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Kiira viinner 

Snart ar det Jul igen och ater ar en frimarkssassong till halften fOrliden. Hosten maste, atmin
stone for mitt eget vidkommande, delas upp i trenne filatelistiska hojdpunkter; Orebromotet, 
Goteborgsauktionen samt Frimerker i Forum. 

Om vi borjar med motet i Orebro sa tycker jag att alla ni som inte slOt upp far skylla er sjalva! 
v 1 som var dar hade verkligen trevligt, bade pa sjalva motet och senare pa kvallen pa hotellet. 

Motet var ju i och for sig nagot av ett lotteri dar vinsten, som vi trodde var, att alla ni lands
ortsbor skulle valla in fran alla hall och Kjell Idling hade verkligen gjort ett fint jobb och 
.hemodat sig om att alla skulle trivas. Nu blev det tyvarr inte sa! Endast ett fatal personer som 

.Jrmalt inte ses pa Stockholm och Goteborgs-motena syntes i den for andamalet mycket 
lampliga lokalen, . vilket vi tycker ar trakigt. Nu kom ju anda ett trettiotal medlemmar men 
malsattningen var betydligt hogre. Men motet manar anda till ett nytt fOrsok nasta ar och d a 
skall vi vara, om mojligt, annu mer laddade med bra material, nya samlingar, smaauktioner och 
mycket annat. · 

Sa till Goteborgarnas hostauktion vilken som vanligt blev lyckad. Det stravsamma paret 
Pernerfors/Rinman hade aterigen snickrat ihop en auktion fylld med bra islandskt material (var 
far dom allt ifran), med som russinen i kakan, en stor nummerstampelsamling som styckats upp 
i 280 enstaka objekt och 8 poster. Endast tre (3) !! av dessa ar, nar detta skrives, osalda och annu 
pagar en viss efterforsaljning. Detta om nagot, bevisar att nummerstamplar ar heta just nu och 
att var handbok i amnet borjar gora den nytta ute bland vara medlemmar som var den 
ursprungliga avsikten med den. Nu ar det bara att satta sig ner och vanta pa att vi far samma 
respons pa var nya handbok. For Du har val kopt den eller bada?? Det finns fortfarande ett fatal 
kvar till det, om man jamfor med andra, liknande handbocker, mycket laga priset av 250 kr per 

I ovrigt saldes allt annat stamplat material bra, speciellt vackra brostamplar, liksom brev som 
tenderar till att bli nasta stora fluga, med pra priser overlag . Totalt saldes 73 % av alla inlamnade 
objekt, vilket torde vara nagot av ett rekord nar det galler Foreningens auktioner. Ja det gick sa 
hra att Johnny , efter auktionen pa staende fot, utlovade en ny, extra auktion i var. Du som 
~cirfor har nagot att salja bor darfor omgaende ta kontakt med Johnny, sa att han hinner fa det 
med i den auktionen. 

Sa till sist, "Frimerker i Forum". Varfor i fridens namn skall det inte ga att arrangera nagot 
liknande i detta land?? Visserligen finns det kanske inte nagon sadan, av dansk gemyt och ol, 
inpyrd lokal att tillga, men nagonstans borde det val anda ga att anordna en liknande frimarks
fest, nagot som sa val behovs har hemma. 

For Frimerker i Forum ar verkligen en folkfest som jag pa det varmaste vill rekommendera 
Dig att besoka!! Varje morgan denna gang oppnades den till skon musik av sota piger i kort-kort 
och hoga bjornskinnsmossor och med den nagot udda sattningen av trummor och flojtar. De 
spelade marscher och annan uppiggande musik. Typiskt danskt!! 
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Har sparade minsann inte heller den svenska posten pa pengarna, vilket var fallet bade pa 
SOLIS och i Karlstad, utan stallde upp med full bemanning, liksom ett start antal andra 
postverk, inte minst det danska. Som en extra krydda hade svenskarna fraktat ner ett gammalt 
fint, kromglansande raggarak (som man inte ens fick vidrora) for att celebrera arets Frimarkets 
dag-marken. 

Manga handlare, naturligtvis mest danska, men aven nagra svenska och nagra kontinentala, 
fanns pa plats, lockande till kop med ett stort utbud. Forvisso fanns har mojligheter att gor fynd, 
vilket inte minst en dansk samlare fick erfara. I en sa kallad "rote-kasse" (fyndlada) med objekt 
for mellan 10 och 25 kr, hittade denne, i dag formodligen mycket glade dansk, ett gammal far
oiskt brev som han tyckte sag intressant ut. Han kopte det och gick sedan direkt till Thomas 
H0ilands manter i andra andan av lokalen for att fa det varderat. Efter att ha vridit och vant pa 
brevet nagra ganger, varderade H0iland det pa staende fot till 100 000 kr. Det var det tidigast 
kanda frankerade brevet som skickats fran Faroarna till Danmark. Sag sedan att man inte kan bli 
formogen pa sina frimarken. 

For den som inte hade nagra pengar, ens till att rota i nagon av dessa rote-kasser, fanns anda 
mojligheten, om an ganska liten, att gora fynd i nagon av de de langa (sakert 10 m) lador, fyllda 
med kilovaror fran hela varlden som fanns uppstallda fOr gratis plockning (om man orkade att 
sta i ko) i ena andan av lokalen. I den andra andan hade man slapat in en hel jarnvagspostku:tt 
dar man kunde fa sina brev avstamplade. Desutom fanns har uppstalld den stora barkas~ 
varmed Kongen og Dronningen hamtas fran Danebrogen vid festligare tillfallen. Den glanste till 
och med varre an den tidigare namnda raggarbilen. Man rna saga att danskarna verkligen jobbat 
hart med att gora F i F till nagot alldeles extra! 

Slutligen fanns har, fOr den inte koplystne men som anda vill erfara det livets goda som Fru 
Filatelia unfagnar sina undersatar med, en utstallning med frimarken av alla de slag. Nu hann 
jag tyvarr inte titta igenom alla, men jag fastnade anda for en gronlandsk samling, av modernt 
snitt med mycket vykort och annat inte filatelistiskt material, som handlade om den danske 
forskningsresanden Knud Rasmussen 

Hastens moten har, bade i Stockholm och Goteborg annars varit bra besokta med bra foredrag 
och med hyfsat haftesmaterial fran Forbundet. Jag vill har sarskillt namna var nye medlem 
Mikael Magnusson som vi i varas, ute hos Lei£ Nilsson, formligen tvingades till att lova halla 
ett fOredrag om Dansk Vestindien, ett omrade som han inte visste ett smack om. Mikael har 
emellertid under sommaren pluggat amnet hart och pa oktobermOtet hall han ett bejublat 
anforande. Han har dessutom borjat samla D VI, sa samlingsomradet har alltsa pa detta min5_ 
sagt handgripliga satt fatten ny proselyt. Flera sadana initiativ om jag far be!! 

Denna Rapport innehaller som Du far se lite av varje inom olika omraden som jag hoppas 
skall roa dig mellan exesserna vid julbordet, och skulle Du ha nagra fragor till Nyaret, sa ar Du 
valkommen med dem. Det £inns i Foreningen en enorm kunskapsbank som Du kan utnyttj 
helt gratis. 

Liksom tidigare ar vill jag sa till slut visa att jag minsann kan lite fslandska ocksa och slutar 

darfOr med. Sekr. i6J 

'En ~!etfeftff _fo[ O!f 'Eitt _'Farsteft 2(ommantfi dr 
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Sa var det ater dags att skriva ner nagra 
racier om Island och kanske om var forening. 
Som vanligt en lyckad auktion i Goteborg, det 
har ju nastan blivit tradition att den 
auktionen blir bra. Arets frimarkskataloger 
har ocksa kommit ut. Tyvarr ar arets Facit
katalog inte sa rolig for oss islandssamlare. 
Barta ar namnligen avsnitten med helsaker, 
kronstamplar och nummerstamplar. For
hoppningsfull aterkommer de avsnitten i 
nasta ars upplaga. 

Var traff i Orebro tyckte jag var valdigt 
lyckad. Ett start tack till Kjell Idling som fixat 
lokal, kaffe och harliga vienerbrod. 

Pa vara moten i Stockholm har vi haft en 
del ovanliga amnen som foredragshallarna 
gjort valdigt intressanta, t. ex. Dansk 
Vestindien och Slania. 

Annu kan man tydligen gora fina fynd! 
Laste i tidningen idag att pa Forum i 
Kopenhamn hittade nagon ett faroiskt brev, 
som enligt H0ilands vardering var vart 100 
000 kr. Den lag i brevbunt for 10 kr. Undrens 
tid ar inte forbi. Vad sysslade Ni svenska och 
danska samlare som var dar med?? Jag vet att 
man inte orkar bladdra igenom bunt efter 
bunt, man tycks aldrig hitte nagot intressant, 
men det finns tydligen parlor bland alit det 
vanliga. 

Nar detta skrives, i mitten av november, 
oversvammas man av auktionskataloger. 
Alla frimarkshandlare har tydligen upptackt 
samma sak att det ar i november som 
koplusten hos samlarna ar som storst. 

Slutar med att onska Er alla ett Gott Slut 
och Gott Nytt Ar, samt givetsvis ocksa en 
onskan om en riktigt God Jul. 

Stig Osterberg 
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Snubbelgubbar 

Ibland snubblar man, om an inte bokstavligt sci bildlikt, over sci kallade "parlor" 
som man garna skulle vilja inforliva i sin samling! Den har gcingen ar det inte jag 
sjalv som snubblat utan "den strange" (d. v. s . kassoren), som under en av 
sommarens hetaste dagar, dci mer normala manniskor sokte sig till badstrander och 
hangmattor, irrade omkring pci K0benhavns gator i akt och mening att firma ncigot 
eller ncigra nummerstampelbrev till sin redan tidigare aktningsvarda samling. I sitt 
slaptcig hade han aven "den kande ordf." frcin Goteborg samt dennes kumpan 
"fisksamlaren", eller "sonen och den helige and en" som de numera, efter att ha blivit 
religiOsa, benamns. Vern fadern ar fcir ni forsoka lura ut sjalva. 

Nu vet jag inte om "den strange" hittade ncigot for eget behov, men ncigonstans 
bland den danska huvudstadens gytter av smci frimarkshandlare hittade han dock 
ncigot som han forstod skulle intressera mig. Han var heller inte dummare an att 
skaffa kopior av detta ncigonting och resultatet kan ni se har nedan . 

... ~ ·.:-:' - -

' ~- ' 

.. .. .. 
.. .. 

Man blir latt begeistrad nar man forst ser detta av ovanliga stamplar bemangda 
brjefspjald, men fcir sedan ingivelsen. Det har mciste jag forsoka bena ut och sci satter 
man igcing! 

Pci kortet, som ar av den enkla typen och vad jag forstcir med Facit-nr 6, kan man 
svagt, under RETOUR-stampeln, lasa ordet "Prentad" vilket tyder pci att man, trots att 
kortet vad jag kan forstci har ett tydligt meddelande till en adressat och darmed borde 
ha kostat 10 aur, fatt det genom postens argusogon till trycksaksportot 5 aur, utan att 
ncigon losen begarts. Men sci ar det ocksci den i filatelistiska kretsar minst sagt okande 
konsul Thomsen som stcir som avsandare av kortet sci ingen har val vcigat opponera 
Slg. 

Denne konsul Thomsen bedrev, utOver sina filatelistiska affarer, stor kopenskap 
med handelshus, forutom i Reykjavik aven med filialer i K0benhavn och i Akranes 
pci andra sidan fjorden. Foretaget i Reykjavik som ses pci baksidan av kortet, ser ut att 
ha varit bcide stort och valskott med ett rejalt kontorshus och med mcinga lagerlokaler 
runt omkring. Formodligen var Thomsens filatelistiska krumsprcing blott en nnga 
del i ett i ovrigt stort och valmciende foretag! Kanske rent av en "hobby" ??? 
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COPENHAGEN. REYKJAVIK. AKRANES. 
EST ABLISHE:D i858. 

/ . . ..... 

-. - ·· ; ... . --- -

· 'Re?;kjatik, date of postmark. 
I c.eland. 
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Att Thomsen var en av "hojdarna" i Island och en man som posten sakert inte 
brakade med fOr att han underfrankerat ett brevkort, kan man forsta av texten pa 
baksidan av kortet. Han efterfragar inte bara att kunna kopa sma kvantiteter tilllagsta 
pris, nagot som endast en person med god ekonomi dristar sig att krava. Han utlovar 
ocksa omedelbar kontant betalning for de inhandlade varorna samt refererar helt 
frankt "till alia som over huvud taget gor affarer i Island". Att foretaget var 
livskraftigt, kan ses pa baksidan av ett annat kort, en nyarshalsning tva ar senare, 
1903. Nu har logon andrats till en mer modern sadan, dar man ser foretaget sa att saga 
lite "von oben", men dar man kan se att ytterligare tva byggnader tillkommit. (de tva 
langs t till hoger) 

Denna, senare bild, har jag knyckt fran den senaste "Island Kontakt, var danska 
systerforenings medlemstidning, dar Ebbe Eldrup skriver om I GILDI-helsaker. Just 
I GILDI-overtrycken var ju ocksa nagot dar vannen Thomsen var i hogsta grad 
involverad. (Mer om detta i Rapport nr 93, mars 1994) 

l 

Reykjavik 31. desbr. 190 3 

Mea pakklreli fyrir viaskifli.n £i hinu Iiana (/ri, 6skar 

your g6as og glcailcgs n!)(irs 

uiraingarfylsl 

If. Th . . ·L Thomsen . 

' I 
I 
I 
I 

I 
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Nil.val, efter denna utsvavning kanske jag skall aterkomma till sjalva kortet. Det ar 
avsant fril.n Reykjavik 20/9 1901 till Columbia Wire Co, Columbia U. S. A. Forsta 
anhalten pi!. resan var, som for sil. miinga andra islandska brev fran aren runt 
sekelskiftet, Troon pa Skottlands vastkust straxt soder om Glasgow. En liten hamn 
mest kand fOr sin kolexport till utlandet. Har har kortet stamplats, dels med orts
stampeln TROON, dels med SHIP LETTER TROON en stampel som ar oerhort svar 
att finna pi!. andra an just islandska brev, dar den ar ganska vanlig och helt klart 
overvarderad. 

Inga andra stamplar berattar sedan om kortets vidare fard till U. S. A, men val dar 
borjar det att handa saker. Nagon adressat med namnet Columbia Wire Co. stod inte 
att finna, trots sakerligen idogt letande fran det amerikanska postverkets sida. Nagon 
posttjansteman har darfor klamt dit en nagot svarlast stampel for sakerhets skull tva 
ganger, vilken jag med viss svarighet kunnat tyda till ADRESSE INCORRECT samt 
RETOUR. Kortet har sedan gatt vidare och stamplats med den har mycket tydliga och 
ovanliga DEAD LETTER OFFICE U.S. A med datum OCT 14 1901. Denna stampel har 
jag bara sett en gang tidigare pa nagot islandskt brev och dil. inte med en stampel av 
den har kvaliten. Har har i alia fall nagon, med blil.krita, strukit over Columbia U. S. 
A. och tvars over kortet skrivit Reykjavik samt med tva kraftiga streck bekraftat att 
kortet skulle returneras till avsandarorten. 

Jag vet inte om detta Dead Letter Office ar nagot som finns i varje delstat i U. S. A. 
eller om det bara finns ett enda. Kanske nagon av Rapportens mangkunniga lasare 
kan hjalpa mig? 

Kortet har sil. borjat sin resa tillbaka over Atlanten och forst hamnat i Kebenhavn 
dar det stamplats KJ0BENHAVN K.* K.* B. for att sa smaningom komma tillbaka 
till Reykjavik dar det ankomsstamplats med B 1b-stampeln REYKJAVIK, i bruk 1900-
1910, efter en resa pi!. drygt tva manader. Till ingen nytta? Forutom den forstass att 
nagon, nastan ett hundra ar senare, kan fa den tokiga iden att skriva en hel historia 
om dess oden. 

Sammantaget ar detta kort en verklig liten parla! Det finns egentligen bara ett fel 
med det och det kan ni se langst ner till hoger. Priset!! 4 800 dkr ar oversatt till var 
svaga valuta ca 5 400 skr, vilket gor att jag val aldrig far rad att inforskaffa det. 

Synd, for det skulle sitta fint i min samling!! sekr. llJJ 

': . ' . . I ~ • ' 

:::> 

Ett annat, icke helt oavet brevkort kan ni avnjuta har ovan. Det ar ett Brjefspjald 
fran 1897, alltsa 3 ar tidigare an nar den tidigare namnda, moderna, tvaradiga 
SHIPLETTER TROON-stampeln borjade anvandas sil. uppenbarligen fanns mgen 
sadan ship-letter-stampel i Troon vid tiden for detta brevkorts ankomrnst. 
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Postmastaren fann emellertid pa rad. Ur sin skrivbordslada plockade han fram och 
dammade forsiktigt av den gamla, ytterst vackra och enligt Robertson endast fran 1832 
kanda kronstampeln i ovalt utforande SHIPLETTER TROON. 

Denna typ av stamplar borjade att levereras uti borjan av 1800-talet och anvandes i 
de fiesta hamnar runt Storbritanniens kust, huvudsakligen for att bestamma inlands
portot pa tilllandet anlandna ship-letters-, (se mer om detta i Rapport nr 84, dec. 1991) 
men slutade egentligen att anvandas vid enhetsportots inforande 1840 da de inte 
langre fyllde nagon funktion. Att Robertson i sin fantastiska bok "The Maritime 
Postal History Of The British Isles" endast har den noterad som kand fran ar 1832 
tyder dessutom pa att den ar ytterligt sallsynt aven fran sin ordinare anvandningstid. 

Sa gona er, kara lasare, at denna raritet! Nagot liknande star sakert inte att finna. 

Nagot om det (orsta fiiriska hiiftet 

Fran var systerforenings i England, Faroe Islands Study Cirkle utmarkta medlems
tidning, har jag saxat nedanstaende info om det forsta fariska frimarkshaftet. Det pa 
danskt vis handgjorda, som forutom att det £inns med 11 olika infastningar, (bara det 
ett eget samlingsomrade) dessutom kan hittas med saval vitmedelsfluoriserande, som 
icke fluoriserande omslag. Hur manga som tryckts med de olika omslagen fortaljer 
inte sagan, men vid en kontroll av mina egna, som samtliga visade sig vara av den ti 
fluoriserande typen, kan man fOrmoda att dessa ar de vanligaste. Kanske ni med
lemmar vill gora en koll pa era egna haften och meddela mig resultatet sa jag kan 
gora en sammanstallning for att se vilka som ar vanligast. 

sekr. f6J 
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Missode i Tullen 
Har ni fastnat i tullen nagon gang? Naturligtvisl och det gjorde jag -- i D. D. R.J Misstankt for 

olovlig import. Men inte for nagot sadant Ni nu kanske trorl Ack nejl Jag hade bilen full med 
begarliga saker. Kameror, textilier, en kaffebryggare, choklad, kaffe, vin, sprit m.m. Det mesta var 
avsett som gavor. Men aUt detta intresserade tullen mindre. I baksatet hade jag en vanlig simpel 
plastpase med 1 st aldre tyskt frimarksalbum (ganska snyggt forresten, som jag amnade forara en 
bekant) jamte nagra broschyrer som post och auktionsverk tillhandahaller gratis. Och si pa tusan 
- det var strangeligen forbjudet att im och exportera frimarken, div. ladervaror m.m. Det stod i 
forordningen pa vaggen i tullkammaren. Jag medforde ett tomt album utan frimarken men detta 
"nyttede ikke". Parmarna var dessutom skinnkladda. 

Vad gora nu? Betala tull? Nix, det gick inte! Returnera varan till Skandinavien med posten? 
Nix, omojligt! Skanka albumet och skrifterna till tullarens barn (jag tyckte att hans ogon hade 
samma lyster som filatelistens)? Njet, det var bestickning av tjansteman! Elda upp skiten da for 
F-n? Nix, absolut nix och aterigen nix! Nu borjade syror stiga i halsen pa mig. Jag hade ett avtalat 
mote i Magdeburg om 4 tim. och kunde ju inte ta farjan tillbaka tillljuva Norden for ett albums 
skull. Tyskens nit var orubbligt. Da uppenbarade sig en hogre tjansteman med blanka knappar. 

Hogtidligt gjorde han ett forslag. Jag skulle donera plastpasen med innehall till staten D. D. R. 
Lika hogtidligt gav jag omgaende mitt samtycke. Papper med lang text (som jag aldrig laste) 
ifylldes, signerades och kuverterades. Inga fimarken asattes konvolutet vad jag kunde se. 

Med huvudet surrande av frimarken, skinn och lader slussades jag nastan 2 timmar forsenad 
genom grindar och sparrar och de forsta mul och klovsjuke-sane-ringsbaden. Aven bilen fick sig en 
omgang. 

Pa Autobahn soderut hade jag sedan anledning att erinra mig ett annat sammantraffande lader 
-- frimarken. Visste ni att det finns uppskattningsvis 90 - 100 millioner manniskor i varlden som 
samlar, eller som nagon gang har samlat frimarken? Detta hade jag last i entidningsartikel. 
Fantastiskt! Millioner manniskor som sitter vid lampans sken i sina stugor och pysslar med sma 
sma papperslappar. Eja- kunde jag nagon gang i mitt liv na alla dessa samtidigt med en enda 
liten pust fran mina lungor! Artikeln berattade vidare att varje frimarksland med sjalvakning ger 
ut minst ett filateliblad per manad. Dari beskrivs bl. a. alla frimarksutgavor i varlden. Ett av de 
mera populara samlaromradena ar N arden. 

Det var da det sa "klick"! Vilket medium for reklam! For lader och skinn. Och dessutom gratis, 
Jag avfattade pa staende fot en skrivelse till Postens Filateliavdelning i Stockholm. Talade mig 
varm for ett svenskt frimarke med garvaryrket som motiv. Eller varfor ej ett helt block med sex 
marken. Med motiv pa garvare, palsberedare, skomakare, korsnarer, remskarare och sadelmakare. 
Bifogade lampligt bildmaterial och hanvisade for ev ytterligare information till Dir. Alvar Larsson, 
Copenhagen. 

Snart damp det ner ett mycket trevligt svar. Arendet skulle presenteras i Konst och 
programradet for Postverkets frimarksutgivning hasten 1981. Den 3 I 11 f.a. kom svaret. Forslaget 
hade vackt start intresse. Antalet aktuella frimarksutgavor var dock betydande och radet kunde 
ej beakta forslaget denna gang. 

Ordforande i n1det var Ove Rainer, tidigare mest kand i pucksammanhang. Det sags att han 
garna ville ha frimarksmotiv med "sting och nyhetsvarde"- Han tyckte kanske att garvaryrket var 
for "mossigt". Forslaget hade emellertid noterats i P. F. A:s motivregister och dyker kanske upp 
nagon dag. Med Er hjalp, hoppas jag. Ty harmed overlamnar jag reklamiden till Er g6 vanner. Ni 
far den gratis. Kontakta Era erspektive postverk, beratta om lader och skinn, foresla motiv! Jag 
lovar att forara initiativtagaren i det land som blir forst med ett "laderfrimarke" ett flott album i 
skinn. Vari han eller hon framledes kan insatta frimarken med och utan ladermotiv. 

Rudolf KrUmmel 

islandsklubben i GOteborg 
Motet den 13 mars besoktes av 16 medlemmar. Det inleddes med genomgang av en problem

uppgift med datormanupilerade bilder av islandska frimarken framstalld av Assmundur Ass
mundsson. Darefter presenterade ordforande den nya stampelhandboken om antikva, grotesk och 
kronstamplar. Narvarolotteriet vanns av P.A. Martensson. 

Motestema den 10 april var "En varm afton med Lennart Engstrom" Det handlade givetsvis 
om Geysirutgavan 1938 - 1947. Lennart berattade Bl. A. att de 8 valorerna trycktes i 23 
tryckypp-lagor i totalt 6,7 milj. ex. och att tandningen 11 1 I 2 1947 overraskade postverket. 
Manga intressanta forsandelser visades. Lennart ar intresserad av fotokopior av flygpostbrev 
frfm 1946- 1951. Lennart avtackades med en varm applad och vann darefter narvarolotteriet och 
Bengt Olofsson vann trostpriset, 18 narvarande. Kaj Librand. 
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ISAFJORDUR B8b- BARE TIL PYNT? 

Moderne islandske stempler er kanskje ikke det som opptar medlemmene i islandsforeningen 
mest, men det kan vrere mye morsomt og spennende her ogsa. Og dessuten noe som gir 
hodebry og nrer sagt s0VIll0se netter. Her kommer et eksempel: 

fsafjordur fikk 27.4.1990 !evert et B8b- stempel av den siste typen, med kors i stedet for 
stjerner i nedre ring. Av en eller annen grunn som frustrerer meg umatelig, blir ikke dette 
stempelet brukt. Dvs. nesten ikke brukt. Jeg hadde visst flaks en gang og fikk to konvolutter 
adressert til meg selv stemplet med dette B8b-stempelet, men ellers; ukjent. 
Bade jeg selv og J0rgen Steen Larsen har utallige ganger sendt konvolutter til det heye nord 
og bedt, tryglet, truet, gratt, fait pa vare knrer osv. pa islandsk, savel som pa norsk og dansk. 
Men neil Stempelet skal tydligvis ikke brukes. Aile konvoluttene blir returner! med B7b. 
Don Brandt mener at B8b bare skal brukes pa rek. og verdisendinger, men vi har fors0kt dette 
ogsa, uten resultat. 

Da er altsa sp0rsmalet: Er det noen der ute som vet noe om bruken av isafjordur B8b, 
eventuelt om deter noen regler for hva slags postsendinger de ulike stemplene skal brukes pa? 
Og hvis noen bar et bruksbrev med det nevnte stempelet, er jeg mer enn interessert! 

Eivind Kolstad 

('"' r\ri/ i ' 

)Ji:.~:~~j 

9 . 7 
_A..//~ f::_::!'--:; f?:l.c)_ 

s:~/1..:;~ 2'/ 
57 "f g S /L.v"-'1/J 

Jy?"-J2~ 

iEYXJA~K 

AKURrtRI 



7 0. 

PORSHOFN OCH ORSHOFN 

Fr~n Roland Daebel, v~r tyske medlem, har inkommit ett brev innehallande en 
tysk artikel om kronstampeln "PORSHOFN", som han vill att jag skall ta in i 
Rapporten. D~ min tyska inte ar helt rumsren, har jag darfor bett Rudolf Krummel i 
Goteborg om hjalp med att oversatta den s~ att inga grammatiska fel skall uppst~. 

Liten kuriositet hos en kronstiimpel - eller ? 

Ar 1985 berattar vi i "Samler Express" nr 17 om ett tills dess okant frimarkshafte, nr 
1 fr~n Island. Nu kan vi annu en g~ng rapportera om en fslandsk raritet! Det galler 
gummi-kronstampeln "Porshofn" med spegelvant "P". 

En 1989 inledd korrespondens med fslandska specialister gav uttryck ~t att ingen 
tills nu tycks ha sett denna variant. Hittills gjorda efterforskningar har resulterat i att 
stampeln utan bokstaven "P" hade varit i bruk sedan sommaren 1902. Sommaren 
1903 avlostes denna stampel av en enringad nummerstampel, N 1a - 58. Aur-marke
nas, utan f GILDI-patryck, giltlighetstid varade till den 31 I 12 1901. De forsta f GILDI
markena gavs uti mitten p~ 1902. 

Har foljer en redogjorelse i detta tema av v~r samlarvan och medlem Helmut 
Zander, Colditz 

Fram till inforandet av de forsta isliindska nummerstiimplarna av stal ar 1903 
anviindes kronstiimplar av gummi med ortsnamn, utan datum pa postinsam
lingsstiillena for makulering av frimiirken och helsaker samt delvis sam a nkoms t
stiimpel. I speciallitteraturen har hittills tva olika stiimplar niimnts for "P6RSHOFN," 
niimligen den nonnala stiimpeln samt en sam uppenbarligen var i bruk diirefter, uta n 
begynnelsebokstav, "ORSHOFN" 

Nu upptiicktes nyligen, kuriost nag, en tredje variant pa denna ortsstiimpel pa ett 
parstycke av F 13b (5 aur. gran tandn. 12 3/4). Det ror sig o1n ett stiimpelavtryck med 
spegelviint uppriittstaende "P", sam iir tydligt liisbart. 

Specialsamlaren av dylika stiimplar stiiller sig nu framf6r allt fragorna hur har 
denna variant uppstatt, samt anviindningstiden. Utgar man fran teorin att 
ordningsfoljden i anviindningen for det forsta iir nonnalstiimpeln ( d. v. s. den 
oskadade stiimpeln), diirefter den nu funna med felviint P och till sist, till slutet av 
anviindningsperioden, stiimpeln med saknad begynnelsebokstav, vilket later 
sannolikt. !vied hiinsyftning till de nu funna miirkena kan det avgjort rora sig om en 
felaktigt utford reparation av den forsta stiimpeln (efter en eventuell skada), eller 
nytillverkning av en sadan (efter en eventuell forlust). I sa fall var denna okiinda 
variant anviind endast en kart tid, niimligen fram tills dess att felt upptiicktes. Man 
har vii! da tagit bart den felaktiga bokstaven, varefter stiimpeln anviints utan 
begynnelsebokstav. For denna tes talar dess anviindning pa senare utgavor, t. ex. i 
GILDI-miirkena. 

For att fa eventuellt ytterligare information, ber vi Vtira samlarviinner att granska 
sina fslandssamlingar efter denna PORSHOFN-stiimpel. Kanske forekommer 
stiimpeln iiven pa andra iin hiir niimnda katalognummer. 

Oversattning till svenska ur en artikel p~ sid. 20 - 21 i "Philatelistische Arbeits
materialen, Nordische Staaten 1989 I 3, ~rg~ng 14" av Rudolf Krummel. 
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Den har varianten med felvant P, kande jag mycket val till nar jag gjorde den nya 
kronstampelhandboken. Men da den verkade alltfor "gjord" tog jag inte med den i 
boken, vilket kanske var fel. Jag tror inte, pa vad som antyds i artikeln har ovan, att 
det ror sig om flera stamplar. Dartill sitter det felvanda P-et allfor fel. Har ror det sig 
nog istallet om en pa forsok reparerad originalstampel, dar man forsokt att med 
datidens, vad jag kan tanka mig daliga limmer, satta fast den forsta bokstaven, som av 
forslitning men kanske framfor allt av vridningar vid anvandadet, lossnat. (forsta och 
sista bokstaverna tar ju mest stryk i en gummistampel) Nar sedan stampeln inte holl, 
eller det att man upptackte att man gjort fel, har man helt sonika anvant stampeln 
utan "F" det sista aret, da man sakerligen var val metvetna om att den nya. nummer
stampeln var i faggorna. 

Bevis for denna teori kan man fa om man forlanger staplarna pa ovriga bokstaver i 
stampeln. De sammanstralar da i nedre delen av kronan, medan forlangningen av 
stapeln pa det i artikeln namnda P-et hamnar hogt upp i kronan. Jag tror inte att 
nagon stampeltillverkare med sjalvaktning hade lamnat en stampel med ett sa grovt 
fel ifran sig. Det £inns heller inga kanda dokument i de fslandska arkiven som styrker 

att nagon ny P6RSH0FN-stampel bestallts. sekr J6J 

---fc5R"sH6FN ________ _ 

; 6RSH0FN 
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Mer om det "ovanliga brevet" fran mars-Rapporten 

Som du kanske kommer ihag sedan i varas hade jag med ett underligt brev med 
tva skildingmarken forseglade vid brevet med ett lacksigill. Jag efterlyste da mer 
infomation om brevet samt om nagon kande till det fran tidigare. Det ar ju tyvarr sa 
att oftast nar jag fragar om nagot i Rapporten sa blir fragorna obesvarade. Men denna 
gang har en forklaring inkommit fran ingen mindre an J6n Adalsteinn Jonsson. J6n 
rattar mig for att jag last postmastarens namntckning fel, men framfor alit har han en 
helt annan och trovardigare forklaring till brevets tillkomst an den jag lyckats att 
prestera. Vi far ocksa ytterligare belagg for att denne "konsul Thomsen", pa alit flera 
ornraden, gripit in och spelat en avgorande roll i det tidiga Islands posthistoria. 

Jon skriver 

Sam medlem nr 302 i Foreningen far jag regebundet Rapporten och laser den alltid 
med intresse. I Rapport nr 105 fran mars i iir finns en artikel sam namnes "Ett 
ovanligt brev". Sedan foljer ett Jato av ett drygt 100 iir gammalt brev fran postmastare 
Briem i Reykjav{k sam det star i Rapporten. 

Nar jag laste denna artikel tankte jag genast skriva niigra rader till dig betraffande 
detta gamla brev. Tyvarr glOmde jag bart det i varas och forst nu skriver jag for att 
ratta till ett feZ i artikeln och dessutom ge dig - siivitt jag kan - en narmare forklaring 
till brevet i friiga. 

Du talar om ett brev fran "postmastare Briem ". Om du tittar nannare pii brevet 
star dar undertecknat 0 Finsen men inte alls S Briem. Olav Finsen var den fors te 
postmastaren i island fran 1872, sam det ocksii star i brevet. Sigurdur Briem var hans 
eftertradare, men inte forran fran hasten 1897, efter Finsens dod i mars samma iir. Jag 
antar att du har min bok "One Hundred Years of Icelandic Stamps", Reykjavik 1977. 
Se sid. 197. Postmastare Briem ar darfor helt oskyldig betraffande detta "ovanliga" och 
enligt min mening tveksamma brev fran 1893, sam jag nu vill gil niiJ·mare in pd. 

Visserligen ar brevet pii satt och vis intressant i {sliindsk posthistoria. Men varfor? 
kan man friiga sig. Om man tittar pii sidorna 138 och 139 i min bok och jamfor 
handstilen pii brevet ifriiga med den handstil sam ar pii den rakenskap sam Dietlev 
Thomsen skrev nar han kopte restupplagan av skildingmarkena i nov. 1890, ar det 
inte sviirt att se att det ar samma handstil. Utan tvekan har Thomsen sjalv skrivit det 
har "ovanliga brevet" och sedan fiitt den gamle postmastarens underskrift. 0 c h 
varfor? friigar man igen. Om du laser vidare i min bok ser du att Thomsen var en star 
affarsman med {slandska frimarken i slutet av 1800-talet. Troligen har han till storsta 
delen handlat med skandinaviska och tyska frimarkssamlare. Han var sjalv till 
halften dansk och till halften {slanning och dessutom, ganska lange, tysk konsul i 
island. 

Eftersom man under dessa iir samlade mest pii stamplade (begagnade) marken, var 
det helt nodvandigt for, "den tyske konsuln ", sam Thomsen ofta kallades, att ha 
bekraftelse pii att de stamplar sam fanns pii skildingfrimarkena och sam anviindes pii 
Reykjaviks postkontor var "akta". I sa fall var det lattare for honom att salja dessa 
marken . Darfor har han skrivit ett brev (eventuellt flera stycken) och sedan giitt tvars 
over target i den Lilla stad sam Reykjavik var 1893 och bett Finsen att skriva under _det 
och att ocksii anvanda stampeln med krona och posthorn samt texten "REYKJA VIKS 
POSTSTOFA" (jag ber dig uppmarksamma den riktiga stavningen av huvudstadens 
namn!!) Nu var konsuln pii den sakra sidan och kunde salja sina stamplade skilding
marken utomlands utan niigra sviirigheter. 
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Nagra ar senare stod "min viin Thomsen" (sam jag inom parentes giirna brukar 
siiga sedan jag liirde kiinna honom en hel del och hans spekulationer med (sliind ska 
frimiirken niir jag skrev min bok) ocksa bakom Frir-overtrycket 1897 och slutligen f 
GILDI-affiiren 1902 - 1903, men han var siikert inte ensam. Om dessa tveksamma och 
pa sin tid onodiga utgavor - sam visserligen okade den (sliindska frimiirksfloran - kan 
du liisa niinnare i min bok. 

Trots det jag nu skrivit och beriittat om detta "ovanliga brev", iir det av start 
intresse for mig och (sliindska filatelister att ha fatt besked om dess forekomst. Kan du 
kanske ta reda pii varifran det har kommit i Foreningens hiinder? Det vore intressant 
att veta det. Slutligen ett start tack for denna artikel. 

J6n Adalsteinn Jonsson 

Ja dar ser man! Nagot helt annat an vad jag i min okunskap tankte mig nar jag 
totade ihop den artikeln i varas. Men den som inte fragar far inga svar och det ar ju 
mycket darfOr som vi har var Rapport. Fraga sa fOrsoker vi svara !!! Jag vill ocksa 
passa pa att tacka Jon fOr hans trevliga brev och ser fram mot fler inlagg i Rapporten 
fran hans sida. 

Apropa Prir-overtrycken som J6n namner i sitt brev, sa skrev jag for en tid sedan 
aven om dem i Rapporten. (nr 102 juni 1996) Dar hade jag med en lista over alla tills 
da kanda avstamplingsorter pa dessa ovanliga marken. Summa summarum 11st, alla 
fran P6stafgreidslur (PA). Nlen sa kom for en tid sedan ett brev fran Australien (tank 
sa mycket bra material det £inns dar nere, samlat pa en hand) fran Hans von Strokirch 
med en bild av en sensation! Kronstampeln TJORN A VATNSNESI, och en mycket 
ovanlig sadan (RR), pa ett frimarke och dessutom praktstamplat. Hur nu nagot Prir
marke kurmat hamna i detta Tjorn, belaget langt ute pa en udde i det avlagsna Vestur. 
Hunavatnssysla, ar mer an vad jag kan forsta. Detar ungefar sa langt ifran Reykjavik 
och Seydisfjordur, som var de enda orter dar Prir-markena farms att kopa, man kan 
komma och med en bra bit till Saudarkr6kur, som ar den narmaste P A fran vilket 
stamplade Prirmarken hittills ar kanda. Men nu £inns stampeln, klart dokumenterad, 
och antalet kanda stamplar pa Prir-marken har darmed utokats till jamna dussinet. 
Man kan vallungt pasta att Hans har en verklig parla i sin samling. 

Fran samme Hans von Strokirch har aven inkommit en bild av ett brev med den 
andra kanda typen av stampeln "Adkomid" (ankommet). Den har typen har, till 
skillnad fran den som visades i juni-numret av Rapporten, ett trubbigt "A" och ar 
formodligen lika svar att firma som sin like med spetsigt "A". 

sekr. J6J 

. I 
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Sakert har du, liksom jag sjalv, antingen du ar islandssamlare eller ej, funderat over 
den annorlunda och billigare prissattningen i frimarkskatalogerna betraffande de 
islandska frimarken som makulerats med TOLL UR-stampel, dar frimarken av hog a 
valOrer ofta bara betingar en tiondel av priset mot samma marke makulerat med dag
stampel. Forhallandet kan vara det motsatta betraffande marken av laga valorer, aven 
om skillnaden dar inte ar lika markant. 

Dessa TOLLUR-stamplade, fiskalt anvanda frimarken, betraktas av en del samlare 
som katter bland hermelinerna och anses inte fina nog att platsa i deras samlingar, 
medan andra daremot, anvander dem som luckfyllare, tills dess att de lyckas med att 
firma postalt avstamplade marken. Nagot, som nar det galler de hoga valOrerna, kan 
vara ganska svart och inte minst kostsamt. Sjalv har jag en sarskild TOLLUR-samling i 
min stamplade samling och later de tomma albumrutorna, dar hogvalorerna borde 
sitta, grina elakt mot mig nar jag tittar pa den. 

Na vad betyder da TOLLUR. Ja sjalva ordet ger sig ju sjalvt i associationer till det 
danska TOLD och det svenska TULL och det ar precis det det betyder. Island ar, sa vitt 
jag vet, det enda land som latit posverket driva in tullavgifter och det hela borjade 
langt innan sarskilda TOLLUR-stamplar borjade anvandas. TOLLUR ar saledes inte 
bara stamplarna utan mycket mera, t. ex. de sa kallade tollur-fOreloparna! 

Redan den 1 januari 1913 tradde en lag i kraft, (Lov om varetold nr 30 I 1912) som 
lyder: 

Til statskassen skal der betales en avgift pa 15 ore for hve1· pakke, der ankommer 
· med post fra udlandet. Denne avgift erlcegger pakkens modtager i frimerker, nar han 
far pakken udlevereret. Udlevereringsposthuset skal klebe (rimcrreker pa selve pakken 
og stemple dem pa scrdvanlig made. Postmastaren i Reykjavik andrade sedermera 
denna regel till Disse 15 ore kan betales med frimerker, men ligegyldigt hvordan de 
betales, skal postfunktioncrren klebe (rime1·ker pa forsendelsen og annullere disse med 
stemplet. 

Detta senare ar nagot som vi frimarkssamlare skall vara glada over, ty annars hade 
sakerligen inga av dessa tidiga TOLLUR-objekt funnits bevarade. De som firms kvar ar 
forvisso inte latta att firma i dag. 

Staten sag naturligtvis i dessa tullavgifter en inkomstforstarkning och sa gick det 
som pa manga andra hall har i varlden. Varutullen fOrdubblades 111 1914 till 30 aur. 
per paket och dubblades igen den 5 I 6 1918 till 60 aur, innan den den 1 I 1 1920 ater 
hojdes, nu till 90 aur. 

Makuleringen av frimarkena var under dessa ar densamma. De stamplades med 
postens dagstampel och gar, om de ar avblOtta fran sina forsandelser inte att harleda 
som TOLLUR-stamplade. Endast ett fatal forsandelser eller klipp fran denna period ar 
kanda. 

Under perioden 15/3 1920-31112 1921 andrades sa tullavgiften till att galla med 90 
aur. per paket samt en stampelavgift pa 1% av vardet pa innehallet i paketet. Under 
denna period behandlades paketavierna pa ett synnerligen speciellt satt. De insandes, 
efter det att paketet avhamtats, till postens revisionsavdelning och genomhalades, 
forst med halpipor eller andra spetsiga forema.I, senare med en symaskin, speciellt 
inkopt av postverket for detta andamal. 

Postmastaren i Reykjavik nagot krystade forklaring till detta tillvagagangssatt ar 
som foljer: · 
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Nu er det siHedes, at frimcrrkesamlere og handlare kober mange ustemplede 
frimerker og far dem stemplede med posthusets dagstempel. Hvis de kunne kobe 
tilstrcrkkeligt kvantum brugte frimcrrker, maske ogsa lidt billiere, sa ville de holde op 
med att kobe nye frimerker. Hvis de frimerker som nu bruges til betaling af 
stempelavgifter, blev udlevereret uden at blive genomhullede, ville Postverkets 
indtcrgt fra salg af nye frimerker reduceres med omtrent samme belob. Det ville 
endvidere betyde at statskassen ville tabe om trent lige sa meget i indtcrkt fra Postverket 
som den nu far som intcrgt fra Postverket i stempelavgift for postpakker. Postverket 
som mit betale den stempelavgift, det indkasserer til statskassen i rede penge, har 
besluttet, at de frimerker som bruges som stempelmerker, skal genomhulles for at 
forhindre et stort pengemessigt tab p.g.a disse omstcrndigheter Der er sitledes ingen 
grund til at de som betaler stempelavgiften, skal have den refunderet i brugte 
frimerker. 

Att det fatal genomhalade marken och avier som i dag existerar ar stora rariteter och 
darmed mangdubbelt mycket vardefullare an vanligt stamplat material ar nagot som 
postmastaren inte kunde ha en aning om nar han skrev sitt brev. 

Den 31 I 12 1921 upphorde sa varutullen i form av stampelavgifter och en varutull pa 
1 kr. per kilo infordes. Den hojdes den 27/3 1924 ti111,25 kr. per kilo, for att nagra dagar 
senare stramas till med nagot nytt, en vardetull (Verdtollur) pa 20% av 
paketinnehallets inkopsvarde. Denna vardetull kom senare speciellt under 1930-talet 
att differensieras for olika varuslag och pa en faktura som jag sjalv har i min samling , 
och som avser "fingerringar" fran en firma i Hamburg, ar den sa hog som 63%. 
Formodligen var har aven nagon handelsskatt (Vidskiptagjald) inraknad i vardetullen. 

Pa dessa "senare" fakturor redovisas ofta tullavgifterna pa sjalva fakturan istallet for 
pa postavin. Kanske av utryrnrnesskal da frimarkena ibland kunde ta ganska stor plats 
Har tar aven posten ut en expeditionskostnad som infordes 1922. A ven den varierar 
och pa de fakturor jag haft tillgang till att studera varierar den fran 0 till 40, 50 eller 60 
aur. Varfor aven denna expeditionskostnad ar differensierad har jag annu inte lyckats 
ta reda pa. 

Meningen var, att de frimarken varmed expeditionsavgiften redovisades pa 
fakturan skulle stamp las med postens dagstampel, medan de frimarken varmed sjalva 
tullavgiften redovisades skulle stamplas med TOLLUR-stampeln. Detta lat sig 
emmellertid inta alltid goras och ofta struntade sakerligen posttjanstemannen i vilka 
frimarken som fick dag - eller TOLLUR-stampeln. Man kan darfor formoda att de fiesta 
av hogvalOrena med dagstampel fran denna tid aven de harstammar fran sadana 
fakturor. 

Att det, trots att huvudsakligen hogvalorer anvandes for TOLLUR-andamal, anda 
finns en hel del lagvalorer med TOLLUR-stampel, ofta i ganska stora enheter, 
bevarade, kan vi tacka en frimarkssamlande springpojke for. Han var anstalld hos en 
importor av osterrikiska skor, vilken hade mycket tullavgifter att betala. Denne 
springpojke hade fatt lov av importoren att ta hand om alia TOLLUR-stamplade 
frimarken och ordnade da, sa att tullavgifterna betalades med stora mangder marken i 
laga valorer och naturligtvis i sa manga olika valOrer som mojligt. Enligt islandska 
kallor torde en stor del av de TOLLUR-stamplade lagvalorena pa marknaden harrora 
fran denne springpojkes verksamhet. 

Under en kort period 27/3 till augusti 1924 andrades sa makuleringsmetoden igen. 
Posttjanstemannen skulle, istallet for att stampla frimarkena med dagstampeln, med 
black skriva datum och sitt namn (helt eller forkortat) pa markena. A v dessa finns 
faktiskt en hel del losa marken bevarade, medan avier ar mycket ovanliga. 
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I augusti 1924 infOrdes sa de speciella TOLLUR-stamplama, som ju arden egentliga 
orsaken till att denna artikels tillkomst. De anvandes i 33 hamnar runt den fslandska 
kusten och anvandes fram till 1 I 12 1938 da de drogs in till postverket i Reykjavik efter 
en andring i postlagen. 

Vilka frimarken anvandes da pa dessa senare forsandelser. Vi har i borjan av 
artikeln kunnat konstatera att tullavgifterna under de tidigaste aren var ganska laga, 
varfor vanliga frimarken kunde anvandas. Senare hojdes avgifterna och darmed 
behovet av hoga frimarksvalOrer, speciellt da 10 kr, men aven mycket 5 och 2 kr
valOrer anvandes. Behovet av dessa hoga valorer rent postalt, var minimalt och vid 
en titt i Facit bekraftas detta. Sa gott som alla hoga valorer ar okanda pa forsandelser. 
Man kan darfor latt rakna ut att foljande marken sa gott som enbart framstalldes for 
TOLLUR-andamal: 

Facit nr 123 
" 122 
" 103 
" 107 
" 157 

10kr/1kr 
10 kr/50 aur 
10 kr/2 kr 
10 kr/ 5kr 
10 kr 

Frederik VIII 
" 
Christian IX 
Tva kungar 
Christian X 

1924 
1925 
1929 
1930 
1931 

Till overtrycken anvandes, forutom 10 kr Christian X fran 1931, gamla marken 
varav det fanns kvar stora mangder i det fslandska postarkivet. Dessa marken blev 
ogiltigfOrklarade 1920 men fick genom patrycken forlangd giltighetstid. Sjalvklart har 
dessa marken stamplade med TOLLUR-stampel ett betydligt lagre katalogvarde an de 
som antraffas med dagstampel. 

I ett postcirkular fran 1929 tillkannagavs att marken ur den kommande Alltings
serien inte skulle £a anvandas fOr TOLLUR-andamal. 1934 meddelades att detsamma 
framledes skulle galla aven flygfrimarken. Trots detta forekommer de fles ta 
lagvalorena i Alltingsserien och samtliga flygpostmarken ur 1934 ars flygpostserie med 
TOLLUR-stampel. 

Samma regel gallde nagra andra emissioner, t. ex. H6pflug och Zeppelin, som inte ar 
kanda TOLLUR-stamplade eller ytterst sallsynta som sadana. Likasa var det bestamt att 
tjanstefrimarken inte fick anvandas. Anda ar nagra av dessa kanda med TOLLUR
stampel 

Som kuriosa kan namnas, att i Vopnafjordur anvandes en kort tid, antingen av 
misstag (stamplarna har ungefar samma format), men formodligen for att TOLLUR
stampeln inte hunnit anlanda, ortens REBUTS (Retur)-stampel som TOLLUR-stampel 

Foljande platser hade TOLLUR-uppbord och darmed stampel: 

Stader Reykjavik, Hafnarfjordur, fsafjordur, Siglufjordur, Akureyri, 
Seydisfjordur, Vestmannaeyjar 

Ovriga Keflavik, Akranes, Borgarnes, Sandur, 6lafsvik, Stykkish6lmur, 
Budardalur, Flatey a Breidarfirdi, Patreksfjordur, Flateyri, Sudueyri, 
Bolungarvfk, H6lmavfk, Bordeyri, Hvammstangi, B10ndu6s, 
Saudarkr6kur, 6lafsfjordur, Husavik, Vopnafjordur, Budareyri, 
Djupivogur, Hofn i Hornafirdi, Vik, Eyrarbakki, Stokkseyri. 



17. 

Pa hela fakturor kan man finna forkortningar for de olika avgifter som uttogs. 
Foljande ar kanda: 

Vor = Vorutollur/Varutull pa bruttovikten 
T = Tollur /Tull pa nettovikten 
Vt = Verdtollur/Vardetull pa inkopsvardet 
V g = Vidskiptagjald/Handelsskatt pa inkopsvardet. 

Jag hoppas att jag med dessa rader kunnat reda ut begreppet TOLLUR som jag vet att 
manga staller sig fragande infor och att du,som tidigare varit tveksam infor TOLLUR
stamplarna och dess forelopare, nu istallet fatt blodad tand att borja samla dem. 

Per Olov Abrahamson 

Kallor: 
Island - Tollur forl0bere, 6lafur Eliasson 
Islandssamlarna olika Rapporter. 

Ad ressatens 
(Recepisse du dcslinalaire.)~~o._~~ 

Undcrtegnede erkl<Brer hervcd at have modtagC't den foran 
omhandlede Pakke. 

(Lc soussigne drclare m:oir 1·er11 le colis dci:!igne an recto du 1wesent 
bulletin .) 

St~~ .... )···( ~~·cc.C\l .. 0. r~· 
u.:___ \ cC( ~ _ c, C( D 

1 )en l 
(Le) J 

t ~ -0 ~~; .. .......... ............. .1U .10.., 

~afpavijrJ.n 'lJanmar{metf innelid[[ ttff eft Z'iirtfe az' 12 {r 15 pre, stiimp!u.tf '1J .. UJ:7{'1J'li05 16-/ 6 L909. frimiir{J:na 
ar defsutom ma.fJlferatfe met! syma.s{in. :J(orref.!a tuffaZfJ{tcr}ir p eriotfen 1514 1920- 3113 1921: 'f/arutuff = 9/J aur. 
+ stfimpeliugi/t 1% az'12,1S = 12 aur. + z'tinft:tufftJ,25'}6 tn' 12,15 = 3 allr. 'Totaft 1 {r .faur. 



7 8. 

Betriiffande Petersen-breven 

For er som kanske inte vet vad det ar for brev som vannen Eivind Kolstad i 
Rapport efter Rapport fragar efter, kanske det kan vara pa sin plats att visa hur de ser 
ut. Det ar filatelist frankerade,efterstamplade men aktgagna brev, det ror sig om och 
en del av dem kan vara riktigt vackra, eller vads sags om nedanstaende objekt. 
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7 9. 

HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavvagen 144. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) 
Pa alla moten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema den forsta torsdagen i varje 
manad. Klockan 19.00 

Torsd. 8/1 Sven Erik Ahgren tar sats igen och visar sina fran november
motet uppskjutna brostamplar. Liten numrnerstampelauktion 

Torsd. 5/2 Sture Hegland visar sin samling kronstamplar. Formodligen den 
idag mest kompletta samlingen inorn detta mycket svara men 
ocksa mycket sarnlingsvarda omrade. Liten nr-stampelauktion 

Torsd. 5/3 Arsmote. Efter motet visar de medlemmar sorn har nagot, sina 
flygpostforsandelser. Liten nummerstampelaution. 

Torsd. 2/4 Georg Sund, var Slania-specialist visar bilder ur den store 
konstnarens liv. Liten nummerstampeauktion. 

Lord. 16/5 Sasongavslutning hemrna hos Lei£ Nilsson. Program senare. 

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. 8/1 3 nya handbocker visas. Daka Island 1998, fslandska 
tillfallighetsstamplar och fslandska Julmarken 

Tosrd. 12/2 Arsrnote. Ingavar Ottosson forevisar sin samling fslandska 
kakelplattor framstallda av foreningen 

Torsd.12/3 Zeppelin och luftpost fran hela varlden 
Bertil Westerberg och Kjell Malmbrink visar sina samlingar. 

Torsd. 9/4 Tom Rinman visar Antikva och Groteskstamplar. 

Torsd. 14/5 Din DVI-samling?? Motesdeltagare som rnedtar material fran 
DVI erhaller en kopp kaffe och kaka som belOning. 

Och var nu sa viinlig att vika Lordagen den 16/5 for motet hemma hos Lei f. 



2Q 

Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen Islandssamlama Islandsklubben i Goteborg 
Postgiro 40 29 57 - 5 postgiro 26 73 70 - 5 
OrdfOrande OrdfOrande 
Stig Osterberg 
PI 1433 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 

Sekreterare 
Per-Olof Abrahamsson 
Soderberga Alle 3 8 
162 51 Vallingby 
Tel/Fax 08-687 02 26 

Kassor 
LeifNilsson 
SOdersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 

E-mail:Leif.A.Nilsson@ncc.se. 

Johnny Pemerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Dirigentgatan 2 
421 38 Vastra Frolunda 
tel 031-49 23 49 

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

Vern viinder jag mig till niir jag har friigor rorande fOijande? 
Medlemsansokan Sekreteraren Islandssamlama/lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassoren Islandssamlama/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren Islandssamlama 
Text till Rapporten Sekreteraren Islandssamlama 
Adressandring Kassoren Islandssamlama 
Auktioner i Rapporten Kassoren Islandssamlama 
Auktioner i bvrigt Ordforande Islandsklubben 

Det iir dags att betala medlemsavgiften fOr 1998 SEK 70:-

It is time to pay the annual fee for 1998 SEK 70:-

Inbetalningskort medfoljer Sverige medlemmar dock ej Goteborgsmedlemmar. 

Goteborgsmedlemmar betalar till kassoren i Goteborg giiller medlemmar med G i medlemsnumret 

V AR V ANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSA VGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Medlemmar boende utanfOr Sverige sander Svenska sedlar (kan ej jiimt belopp siindas over
Cores restbelopp till niistkommande iir).Medlemsavgift fOr niirvarande SEK 70:-/iir. 

Bestiill gamla Rapporter kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa iir ett miiste fOr en 
islandssamlares referensbibliotek dii de innehaller mvcket liisviirt. Bestiillning gores hos Leif Nilsson. 

NI SOM ANNU INTE HAR KOPT NUMMERST AMPELHANDBOKEN V ARFOR 
INTE GORA DET NU!!! KOSTAR BARA 250:-+PORTO FICK STORT SILVER 
VID NORDIA 94 I ARHUS. Pris: 250:-+porto. 
Foreningen har nu tryckt en nv handbok over "ANTIKVA OCH KRONSTAMPLAR".Gor din 
bestiillning redan nu ! ! ! ! Se artikel i rapport nr.1 03.Bestiillningar gores hos Leif Nilsson i 
Islandssamlarna. Pris exkl porto 250:-

MANUS STOPP FOR MARS RAPPORTEN AR 10 FEB 1998. 
MANUS STOPP FOR JUNI RAPPORTEN AR 10 MAJ 1998. 
MANUS STOPP FOR SEPTEMBER RAPPORTEN AR 10 AUG 1998. 
MANUS STOPP FOR DECEMBER RAPPORTEN AR 10 NOV 1998. 
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