stavad Tollur-st ampel, alltsa "Tillur"? (Tollur finns ju som 
stampe l pa F. 1 36 .) 

Svar och losning pa gatan har vi nu f a tt fran Olafur El{asson. 
Olafur hade vid genomgang av tidigare numrner av Rapport p amints 
om Leifs fraga och konsulterade nu ett blad han hade med kopia 
av avtryck av de "sidostamplar", som anvandes vid Reykjav{ks 
postkontor omkring 1965. Det ror sig alltsa om stamplar, som icke 
var avsedda a tt sa tta s pa frimarken utan skulle stamplas vid 
sidan av dessa pa forsandelser for att ange olika saker. Bland 
de ssa stamplar - har a t erg ivna med tillagg av oversattning till 
svenska - fanns en stampel, som otvivelaktigt maste va ra den som 
h amna t pa Leifs frimarke, men fulla te xten var Tilkynnt = avise 
r at eller meddelat. 

Stampeln Tilkynnt sattes, berattar Olafur, pa sadana forsandel
s er , som maste avhamtas pa postkontoret av mo ttagaren, och 
stampeln markerade att meddelande (i svenska posten kallat "avi") 
utsants till adressaten. I ett forsta brev till oss angav Olafur, 
att det salunda kunde bli fraga om bl.a. rekommenderade brev och 
postforskott. I ett senare brev till Lei£ Fuglsig h ar h an emeller
tid andrat sig - stampeln skulle inte ha anvants p a rekommende
rad e brev men daremot pa stora forsandelser, t.ex. paket som pa 
grund av stor volym eller vikt inte bars ut till mot taga ren. 
Eftersom emballaget pa sadana forsandelser norma lt inte bevara 
des, ar stampeln Tilkynnt sallsynt, anger Olafur i brevet t il l 
Lei£. 

Helt nojd med d et ta be sked har inte Leif Fu g l sig blivit. Han 
namner att Tilkynnt finns pa ett bevarat adresskort pa paket 
fr an utl ande t, alltsa ett exempel p a att stampeln inte - elle r 
int e bara - sattes p a paketen. 

Sidostamplarna skulle som sagt inte placeras pa frimarkena men 
det hande val ibland, att stampeln delvis eller helt kom att 
hamna pa dem. Detta kan va ra en forklaring till Lei fs Tilk-stamp
l ade marke. En annan ar at t i hastigheten fel stampel anvandes i 
stallet for Tollur, som ju skulle slas pa fr ima rkena. I Handb6k 
urn {slenzk fr{m erki, del VI, s. 65, aterges ett objekt med stam
peln REBUTS, som uppges vara en Tollur-avstampling med fel stam
pel. Leif Fu g l sig anser det mest sannolikt, att pa motsvarande 
satt stampeln Tilkynnt anvants i stallet for Tollur av misstag p a 
hans marke. 

De ovriga har avbildade sidostamplarna ar ocksa av intresse. D~ 

flesta ar som synes p a franska, det internationella postspraket, 
och har internationell anvandning. De sex i de tva overs t a rader
na samt "Refuse" anvandes pa brev som av olika orsaker atersandes 
till avsandaren. "Franco".betyder avgiftsfritt, dvs. nagnt ytter
ligare porto skall ej uttagas, medan "T" inom ring ar '.: n interna
tionellt anvand marknin g med betyd e l sen "taxe " (fran s',za) ' dvs. 
otillrackligt porto = l6sen skall utk ravas . Dessa tv~ stamplar 
sattes val i forekommande fall pa avgaende brev ti-ll utlandet. 
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Av de tva starnplar - utorn Tilkynnt - sam har islandsk text ar ju 
"Skipsbrjef" = skeppsbrev valkand. Me n vad kan vara avsikten rned 
en starnpel rned texten "Adkornid" = ankornrnet? Vi fragade <Hafur om 
detta, och hans svar ar att bruket av denna starnpel inte annu kan 
sagas vara helt utrett. Han kanner inte till att nagra bestarnrnel
ser om anvandandet av denna starnpel har utfardats. Sjalv har han 
studerat 9 brev rned starnpeln. De ar fran aren 1937-1952. Detta 
ar ett val litet material att dra slutsatser ur, men enligt dlafur 
tyder rnaterialet pa att starnpeln anskaffats for att anvandas pa 
ett liknande satt sam "Skipsbrjef". Fran borjan anvandes den for 
"bilbrev", dvs. brev ankornna ostarnplade fran landsorten men icke 
med kustbatarna. Anvandningen av stampeln "Skipsbrjef" tycks ha 
upphort 1947, och av 7 brev fran tiden 1948-52 frarngar att 
"Adkornid" anvants i sadana fall dar man tidigare skulle ha pastarnp
lat "Skipsbrjef". Bland dessa brev finns tva fran Danrnark rued 
danska frirnarken. 

I en kart artikel i senaste nurnret av Grusk har dlafur behandlat 
starnpeln "Adkornid", och han visar dar att det har funnits tva 
exemplar av starnpeln rned detta ord i Reykjavik. Pa det avtryck vi 
har avbildar slutar ju "A" uppat i en spets. Den andra starnpeln 
har "A" avtrubbat upptill, sa att ett kart horisontellt streck for
binder staplarna. Aven i vissa andra detaljer skiljer sig starnplarna 

dlafur ar intresserad av att fa uppgift om ytterligare brev rned 
Adkornid-starnpeln. Meddela, helst rned bild, foreningens sekreterare, 
om du har eller kanner till nagot eller skriv direkt till dlafur 
Eliassen, Haaleitisbraut 52, IS-108 Reykjavik. 

Det verkar ocksa sam om bruket av Tilkynnt-starnpeln inte heller ar 
helt utrett. Vi ar darfor intresserade att fa rapport om ytter
ligare fall, dar denna starnpel anvants. 

$1lf~tt >< 1' . . . 
u l 'artte .•. .. ... •.... .. ,,, . . .. ...... .. . ,... 'llrt ber !lleqJadung ............. ~ . 
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Om Slettuhreppur 

Foljande artikel som ar skriven av David Loe, numera boende i Nya Zeeland har 
jag knyckt ur "the Posthorn" och oversatt till svenska efter basta formaga. 

David besokte omradet, som nog ar det ur turistsynpunkt minst frekventerade i 
Island, belaget som det ar, langst ut paden nordvastligaste udden av Island, 1977. 

Jag har fatt Davids valsignelse att publicera artikeln och till och med fatt en del 
bilder som han sjalv tog vid besoket. Tyvarr ar de lite morka, men jag hoppas att det 
anda gar att se vad de forestaller. 
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Av David J. Loe 

Oversatt fr<1n engelskan av Per Olov Abrahamson 

Jag har alltid varit intresserad av Islands frimarken och posthistoria och 1977 hade 
jag mojlighet att besoka fjordarna i det avlagsna nordvastra Island. Socknen 
"Slettuhreppur" har varit obebodd sedan 1952 och ar den mest avlagsna delen av 
denna, Islands norvastligaste halvo. 

Historiskt sett var overlevnad har en hard kamp under de morka <1ren i Islands 
historia. 5<1 kom grundandet av de norska val och sillfangarstationerna och senare 
befolkningsutvandringen till mer bebodda trakter. Att sa litet skrivits om ett sa intres
sant omr<1de har vackt mitt intresse och resulterat i denna artikel. Sletthreppur betyder 
egentligen den jamna eller den £lata socknen men detta maste vara ett missforstand, 
for terrangen ar olandig och dess historia hardfor. 

Den forsta nybyggaren i Slettuhreppur var troligen Atli fran Fljot, som anlande fran 
Norge omkring 877, efter slaget vid Hafursfjordur. Hesteyri som var den stOrsta 
bosattningen i omradet upprattades 1467, forhallandevis sent om man jamfor med de 
ovriga fjordarna i omradet. Detta troligtvis beroende pa avsaknaden av jamna 
omraden nara kusten. De andra fjordarna har storre betesmarker och ar ocksa djupare, 
det senare en viktig faktor nar de mesta kommunikationerna med andra bosattningar 
var beroende av batar 

De forsta bosattarna i Hesteyri var Th6rleifr och Arni Bjornssyniar. De foljdes av 
Hans Kruke och hans hustru Sunni ar 1505. Detta ar inga fslandska namn, sa man kan 
formoda att de kom fran Norge. Tre ar senare anlande Peter Palsson, foljd av Thorkel 
Landbjartsson 1555. 

Innevanarna i Slettuhreppur maste vara fullstandigt sjalvforsorjande da det inte 
alltid var mojligt att ta kontakt med innevanarna i fjordarna soderut. Innevanar
antalet i socknen steg heller inte till mer an 300 forran i slutet av 1800-talet. Folket 
maste vara bade bonder och fiskare och mycket liten kontakt togs med nagon utanfor 
socknen. Nagre fa arter av gronsaker kunde odlas under gynnsamma ar och da endast i 
skyddade lagen i narheten av boningshusen. Ett torftigt gras gav foda at f<1ren och 
godseln anvandes som bransle. 

Den huvudsakliga fiskesasongen var under vinterhalvaret, men batarnas storlek 
var begransad och motorer borjade inte anvandas forran pa 1920-talet. Emellertid 
fanns det normalt gott om sill inne i fjordarna och torsk straxt utanfor. Sjogras, agg och 
£agel var ocksa en del av den lokala dieten. 

Hogkonjungturen kom med den norska valstationen, byggd 1894, straxt norr om 
Hesteyri, men den byggdes om till sillfabrik nar den fslandska regeringen forbjod 
valjakt 1916-1934. Nar sedan en storre fabrik byggdes i Hjalteyri, Eyjafjordur, maste 
personalen flytta med dit sa numera ar det endast 8 overgivna hus som aterstar i 
Hesteyri sedan kyrkan revs 1960. Kvar £inns det tva vaningar hoga "doktorns hus", agt 
av Hognin Bjornsson, vars fosterfar J6n Thorvaldsson var distriktslakare i Hesteyri 
1901-1933. Skolhuset ags av tva sjoman fran Bolugnarvfk, Einar Gudmunsson och 
V agn Hr6fsson. Huset star olast och besokare och gaster ar valkomna. Peter Petursson 
fran Rekavfk bak Hofn, nu boende i Bolugnarvfk ager butikshuset. Hans farfar var 
Johan Halldorfsson, den forste bonden pa Latravik. Garden ar overgiven nu, men dar 
£inns en fyr dar fyrvaktaren ar den ende innevanaren som bor permanet i 
Slettuhreppur. Han bor kvar pa Latravfk frivilligt och nar han anmalde sig for en andra 
period som fyrvaktare, lamnade hans hustru honom. Hon bor numera i Reykjavik. 
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Postservice 
Beroende pa naturen i Slettuhreppur, dess svartillganglighet, ogastvanlighet och 

manniskor, ar dess posthistoria osammanhangande. Det ar verkligen svart att finna ut 
nagot om socknens historia och har £inns plats for mer forskning. 

Den postala servicen existerade endast en kort period, ungefar 60 ar, och under de 
aren var den aldrig riktigt bra. Ej heller gav den nagra s tora intackter till postverket. 
Det fanns for en tid, sa manga som 4 brevhirdingsman (BH-man) anstallda som maste 
avlOnas och postmangden var liten. 

Trots att den tidigaste postala servicen i Island borjade 1776, kom den inte till 
Sletthreppur forran 1889 Den 1 januari oppnades en BH i Hesteyri. Postturen dit blev 
en sidolinje till den "Vastra postturen" som gick till fsafjordur langs den sodra sidan 
av fsafjardardjup. Den strackte sig fran Nauteyri via Melgraseyri, Bceir, Unadsdalur, 
Sandeyri, Sncefjoll till Stadur i Grunnavik. Darifran seglade postiljonen over till 
Hesteyri. 

Det £inns inga uppgifter om de man som gjorde dessa resor under de forsta 5 aren, 
men 1891-1902 var Gudmundur Jenson den som fOrde posten pa strackan. Han farda
des i en liten, oppen bat fran Stadur till Hesteyri efter att forst ha seglat efter kusten 
fran Sandeyri till Stadur. BH i Sandeyri oppnade 1899. 

Johannes Thordarsson eftertradde Gudmundur under nagra ar innan Jens Fredrik 
Jensen tog over 1908. "Jen Faringen" kom fran Skopur pa Sandoy och flyttade till 
Island 1895. Han bosatte sig i Isafjordur och gifte sig med lVlalfirdi, dotter till Magnus 
Benonisonar som brukade garden Brekka, Ingjaldssandi. Jens var en bra sjoman och 
den forste i omradet som hade motorbat. Han seglade aven andra man som forde post, 
t.ex. Johannes mellan Isafjordur och Arngerdareyrar under ganska lang tid. Aven 
Thorleifr Jonsson och postiljonen Leifli hade nagot att gora med dessa seglatser, men 
ingen palitlig kalla £inns om detta. 

lVlellan 1915-1919 var Gudjon Jonsson postiljon pa denna rutt. Han seglade aven 
fran Hesteyri till Adalvik. Under manga ar fordes posten fran Latrar och Scebol av tva 
man. De forde aven med sig post fran Hofn som troligtvis anlant till Latrar sjovagen. 
Posten till Isafjardadjup fick sedan vanta i Hesteyri till dess att postiljonen fran Stadur 
anlande. 1920 tog Sumarlidi Brandsson over posttransporten nu landvagen, anvand
ande sig av hastar pa strackan Sncefjollastrand till Stadur over Sncefjollaheidi.Han 
omkom dock da han med sin packhast skulle passera Sncefjallaheidi den 22/12 1920, 
endast ett ar efter det att hanborjat som postforare. Som vanligt gick dock transporten 
mellan Stadur och Hesteyri med bat. Infodde Stefan Gudjonsson var BH-man i 
Hesteyri under aren 1921-1936. 

Fern brefhirdingar 
Det fanns 5 brefhirdingar i bruk i Slettuhreppur under a ren 1886-1952. Jag har haft 

stora svarigheter att ta reda pa deras historia och den ar fortfarande okomplett. 
BH i Hesteyri oppnade 1/1 1889 och anvande fram till 1903 kronstampeln C 1 -

HESTEYRI. Denna gummistampel ersattes 1903 av N 1a - 110 vilken anvandes £ram 
till 30 I 6 1930, da den ersattes av en modern bros tam pel av schweizertyp.(B 1a) BH 
stangde i slutet av 1952. 

Hofn som oppnade 1/1 1898 var den andra BH i Slettuhreppur som anvande 
kronstampel, namligen C 2e - HOFN, varav ett fatal avtryck ar kanda. Den efterfoljdes 
1903 av N 1a - 113,ocksa den en raritet, som var i bruk £ram till 1930. Den foljdes av 
brostampeln B 1a - HOFN IS. som anvandes i Hofn fram till 31/8 1934 da BH flyttade 
till Horn. HOFN IS anvandes sedan i Hom till dess att BH dar stangde 30/9 1946. 

BH i Latur i Adalvik oppnade 1/1 1907 och var den andra BH som anvande N 1a- 120 
som man fatt fran Unadsdalur. Stampeln anvandes dar fram till 1930 och ersattes da av 
bro-stampeln B 1a- LATRAR. Denna anvandes fram till dess att BH stangde 30/9 1952. 
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Vackert brjefspjald ur David Loes samling, sant fran garden Pverdalur i Slettu
hreppur den 3/11916 till Akureyri, via fsafjordur. Observera tiden det tagit for 
kortet att na bara till fsafjordur. Artur Cook var brittisk konsul i Akureyri. 
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Till slut s~b61 (1), som oppnade 4111 1923 och anvande N 1c - 210 frarn till mitten av 
1930. Den ersattes da av brostampeln B 1a - SJEB6L som sedermera, da BH stangde den 
30 I 9 1952 flyttades till s~bol (2) i Vestur fsafjardarsysla. 

Ingen av dessa stamplar ar vanliga! Exemplar av N 1 a - 110 och 120 ar de lattaste att 
hitta men de ovriga ar fataliga och sallan sedda. Det finns ett vackert brev ur Hans Hals 
samling, avbildat i J6n Adalsteinn J6nssons bok 100 ar av islandska frimarken. Postat i 
fsafjordur 115 1905 samt transitstampalt 110 i Hesteyri har det sedan troligen gatt vidare 
med bat till Blyth Northumberland dar det stamplats med dess ship-letter-stampel den 
9 I 5 innan det anH:inde till destinationsorten K0benhavn den 1215 1905. 

Lokaliseringen av en BH-man var inte sa beroende av storleken pa en plats, som till 
det faktum att dar fanns en respektabel person, till vilken tjansten kunde anfortros. 
Vanligtvis innehades ~ansten av prasten eller fjardingsmannen pa platsen och i Slettu
hreppur hade Hofn BH langt innan det mer befolkade Adalvik 

Det har inte forekommit nagon postal verksamhet i Slettuhreppur sedan i slutet av 
1952 och for narvarande (okt 1978), finns det endast en fyrvaktare kvar i Latravik langst 
ut i nordvastra hornet av Island. Det fanns radarstationer i Adalvik under kriget. 
Britterna fanns i S~b61 och amerikanarna i Latravik, men bada hade sina egna stamplar 
och posten darifran kom aldrig i kontakt med det islandska postverket. 

Endast ett fatal notiser i "Sogup~ttir Landspostanna" finns, relaterande till den 
postala sevicen i detta omrade. Jag har tidigare namnt att vadret fOrsamrades under de se 
senaste 100 aren och 1918 fros de nordvastra fjordarna till. Gudj6ns 1\!Iagnusson berattas 
det, gick tvars over den frusna fjorden fran Bolugnarvik till Hesteyri for att lamna 
posten. Under samma vinter var aven snofallet exeptionellt. 

Postiljonen som fOrde posten over passet mellan Adalvik och Hesteyri anvande sig 
av en hast som bar posten. Han kom till en glaciarspricka som hasten vagrade att 
passera, trots postiljonens alla anstrangningar. Efter en stund fick postiljonen hjalp av 
en annan man, men det hela slutade med att hasten foll ner i glaciarsprickan med post 
och allt. Posten aterfanns aldrig och det stackars djuret omkom i isen. 

Sadana var alltsa forutsattningarna for posttransporter i Slettuhreppur i borjan av 
detta arhundrade. 
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HANDBOK over de tidiga Isliindska stiimplarna 

Nar Foreningen Islandssamlarna lagom till sitt 30-arsjubileum for 5 ar sedan gav ut 
Handbok over de Islandska Nummerstamplarna fick boken en sadan respons fran 
samlarna att vi omgaende satte igang med nasta projekt, en handbok over de tidiga 
Islandska stamplarna, namligen Danska, Antikva, Grotesk och Kronstamplarna. 
Avsikten var att boken skulle vara klar till nasta jubileum, 35 ar, som firades i 
samband med utstallningen SOL-IS. 

Projektet lyckades och lagom till SOL-IS lag boken klar till forsaljning. Den 
innehaller allt som under de senaste 25 aren forskats fram av foreningens medlem
mar, bade har i Sverige saval som i Danmark och Island, men ledningsgruppen har 
hela tiden haft sitt sate i Stockholm. 

Manga av de har stamplarna ar endast kanda i enstaka exemplar och handboken 
fick delvis goras om nar en av vara medlemmar, for ovrigt boende i Australien, for 
drygt 1 ar sedan hittade en ny, hittills okand kronstampel, "BAKKI Typ 1". Var den 
varit i bruk och om dess ovriga aden vet vi for narvarande inte nagonting. Aven 
kronstampeln EIRIKSSTADIR hittades for forsta gangen for ca.10 ar sedan, men ar 
numera kand i 3 exemplar. 

Anda fattas det, fOr att antalet kronstamplar skall stamma med de fakturor som 
finns bevarade fran danska stampelleverantOrer, 2 stamplar, som vi inte vet namnet 
pa, (fakturorna namner endast antalet bestallda stamplar) men anda har fOrsokt att 
gissa oss till vilka de kan vara. 

Allt detta och mycket annat kan du lasa om i handboken som ar gjord i A4 och lOs
bladsystem sa att nya fakta om stamplarna latt kan sattas in efterhand som de kommer 
fram. 

Boken kostar bara 250 kr + porto (medlemspris) och kan bestallas fran foreningens 
kassor, Lei£ Nilsson, Sodersvik 9074, 761 94 Norrtalje. Tel 0176/420 85. 

Och Du, bestall Nummerstampelhandboken samtidigt! Det finns bara nagra stycken 
kvar nu. Den ar val vard pengama, 250 kr, och ar sa bra att den erholl Stort Silver pa 
Nordiautstallningen i Arhus 1994. 

sekr. ~ 

Rapport om Bi6-breven 

Under vart besok pa NORWEX i Oslo nyligen hade vi nojet at traffa Eivind Kolstad, 
som ju ganska ofta fOrekommer i Rapporten med olika inlagg. Det blev ett trevligt 
mote over nagra Ringnes, dar vi fOrutom Eivind aven hade nojet att traffa T.C. Jensen 
fran Danmark och Roland Daebel fran Berlin. Samtalet rorde sig naturligtvis om 
Island och alla dess stamplar av olika slag. Under samtalets gang dok aven en annan 
tysk samlare, tyvarr inte medlem i var forening upp, Heinrich Schilling, som pa eget 
bevag gjort en egen handbok over utlandska stamplar pa islandska brev och fri
marken. Boken ronte stor uppmarksamhet och de 3 exemplar som Heinrich hade 
med sig inhandlades omgaende av kopsugna svenskar. 

Nfen nu var det om Eivind och Bi6-breven jag skulle skriva! Som Du kanske kom
mer ihag, bonfoll Eivind for nagra Rapporter sedan, om brev och andra uppgifter om 
de sa kallade Bi6-breven, d.v.s. brev sanda fran PA och BH ute pa landsbygden i Island 
till biografagaren P. Petersen i Reykjavik. Petersen hade fOrmodligen sjalv frankerat 
kuverten och sant ut dem till alla dessa poststallen med onskemal om vacker av
stampling med de stamplar som da, 1938, farms kvar pa platsen. Darfor finns dessa 
brev starnplade bade med de garnla nummerstamplarna, saval sorn med de senare 
anlanda brostamplarna. 

Resultatet av Eivinds lilla enkat har tyvarr inte varit sa lysande och darfor vill jag 
an en gang vadja till Dig som har nagot eller nagra Bi6-brev i Din samling; Sand kopia 
till Eivind sa att det har redovisade resultatet kan utokas med ytterligare uppgifter. 

sekr. ~ 



7 8 . 

For noen Rapporter siden fait jeg pa mine knrer med en b0nn til dere om a hjelpe meg med a 
registrere Bio-brev. 
Leif, Per Olof, Goteborgs-Johnny, Kim Faurschou og viir tyske venn, Helmut Zander, har 
hjulpet meg i gang. 
Stor takk til dere! 
Men ellers: Fullkommen tystnad. Er det virkelig ingen der ute som vet om noen som vet om 
noen som ..... .... ? 

Siljan, april 1997. 

Eivind Kolstad 

BIO-BREV 
En forelopig oversikt over det jeg har registrert: 
N B t I R k fk tt F nk . r ros emp.er e .e 1 e ra enng M kn d er a er 

2 Svalbardseyri 1938 
9 AsarB1a 
10 
11 
14 Holt Rang B 1 a Uklar. Ant.Holt Rang 2x145, 218,219,220 28 .1.39 
18 
37 Sledbrjotur B2a Sledbijotur 145,212,214,218,219 19.4.38 
39 
44 Ikke rek. 
46 218,219,220 
47 2x145,212,213,220 1938 
49 Gudlaugsvik 
54 Vikingavatn B2a 2x145,212,213,218 9.4.38 
·55 Skutustadir 
56 Svalbard 2x145,212,213,220 
58 Heidi 2x145, 149,213,220 
61 Flatey 61 145,148,204,206,218 T ransitt: Akureyri 

B 1a 28.4.38. R.vik 
B 1d 3.V.38 

65 Skogar 145,204,212,214,219 
66 Hjalteyri B la 
68 
69 Fossholl B1a 2x145,212,213,220 
73 
89 
91 Holtastadir 218,219,220 
98 Kirkjubol B 1 a Ingen tekst 147,2x204,205 
99 204,205,206 
101 Reydarfj6rdur 
108 Eidar 
Ill Onundarfi 6rdur 145,4x149,206 
116 Sandeyri, N-Is . 
117 
125 Breidavik v.-Bard 
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126 Ingen tekst 145,213 ,214,218,219 
127 Brekka Bard Brekka 117 145,2x213 ,214,218,219 .5.38 . Ogsa 

Patreksfiordur B 1 b 
134 Hallbj arnarstadir Hallbj arnarstadir 2xl45, 150,212,220 16.II.38 

B2a 
136 Kleifar 145,218,220 
142 Skalar 2xl45,212,213,220 
146 B rimilsvellir 
147 Stadastadur 14x145,219 
150 Gilsbakki 149,150,204,205,210 
153 

171 Vogatunga 
177 
178 Gar dar 218,219,220 Transitt: Borgarnes 

25.III.39 
182 Kalfshamarsvik 
183 Kolkuos B1a Kolkuos 
190 Ossabrer 145,213,215,218 
262 Stora-Seyla? 145,204,206,210,214 
274 Muli 148,149,150,218,219 

F0lgende Bio-brev har kun brostempler: 

B rostempe R k .k e .et1 ett Fnk. ra enng M kn d er a er 

Storuvellir B2a Sandvik 2xl48,204,206,214 19.4.38 

Brekka Ar B1a Brekka 21 10.8.38. Feil mclned. 
Transitt: Torfastadir 
B2a 11.4.38. 
Ank:omst: R-vik 
Bid, 16.4.38 

Onundarfjordur B2c 1 Onundarfjordur 146,4x149,206 
Akureyri B2c 1 Akureyri 204,205,206,207-209 Ank:. R . vik 8 .IV. 3 8 
Laugarvatn B2a Ingen etikett 149,150,206,212,214 9.7.38 
Laugarvatn B2a 150,204,205,206 9.7.38 
Saudarkrokur B2a Saudarkrokur 4x145,4x149,4x150 
Keflavik B 1 d Kf 204-209 28.III.38 Arlk. R.vik 

B 1d 29.III.38 
Saurbrer Mul. B2a Saurbrer 23 1 145,212,214,218,219 4.5.38 Ank.R.vik 

Bid ll.V.38 
Kirkjubrejarklaustur B2a Kbk 212,213 ,214,215 24.3.3 8. Arlk. R.vik 

B 1 d ll.IV. 3 8 
Lon Bla Lon 204,205,210,213,214 Ank:. R. vik B 1 d 

20.VI.38 
Grimsey B1a Grimsey 145,148,212,218,220 5.4.38 
Rafuseyri B 1 a Rafuseyri 218,219,220 9.4.38 
Fagurholmsmy!i B2a F agurholsmyri usikker 1.5?38 



2(). 
Fra vart medlem i tyske Colditz, Helmut Zander, har jeg ogsa ratt opplysninger om at f0lgende 
bio-brev finnes : (Dessverre mangler jeg mer informasjon) 
Borgarnes,Brun,Flaga,Homafjordur, Kinnarstadir, Mjoifjordur, Bolungarvik, Bordeyri, 
Borgarfjordur, Breidabolsstadur, Budardalur, Dalsmynni, Djupivogur, Egilsstadir, Eiriksstadir, 
Einarsstadir, Eskifjordur, Gardur Thing, Grenivik, Grimsstadir, Haganesvik, Hoskuldsstadir, 
Holar Skapt, Husavik, Hvammstangi, Hvammur, Hvanna, lllugastadir, Laugarvatn og 
Lodmundarfj 6rdur. 

-
Dessuten finnes FDC fra 6.1.40, 30.IV.39, 19.V.39, 1.12.38 og 26.3.45, samt 
f0rsteflyvningskort Sandskeid-Reykjavik 30.7.39 og brev brev adressert til P .Petersen og frue i 
K0-benhavn, stemplet Edinburgh Paquebot 16.V.l938 og ankomst K0-benhavn 17.5.38. 

Herr a 

.../'.~ ·.· ·. ·.--· .· . ·.· .- - -. -~·-·- · . · -- ··-·.· 
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