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

Kiira viinner 

Ater har en frimarkssasong forflutit och nu, nar det ater ar dags att tota ihop nagot lasvart 
till Jul-Rapporten, kan jag se tillbaka pa nagra ganska hektiska manader. For att borja med 
Rapporten sa ar det den stOrsta som hittills producerats (om vi nu bortser fran Jubileums
rapporten nr 100) och i mitt eget tycke med massor av intressanta inlagg fran flera 
medlemmar. Roligt att se att Her och fler vagar gora sin penna hard. Jag har darfor mast 
sovra en hel deli materialet, men var lugna, det kommer en mars-Rapport sa smaningom. 

Det hela borjade saledes med Postiljonens hostauktion med massvis av godsaker for en 
islandssamlare i form av Frank Mooney 's nummerstampelsamling dar, forutom en 
komplett samling 1 - 300 och dessutom, som russinen i kakan, aven ca. 130 brev gick under 
klubban. Ett sadant tilWille farsummade naturligtvis inte var varsta nummerstampel
freak," den strange", som naturligtvis aven lurade med mig pa en nattlig odysse till var 
sydliga provins i akt och mening att inropa sad ana rariteter en masse .. Tur som han alltid 
har, sa fick han det kanske allra svaraste av dem alla, , den treringade 236:an pa brev", far 
en struntsumma. Konstigt att ingen annan hade sett det? Samt ett annat inte helt oavet 
brev, dar nummerstampeln icke allenast anvants till att makulera frimarkena med utan 
dessutom som sigill pa baksidan av brevet, icke att forglamma. 

En dryg vecka senare var det dags for NORDIA 98 i Oden:se men mer om detta pa annan 
plats i Rapporten. 

Sedan kom slag i slag, goteborgarnas auktion samt den nationella utstallningen 
MITTFRIM 98 i Sundsvall. Dalig koordination maste jag saga. Nu verkar det som om de 
fiesta islandsamlare andock valt Goteborg for det var gott om folk i salen och ibland ganska 
tuffa tag mellan budgivarna, speciellt nar nummerstampelavsnittet gick under klubban, 
som elegant svingades av Johhny P. Roligt att se att intresset for nummerstamplar inte bara 
hailer i sig, utan dessutom verkar ha stegrats da standigt nya proselyter ansluter sig till 
denna illustra skara. Trots att aven varauktionen inneholl ett stort nummerstampel
avsnitt, sclldes aven derma gang sa gott som alla poster, ofta till bra priser. 

Uppe i Sundsvall verkade aven domarna ha varit pa sitt basta humor gentemot namnda 
stamplar, for "den strange" inhostade, efter vad jag pa avvagar hart, verkligen sin hogt 
eftertraktade "Vermeil" for sin numera ganska "maffiga" nummerstampelsamling. 

14 dagar efter Goteborgsauktionen var det sa ater dags for Frimcerker i Forum. Dit kunde 
jag sjalv inte aka men var ordforande och kassor stallde dock manngrannt upp och verkar 
ha haft nclgra trevliga dagar nere i "Kongens By". 

Sa till nagot helt annat!!! Vart landsortsmote 1999 som kommer att avhallas i Kungsor i 
samband med nasta ars Malardagstraff 26 - 27 mars. Alltsa en fredag eftermiddag och en 
Iordag. For dig som vill overnatta £inns, enligt Kjell Idling i Kungsor, flera alternativ att 
valja pa. Antingen "Returhotellet" (later som nagot postalt mackel), ett enkelt men bra och 
framfor alit billigt (130 kr per natt + linne och frukost), alternativ, samt det klassen battre, 
Hotell Paradiset, (later inte heller sa dumt), dar jag for narvarande inte har nagot pris. Mer 
om detta i mars-Rapporten.Du som redan nu vill boka rum kan ringa och prata med Lena 
Ramandi (pa kommunalkontoret) tel. 0227 I 60 03 83. 

Som en parentes kan namnas att det brukar vara mycket folk pa dessa traffar, med 
samlare fran hela Malardalsomradet och forutom fslandssamlarna har hittills aven Motiv
samlarna och Variantsamlarna anmalt sitt deltagande. 

Det kan saledes bli karvt med hotellrum! Bast att boka i tid alltsal!!. sekr. JlJJ 
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Nu nar hostmorkret sanker sig ar det ater 
dags for mig att skriva nagra rader. Det har 
varit en ratt jobbig host med mycket resande. 
bland annat till Hamburg och Odense med 
NORDIA 1998. Den samling som jag faste 
mig vid dar var Th6r Thorsteins, med bland 
annat fOregangare till Tollur och for forsta 
gangen sag jag en bok med Orloff-marken. 

Efter den utflykten bar det av till Forum, 
dar man som vanligt traffar manga bekanta. 
Det ar ju alltid gemytligt och trevligt dar, 
manga handlare och den har gangen kanske 
aven nagot fynd . Maste dock saga att 
publiktillstromningen i ar var nagot samre 
an tidigare ar. Nagot som daremot okat var 
antalet postforvaltningar. Undrar nar Sverige 
kan fa en lokal som kan fyllas med handlare 
och postverk? 

Vart senaste klubbmote, det i november, 
avholls hos Frimarkskompaniet. Jag 
uppfattade det som mycket trevligt och det 
tror jag nog att alla de ovriga som deltog 
ocksa gjorde. Ett hjartligt tack till Claes och 
Goranl 

Nu ser vi fram mot NORDIA 99 i Abo. 
Hur det skall bli med NORDIA 2000 i 
Stockholm star nog i stjarnorna? Det borjar 
val bli tidsnod nu? Daremot blir det en 
utstallning pa Postmuseum dar forsta
gangsutstallare kan fa disponera en rammed 
plats for 16 blad . Det ar foreningarna i 
Storstockholm som far en chansen att visa 
upp sig och forsoka vinna nya medlemmar. 

Slutar som vanligt med en uppmaning till 
alia vara medlemmar. Besok vara motenlll 
Vi har det trevligt och alltid kan Du lara sig 
nagot nytt, kanske aven hitta det dar market 
som Du saknat i manga ar. 

Ha det sa bra onskar 
Stig Osterberg. ~ 

.··~ 
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Foreningen Islandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 
F oreningen Is1andssam1arna 
Postgiro 40 29 57 - 5 
Ordforande 
Stig Osterberg 
PI 1433 
136 91 Haninge 
TeVFax 08-500 341 46 

Is1andsk1ubben i Goteborg 
Postgiro 26 73 70 - 5 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
TeVFax 031- 54 88 78 

Sekreterare 
Per-Olof Abrahamsson 
Soderberga Aile 38 
162 51 Vallingby 7 
TeVFax 08-687 02 26 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Dirigentgatan 2 
421 38 Viistra Fro1unda 
Tel 031-49 23 49 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtiilje 
TeVFax 0176-420 85 
E- mail:Leif.A.Nilsson@ncc.se.(arbetet) 
Lei f. A .N ilsson@telia. com 

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

Det ar dags att betala medlemsavgiften for 1999 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returneras) 
It is time to pay the annual fee for 1999 SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
FOLJANDE MEDLEMMAR HAR BETALT SIN MEDLEMSAVGIFf FOR 1998: 
432,479,496,513,526,614,623,651,652,655,674,676,689,709,729,765,791,792, ~ 3o1. . 7 9tt. 

•• , I 
FOLJANDE MEDLEMMAR HAR ATT INBETALA RESTBELOPPET INOM PARANTES:118(20.-
),258(1 0.-272(1 0:-),400(1 0.-),476(1 0:-),485(1 0.-),512(70.-),520(20:-),540( 40:-),562(10:-),582(60.-),588(77. ), 
592(1 0;-), 604( 65.-),624(55,-),625(50.-),642(75,-),645(1 0,-),649(53.-),673,-) 704(10,-), 731(20;-)757(1 0;-), 
778(1 0.-)779(35.-) 782( 60;-), 784(71.-) 

V AR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Medlemmar boende utanfor Sverige sander Svenska sedlar (kan ej jamt belopp sandas over
fOres restbelopp till nastkommande ar). 

MANUS STOPP FOR MARS RAPPORTEN AR 10 FEB 1999. 
MANUS STOPP FOR JlJNI RAPPORTEN AR 10 MAJ 1999. 
MANUS STOPP FOR SEPTEMBER RAPPORTEN AR 10 AUG 1999. 
MANUS STOPP FOR DECEMBER RAPPORTEN AR 10 NOV1999. 

Islandsklubben i Goteborg 

H~sts11songen inleddes den 10. September med 23 nl!rvarande varav 2 gtl.ster. 
M6tet inleddes med en presentation av Portohandboken av Brian Flack och analys av 
nAgra brev vars frankering visade sig stll.mma med handbokens uppgifter. 
Dl!refter visade Bj~m Hagberg en ny handbok om Faraarnas automathftften. 
Nlh'Varolotteriet vanns Valter Wittersly och Tom Rinman. 
M~tet avsluta.des denna gt\ng med TV A auktioner t Efter att ordmrande hade avslutat och 
tackat flSr visat intresse efter den fbrsta auktionen sA plockade en inH1mnare fram ytterligare 
material och en andra auktion avhOlls. S!ledes fick ordllirande avsluta mOtet tvA gAnger derula 
kvall. 
Den 8. Oktober blev matestemat instlillt. men visningen av Trasien-samlingen kommer att ~a 
rum vid ett senare tillflUle. En 1Ma med klipp frm 1960-talet blev istllllet kvlUlens 
huwdnummer; efter ett auktionsfl:Srfarande fick de tva hi:Sgstbjudande "slass" om inneMllet 
under 2 minuter och dl!.refter betala sitt bjudna pris per klipp. Ytterligare 3 sittningar pa 
. sapuna villkor genomrurdes. 
Efter dragning i lotteriet dl!r Hasse Wingden och Bengt Pllilman vann, ililjde den sedvanliga 
auktionen. 20 medlenunar n11rVarande. 
,.Ndgot om de isHlndska handskrifteman var titeln p~ det iliredrag som Rudolf Krt!mmel h5ll 
den 12. November. Efter en gedigen genomgdng, illustrerad med overheadbilder, av detta 
intressanta !!mne avtackades Rudolf av de 23 n~arande med en vann applAd. 
Lottvinstema gick till J .. Q Artvik och Kaj Librand. 
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Ibs Tulbrev 

Som brukligt har vi aven i ar fatt lite klurigheter fran Ib Schock. Denna gang har 
han hittat en korrespondens mellan tva foralskade ungdomar med den Atlantiska 
Oceanen emellan sig. Nlen avstand ar nu, en gang for alia, inget hinder i sadana ange-
lagenheter och allt ordnade till slut upp sig till det basta sekr. tl:n 

Julebrev 1998. 

Krere venner - nu skal i ra historien om et af mine favorit breve. 

Fra eftenlret 1902 sidder en ung mand i Island. Haner ansat som kommis hos vor ven 
Th. Thomsen- den tyske konsul i Reykjavik. 
Det gar ham godt, og i efteraret 1906 er han selvstrendig k0bmand og fra omkring 1915 
konsul som sin gamle arbejdsgiver. 

Pa Frememe bor en ung pige- darter af stork0bmanden i Trangisvaag. Hun er af og til i 
K0benhavn og i en periode i Haslev pa Sjrelland. 

I arene 1905-07 gar et meget stort antal breve - mindst et om maneden - mellem hende i 
Trangisvaag og ham i Reykjavik. Haner jrevnligt i K0benhavn ogden 14.4.07 tilskriver hun 
ham der. En maned senere den 16. maj er han hjemme i Reykjavik og skriver "mit" brev til 
pigen i Trangisvaag. 

Jeg ved ikke hvad han skrev, men han sendte det pr. S/S "EROS" og brugte sit firmas kuvert 
og segl. 

Brevet er frankeret riled 20 aur, som var udlandsportoen over England, og da det hastede, 
adresserede han det til DFDS.s agent i Leith, som vidste, hvordan det hurtigst kom til 
Frememe. 

Brevet Iandes i METHIL FIFESHIRE 22. maj 07 kl. 3.30 PM og er i Edinburgh samme dag 
kl. 6.15 PM. 
Forbindelsen til Frememe har imidlertid ikke vreret sa god pa dette tidspunkt, for brevet er 
f0rst i Trangisvaag 7.6.1907. 

Men, men- fuglen er fl0jet vrek- brevet pategnes retur til Island pr. S/S "Tjaldur" og an
kommer til Reykjavik 20.6.07. 

- og sa har jeg et brev stemplet i Thorshavn 24.6.07 adresseret til FRU - tamkjer til resten 
af historien I!! 

Som det fremgar af brevet var den unge frue ivrig efter at se, hvad man den havde skrevet til 
hende maneden tidligere - eller ogsa skulle hun til fris0ren, for hendes konge Frederik VIII 
var netop lettet fra K0benhavn med kurs mod Island. 

En sadan korrespondance giver jo en masse stempler og skibspategninger, og hvis man 
sammenholder disse med skibenes fartplaner og rejselistemes oplysninger om afgange og 
ruter, kan der fortrelles kr0niker om de enkelte breve. 

Tak fori ar og glredeligjul til aile! 
lb. 
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Ny kronstiimpel pa Thrir-miirke 

Under nagra dagar, i samband med varauktionen, var vi nagra stycken som 
valdgastade Johnny Pernerfors i Goteborg. Dar fanns bland andra aven T. C. Jensen 
fran Danmark med. 

Han hade last min artikel i Jul-Rapporten 1997 om Hans von Strokirch kron
stampel TJORN A VATNSNESI pa ett thrir-marke. Thor sade, jag har ocksa en kron
stampel pa ett thrir-marke, jag tror det ar LJEKJA.NIOT. 

Nagra veckor senare sande han mig en kopia pa sin stampel, och visst ar det 
(LJE)KJAMO(T). Hur har nu ett thrir-marke anyo kunnat hamna i V Hunavatnsysla? 
Ja narheten till Saudarkr6kur firms naturligtvis men man kan ju undra. T.C:s marke 
verkar dock inte vara orderstamplat, stampeln ar ofullstandig och dessutom sned. 

Med denna LJEKJA.NIOT kanner vi nu i alla fall till tre kronstamplade thrir
marken och alla har kommit fram ur gommorna det senaste aren. Kanske finns det 
fler darute nagonstans? Det lonar sig kanske for Dig att ga igenom dina kronstamplar. 
Totalt kanner vi numera till 14 olika avstamplingsorter pa thrir-marken. 

T.C. sande ocksa med en annan rolig sak. En kopia av ett tjanste-1 GILDI-marke, 
stamplat HRAUNGERDI dar samtliga datumsiffror saknas. Nu ar inte detta lika 
ovanligt som kronstamplar pa thrir-marken utan en fOljd av att A- HRAUNGERDI 
nar f GILDI-marken var kurserade 1902 - 1903 hade anvants i hela 30 ar (en ny B
stampel anlande dock inte £arran 1911) och att manga datumsiffror helt enkelt 
forsvunnit eller nOtts ut. A-stampeln var ju av en typ dar siffrorna byttes ut varje dag 
med hjalp av en pincett, ett pilljobb dar en siffra latt forsvann. Ibland hade man helt 
enkelt inte siffror for att satta ihop ett visst datum. Manga A-sta.inplar anvandes da, 
innan nya siffror harm anlanda fran Reykjavik, utan datum. Det forekommer aven 
A-stamplar med "blandade siffror" d.v.s. bade med siffror i antikva och den senare 
anvanda groteska stilen. Westmannaeyjar t. ex. ar mer kand med omvanda siffror an 
med rattvanda. 

En annat roligt marke med det famosa thrir-patrycket ar detta som jag hittade i 
Postiljonens katlog fran Hafnia 1976. Det ar,hor och hapna, ett thrir-marke med f 
GILDI-overtryck och enligt katalogen det enda kanda. Det har luktar konsul Thomsen 
lang vag. Han tog ju hand om de flesta av thrir-markena pa den tiden det begav sig 
och sakerligen har han har velat skapa en verklig raritet. Market ropades ut for 15 000 
kr men da man kunde misstanka falserier ville ingen, enligt min anteckning, betala 
mer an 9 000 kr, vilket ar billigt! Market ar dock akta och unikt. sekr. JlJJ 

f 81 19 All* FEJLTRYK 5 aur gran med prir og I GILDI pa samme mrerke. ET 
ENESTAENDE UDSTILLINGSOBJEKT! Attest Granlund. . 
A UNIQUE PRINTING- ERROR, prir and I GILD/ auerprint on the same 'j uu.c. • 
stamp. Certificate Grenlund. THE ONLY KNOWN COPY . . ... .. ...... . 15 000 
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Resa till N01·dia 

RRRRRRRR! Det ring de tidigt derma tisdagsmorgon!! Smatt forargad reste jag mig 
upp och stangde av klockskrallet. Som pensionar borde man val i alla fall fa sova ut 
ordentligt pa morgonen. Men sa kom jag ihag! Om 1 timme skulle "den strange" med 
frun Ann Eva, (Telekortet) hamta upp mig for vidare befordran till GOteborg. Bast att 
snabbt gora sig klar. 

Detta var alltsa upptakten till en hektisk vecka som kulminerade med NORDIA 98 
i Odense. 

Farden gick genom ett soligt hostsverige via Jonkoping och Knalledonien till 
Johnny Pernerfors domaner nere i "Feskelaget". Dar vantade redan var ordforande 
med fru, vilka anlant dagen innan, med kaffe och dopp. Johnny sjalv, som sniket nog 
arbetade derma skona dag, anslOt sig senare. Eftermiddagen forflot i ovrigt med nog
grannt studium av hostauktionsmaterialet 

Tidig purming aven pa onsdagsmorgonen da vi hade en lang resa framfor oss. Via 
Helsingborg- Helsingor tog vi oss soderut forbi Kobenhavn och sa smaningom sag vi 
den pa langt hall. Den nya Stora Balt-bron alltsa! Ett imponerande byggnadsverk med 
4 hoga pyloner. stravande uppat 200 m-strecket, fran vilka sjalva hogbron hangde i 
metertjocka wirar. Underverket fortsatte sedan pa en mycket lang lagbro dar aven 
taget, som passerat Stora Balt i en tunnel forenade sig. Enligt uppgift har bron anvants 
av ca. SO% fler resenarer an beraknat under den forsta tiden den varit i bruk, varfor 
man tror att avskrivningstiden pa det nerlagda kapitalet (ca. 16 mia kr) kan fOrkortas 
avsevart, och snart ar det dags for nasta etapp, Oresundsbron. Nagot billigt noje var 
det daremot inte att passera bron, 210 dkr i vardera riktningen kostade kalaset. 

Val framme i Odense skulle nagon egenhandigt montera sin samling. Vi ovriga 
spankulerade omkring och beundrade redan tidigare uppsatta samlingar. :Man hade 
redan da hunnit montera ett avsevart antal samlingar och allt sag ut att bli fardigt i 
god tid. 

Farden gick sa vidare soderut och via Jyllands platta landskap m1ddes sa den tyska 
gransen. Straxt darefter, i Flensburg, stannade vivid ett kopcenter fOr bunkring och en 
enkel lunch. 

Vart eget kara monopol fOr branda och destillerade drycker skryter garna och ofta 
med att det har varldens stOrsta sortiment, men jag kan garantera att detta grans
handelsforetag inte ligger sarskillt langt efter. Priserna var laga, det gallde inte bara 
sprit och ol, och det ar latt att forsta att danskarna aker langa vagar for att gora sina 
veckoinkop dar. 

Nar sa alla kassar och flaskor stuvats in i bilarna fortsatte £arden per autobahn ner 
mot Hamburg. Autobahn ar en fantastisk inrattning!! Utom nar det blir stopp forstass! 
Och visst blev det stopp!! Ett vagarbete proppade effektivt igen traffiken sa den sista 
milen gick i snigelfart in mot staden. Sa smaningom kom vi dock fram till hotellet 
som visade sig ligga alldeles i narheten av centralstationen, centralt sa det forslog 
alltsa. Efter en snabb incheckning stalldes sa farden till en portugisisk fiskrestaurang 
nagonstans nere vid Elbe, dar havets lackerheter av alia de slag intogs varefter de 
fiesta, efter en lang dags fard mot natt, intog rygglage. 

Nagon hade, infor torsdagens begivenheter, gatt igenom Hamburgs telefonkatalog 
och hittat inte mindre an 40 frimarksaffarer. Manga dock utom gangavstand fran 
hotellet. Nlen 18 affarer inom nagon kilometers radie hade dock sparats. Med denne 
nagon i spetsen stalldes sa upptacktsfarden genom Hamburgs gator. Unt hast du mir 
gesehen, dar fanns faktiskt en hel del, bade av fslandskt, saval som for andra, mindre 
sosfistikerade smakriktningar, lam pat material. Sorn vanligt hade "den strange" tur. 
Han kopte en kronstarnpel HoLT i lyxutforande for tre (3) mark!!! 
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Efter att ha dammsugit staden pa jakt efter fsHindska frimarken var det skont att fa 
stracka ut sig pa sangen och vila benen. Vilan blev dock inte sa langvarigl Kl 8 var 
bord bestallt pa en brasiliansk restaurang, dar de fiesta valde stallets specialitet 
"Rodizio'', grillspett med kott av olika slag, vilket skars upp direkt fran spetten vid 
bordet. Valdigt gott och valdigt rikligtl De vanliga kyparna gav aldrig upp utan truga
de oavbrutet med nya spett med nya kottstycken. 

Ater pa vag tidigt pa fredagsmorgonen, nu pa vag norrut mot Odense igen. Utstall
ningen oppnade 12.00 och dit hann vi ganska precis. Den var inhyst i Odense kon
gresscenter, en komplett anlaggning med bade hotell och utstallningshallar vilka 
passade fint fOr andamalet. Ett vanligt fel vid frimarksutstallningar ar att det ar daligt 
skyltat och NORDIA 98 utgjorde inget undantag i den saken. Jag horde ocksa att for 
dem som inte hade bil, (utstallningen lag en bra bit utanfor centrum) var det daligt 
bestallt med kommunikationer med timslanga koer vid busshallplatserna som foljd. 

Man kan pasta att NORDIA 98 var en kompakt utstallningl Allt inrymt i en enda 
lokal dar ramarna upptog ca. 2/3 delar av ytan och handlare och postverk fick dela pa 
resten av lokalen 

A v fslandska samlingar sags inte manga! Endast fslanningen Hjalti Johannesson 
som visade antikva och groteskstamplar (Vermeil) samt var egen kassor med sin 
samling fslandsk militarpost 1940 - 45 (Stor Silver) kunde skonjas mellan ramarna. En 
tyvarr ack sa liten del i det stora hela. Dansk Vest Indien var daremot val represen
terat med bl. a. 2 guldsamlingar och en del bra Faro-samlingar kunde ocksa ses. 

Det var manga besokare pa NORDIA 98! Fler an jag nagonsin sett pa en NORDIA
utstallning! Kanske blev dock intrycket fel beroende pa den ganska tranga lokalen. 
"Niycket folk, ca. 50 st hade ocksa sokt sig till det mote som var danska syster-forening 
anordnat pa lordagsefermiddagen. Dar mottes fslandssamlare fdm hela Europa for att 
lyssna pa J0rgen Steen Larsens intressanta foredrag om anonyma stamplar pa 
islandska frimarken (delar av detta foredrag kommer sa smaningom att aterges i 
Rapporten) . Senare pa eftermiddagen visade sa goteborgarna sitt auktions-material pa 
Hotel Ansgar dar flertalet av oss var inkvarterade. Pa kvallen intogs dar en god supe 
som avslutades med allmant frimarkssnack frampa smatimmarna. 

Sondagen utnyttjades, av oss som skulle till Stockholm som hemresedag, medan 
goteborgarna, som inte hade sa langt att aka, tog sig en sista titt pa utstallningen innan 
aterfarden. 

En hektisk vecka var till anda och det kandes ganska skont att vid hemkomsten fa 
krypa ner mellan lakanen for att antligen fa vila ut ordentligt. sekr. h 

Kan ntlgon svara pa Kjells fragor 

Fran Kjell Idling i Kungsor har jag fatt bilder av ett censurerat brev fran forsta 
varldskriget. Kjell, som ar av den nyfikna sorten, vill ha reda pa vilken vag brevet 
gatt for att slutligen hamna i Orebro? 

Brevet, som ar ett REK, ar avsant fran Akureyri den 29 I 7 1916 och passerade 
London den 28 aug, alltsa en hel manad senare. Inga andra transitstamplar anger var 
det varit under tiden. Kanske censurnumret kan beratta? Ej heller firms nagon svensk 
ankomsstampel som bekraftar om det nadde adressaten. 

Den har £ragan tror jag nog att Du, J0rgen Steen Larsen, kan svara pa. Det var ju 
bland annat om censurpost under forsta varldskriget som du pratade pa motet i 
Odense. Men alla ni andra som har synpunkter om brevet ar naturligtvis ocksa 
valkomna med svar. sekr. h 

'------~ 
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Nya teorier om Cl BAKKI 7 0 . 

Fran var ivrigt forskande J0rgen Steen Larsen i Danmark har, jag fatt nya 
intressanta betraktelser avseende nagra av kronstamplarna som visat sig svara att 
placera geografiskt. J0rgen ar, som vanligt, mycket detaljerad i sina beskrivningar och 
fa, om ens nagon, kan sina fslandska stamplar av alla de slag battre an han! 

Av utrymmesskal har jag blivit tvungen att dela upp hans artikel i tva omgangar 
och tar i denna Rapport in den del som handlar om BAKKI, en nog sa in tress ant ~ch 
marklig stampel som hittades av Hans von Strokirch fOr nagra ar sedan och som Jag 
skrivit om i tidigare Rapporter. 

J0rgen har tva helt olika teorier om var den kan ha anvants, varav jag nog tror att 
nr 2 arden mest sannolika. Kanske kan nagon avEr darute andra den asikten? 

sekr. JlJJ 

Et forsog pa at placere Cl(BAKKI) samt C2e(BRJEFHIRDING) med violet stempelfarve. 

Cl(BAKKI). 

I Foreningen Islandssamlamas Handbok over isHindska sHimplar - kronestempelhiindbogen- er 

der pii side 28 en artikel om "V ad skal man tro om kronestfunpeln BAKKI ?" Artiklen slutter med 

sp0rgsmiilene: "Ar dette en af de saknade kronstfunplama av typ C1 ? Allting tyder pii det ! Men 

var var den i sa fall anviind ?" Svar pa dessa enkla fn1gor fOrviintas inflyta til Sekr. 

Sp0rgsmiilene har drillet mig, siijeg er en af de ivrige lresere afRapport som sprendt har ventet 

pii at kunne lrese svaret. Da der imidlertid stadig ikke er kommet noget nyt, har jeg valgt at 

nedskrive de oplysninger og tearier jeg har kunnet finde frem til i hiib om, at det kan :fa andre, der 

har st0rre viden endjeg, til at supplere. 

En nrerliggende mulighed synes at vrere, at C 1 (BAKKI) blev fremstillet til brug ved et 

brevsamlingssted. der var iibent primo 1895 uden. at vi pt. har kendskab til et C 1 stempel. 

I alfabetisk orden drejer det sig om: 

Brevsamlingssted. Hreppur. Sysla. 

B6lstadarhlid B6lstadarhlidarhr. A-Hun. 

Brekka Mj6afjardarhr. S-Mul. 

Erta Olfusarhr. Am. 

Gardur Ripurhr. Skag. 

Hals Halshr. S-Ping. 

Saurbrer Strandarhr. Borg. 

Saurbrer Saurbrej arhr. Eyja. 

SkardsstOd Skardshr. Dala. 

Skj01d61fsstadir Jokuldalshr. N-Mul. 

v atnsfj ordur Reykj arfj ardarhr.N-is a. 

n,-y,, .... 1\,-,.n.,..'hT" l'I.T f ,., 

Ahnet. 

1.1.1873. 

1.4.1892. 

8.4.1892. 

30.1.1894. 

1.2.1894. 

1.1.1873. 

1.4.1892. 

1.1.1894. 

1.1.1882. 

30.1.1894. 

"lf'\ 1 1 QOA 

Modtagersenerekronestp. 

C2e(MJOIFJORDUR) 

C2e(ERTA) 

C2b(Hals) 

C2e(SAURBLER) 

C2e(V ATNSFJORDUR) 
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Da der i slutningen af 1894 leveres i alt 17 + 98 = 1.15 C1-stempler, hvoraf to reservestempler 

med indskriften BREFHIRDING og POSTAFGREIDSLAN indtil videre er ukendte, rna der i alt 

Viere fremstillet 113 C 1-stempler med stednavne pa brevsamlingssteder. Heraf er der ud over C 1 

BAKKI kendt 110 stednavne pa brevsamlingssteder. Ud over C1(BAKK1) rna der derfor Vlere 

fremstillet C1-stempler til 2 af de ovenfor anf0rte 11 brevsamlingssteder. 

Vedr. disse 11 brevsamlingssteder anf0rer Por Porsteins i P6sthus & Brefhirdingar f0lgende 

muligheder: C1 (BOLSTADARHLID), C1 (BREKKA) ?, C1 (GARDUR) ?, C1 (SAURBJER)

Borg. 

Det ville vrere interessant at :fa uddybet, hvad begrundelsen er for, at Por Porsteins specielt 

nievner disse fire brevsamlingssteder som mulige modtagere af et C1-stempel. Det kan dog 

allerede nu oplyses, at C1 (SAURB.tER) muligvis er en skrivefejl, idet der i P&B mangler 

angivelse af C2e (SAURBJER). 

Teori 1: Et af de 11 brevsamlingssteder skulle have vreret flyttet til et sted kaldet Bakki. 

Nar man flyttede brevsamlingssteder, skete dette sredvanligvis til et nyt sted i samme hreppur. 

Selv om Bakki er en almindelig stedbetegnelse, fremgar det, ved at sammenligne de ovenfor 

anf0rte 11 hrepper med placeringen af alle kendte steder kaldet Bakki, if0lge Islandsk 

stedfortegnelse, Postadressebog, 1885, at der kun er to steder kaldet Bakki, der passer sammen 

med to af de 11 nrevnte hrepper. 

Det drejer sig om Olfusarhr., hvor man bade havde Erta og Bakki, samt Halshreppur, hvor man 

bade havde Hals og Bakki. 

If0lge teori 1 skulle der altsa have vreret planer om. at et afbrevsamlingstedeme Erta eller Hals 

skulle have vreret p1aceret et nrertliggende sted kaldet Bakki omkring 1894. 

BH Hals blev oprettet 1.2.1894 og befandt sig her urendret indtil det i 1936 blev flyttet til Sk6gar. 

Brevsamlingsstedet fik i 1898 leveret et C2b stempel, der if0lge kronestempelhandbogen har 

sjieldenhedsgrad R 2, hvilket betyder, at stemplet ikke er specielt sjieldent. Da vi kun kender et 

aftryk af Bakki, er der kun ringe sandsynlighed for, at stemplet er anvendt i Hals fra arsskiftet 
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1894/95 til omkring 1898. Den eneste mulighed, hvis C1(BAKK.I) er anvendt i Hals, rna derfor 

vrere, at stemplet er bortkommet eller gaet i stykker meget hurtigt efter, det blev leveret. 

BH Erta blev oprettet i Vogs6sar 8.4.1892. Flytningen til Erta skete 1.1.1894. Brevsamlingsstedet 

fik i 1900 leveret C2e(ERTA), der if0lge kronestempelhandbogen har sjreldenhedsgrad R5, 

hvilket betyder, at stemplet er meget sjreldent. Det b0r derfor unders0ges. om brevsamlingsstedet 

oprindelig skulle have vreret flyttet fra Vogs6sar til et nrertliggende sted kaldet Bakki. men af en 

eller anden grund i stedet for blev flyttet fra Vogs6sar til Erta. 

Teori 2. Brevsamlingsstedet Bakki var planlagt oprettet allerede i 1894. men blev f0rst oprettet 

pa et senere tidspunkt. 

Denne teori kan bestemt ikke udelukkes, da noget lignende ogsa ses nogle ar senere. Da 

nummerstempleme bliver leveret i 1903, reserverede man saledes nr. 19 til Skardshlid - abnet 

1905, 31 til Fossvellir- abnet 1930 med nyt nummerstempel N2 230, 93 til Ames - abnet 1904, 

128 til Kinnarstadir- abnet 1905 og 169 til Selfoss -abnet 1906. Da nummerstempleme blev 

fordelt i alfabetisk orden pr. postafgreidsla ved vi, at man allerede havde planlagt disse nye 

brevsamlingssteder, da nummerstempleme blev fordelt i 1903. 

Der findes to brevsamlingssteder betegnet Bakki. der abnes senere. Det drejer sig om 

brevsamlingsstedet Bakki. Skeggjastadahr., N-Mul. -det senere Bakkafjordur- der abnes i 1899, 

og da f'ar C2e(BAKKI), samt brevsamlingsstedet Bakki. Bildudalshr., V -Bard., hvortil 

brevsamlingsstedet Selardalur flyttes i 1911, og hvor man fortsatte med at anvende N1a-130. 

Af disse to brevsamlingssteder synes kun det f0rste at have interesse i forbindelse med 

placeringen afC1(BAKK.I). Det kan saledes ikke udelukkes, at dette brevsamlingsted allerede var 

planlagt i 1894. Efter teori 2 blev C 1 (BAKKI) altsa sendt til P A Vopnafjordur, hvor stemplet blev 

liggende indtil 1899. 

Hvordan kan denne teori passe sammen med den enlige kendte anvendelse af stemplet ? 

En reparation afG1a Vopnafjordur viljeg tillade mig at udelukke, da C1(BAKKI) er sa sjreldent. 
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Derimod kan det ikke udelukkes, at stemplet er brugt i Vopnafjordur ved en fejltagelse, fordi det 

"Hi i skuffen". Endelig kan det vrere sendt til Bakki i 1899 sammen med C2e stemplet og her kun 

vreret brugt ved sjreldne lejligheder. 

Sammenfatning vedr. C1 (BAKKI). 

Mine betragtninger ovenfor besvarer ikke sp0rgsmalene i kronestempelhandbogen om C1( 

BAKKI). Det ville imidlertid vrere sprendende at :fa kommentarer til de teorier, jeg ovenfor har 

dristet mig til at fremf0re. 

Jeg vil derfor isrer gerne have flere oplysninger om Vogs6sar I Bakki I Erta, Olfushreppur. 

Hvordan er de geografiske forhold? Hvem var ansat ved brevsamlingsstedet omkring 1894? 

Skete der d0dsfald, der kan forklare, hvad der sker ? Findes der lokal aviser fra den tid, der 

indeholder d0dsannocer eller notitser om postforholdene? O.s.v. 

Jeg har forelagt mine betragtninger for kronestempelspecialiten Hans von Strokirch. Svaret er, 

at han hrelder mest til teori 2, idet han tror, at C1(BAKKI) blev fremstillet til brevsamlingsstedet 

Bakki, Skeggjastadahr., N-Mul. - det senere Bakkafjordur. 

Brostiimpelskola 

Eivind Kolstad, var brostampelsamlande van fra Porsgrunn i Norge, har kommit 
pa en lysande ide! Han har startat en "brostampelskola", dar han fortlopande 
kommer att redovisa de olika B-stamplarna fran den forsta, Bl till dagens moderna. 
Han tar ocksa upp skillnader i till synes lika stamplar, dar sadana finnes. 

For att paminna er om hur de olika stamplarna ser ut och hur man i ovrigt skiljer 
dem at, kan ni har nedan se, bade bilder av sjalva stampeltypen samt en uppstallning 
over hur man skiljer pa typerna A- F. 

Bl B2 B3 B4 

B5 B6 87 B8 

a. 5.8.94 
b. 1.7.1899 
c. 25.V.09 
d. 25 .lll.IO.ll 
e. 18.1II.l945 
f. 10.10.56.15.00 
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BROSTEl\1PLER. (Del 1) 

Jeg vet deter flere enn meg som samler brotypestempler, og tenkte det kunne vrere nyttig a gi 

Rapports lesere en oversik:t over de ulike hoved- og undergruppene, samt litt l0st og fast om 

disse stemplene. 

Jeg bruker klassifiseringen til Thor Th., hentet fra hans bok om islenskir stimplar. 

Brostemplene ser slik ut, med ulike variasjoner: 

Nedr.e bro 

Nedre felt 

TYPE Bl. 

B 1- typen er klassisk. Den er, som B2, utbredt over store deler av den filatelistiske verden. 

Breen gar ut til ytre ring og bryter den indre ringen, slik at denne blir delt i to. 

Mange ( ofte 1 0) loddrette stolper i rommet mellom ring og bro. Stjerner, punkter og/eller 

ornamenter i nedre felt . I et par tilfeller ogsa skrift i dette feltet. Stedsnavn i 0vre felt . Dag, 

maned, arstall og av og til tidsangivelse i midtfeltet. 

B1a. 

Arabiske tall. arstallet kun med de to siste sifferne. 3 stjerner i nedre ring. Oft est 10 loddrette 

stolper. 

Det kan sikkkkert diskuteres hvor mange B 1a- stempler som finnes; jeg mener 142. Da tar jeg 

ikke med Alftanes eller Undraland, som pr. i dag er helt ukjente. Jeg har ogsa regnet 

Lindahlid/Sydrafjall som samme stempel, se mer om dette senere. 

De aller fleste B1a- stemplene ble Ievert i 1930, og tatt i bruk 1. juli. F0r dette var det kun R

vik som had deB 1 a-stempel (fra 1894). Det siste som ble tatt i bruk var Gull foss, fra 1952. 

Kommentarer til noen av stemplene. 

1. AKUREYRI. 

2 stempler. Skilles fra hverandre kun pa 3-tallene. Type I har rund fane (3), mens type II har 

flat fane. (3). Den siste er vanligst. 
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2. FLAGA 

Type I ble 0delagt i brann 1.12.1930 og fikk dermed bare 6 mnd. levetid. Blant de sjeldneste 

brostemplene. 

Type II, som er ooyaktig lik type I, ble ikke Ievert f0r 1937. I perioden 1931-37 brukte Flaga 

3-rings dansk nummerstempel 236, utf0rlig beskrevet tidligere i Rapport. 

3.HVAMMUR. 

Muligens i bruk fremdeles. Mitt siste Hvammur er fra 1992 og stammer fra Hafnir pa 

Reykjaneshalv0ya. Sannsynligvis brukt pa brevhuset Stadarh611. 

4.NUPUR. 

Ligger i V-isafjardarsysla. Ogsa sannsynligvis apen, eller nylig nedlagt. 

5. SKARD. 

To ulike Skard finnes. Brostemplene skilles pa "A"-ene. Skard i Dalasyslu har en A med spiss 

topp, mens Skard i Borgarfjardarsyslu har en flat A. Den sistnevnte, som er den vanligste, har 

ogsa utflytende stolper i feltene mellom bro og ring, slik at det nesten blir svarte felter i stedet 

for stolper. 

6 .SYDRAFJALLILINDAHLID. 

Da BH Sydrafjall ble stengt og flyttet til Lindahlid, fulgte, som sedvanlig pa island, stempelet 

med pa lasset. Sa har den nye brevhusstyreren pa Lindahlid 0yensynlig nektet a bruke 

Sydrafjall-stempelet, og fysisk gatt til angrep paden forsvarsl0se. Resultatet ble jo kuri0st 

nok: Sydrafjall var borte for alltid; tilbake var et stumt stempel. Dette ble brukt, noen ganger 

alene, andre ganger med Lindahlid skrevet i navnfeltet, men oftest sammen med et 

gummistempel Lindahlid. Morsomt. 

7. THINGEYRI 

Det eneste B 1 a-stempel som med sikkerhet er i bruk fremdeles. 

I forbindelse med registrering av sjeldenhetsgrad pa B1a-stempler, vii jeg gjerne ha beskjed 

hvis noen vet om f0lgende stempler: HESTUR is, HRAUN, KULUDALSA, MYRAR, 

M.tELIFELL, REYKIR AR og ST ARMYRI. 

L!NDAHLfD 

~::.e~cra J::i i nar di gurr'i.sson 
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Arabiske tall, hundrearstallet skrevet fullt ut. 3 stjemer i nedre ring. Loddrette stolper i 

varierende antall. 

5 eller 6 B 1 b-stempler finnes. Vi har jo en konkurranse gaende her i rapport: Finn store og 

sma stjerner pa Fa.skrudsfjordur B 1 b! 

Foruten Fa. er det Blondu6s, Keflavik, Patreksfjordur og RVK som har hatt B lb. Blondu6s er 

det eneste brostempelet utenfor RVK i bruk pa 1800-tallet. Det ble Ievert 1.7.1899. 

Det eneste sjeldne av denne typen er Keflavik. 

Dag og ar med arabiske tall, maned med romertall. Hundrearstallet kun med de to siste 

~ifferne. Ornamenter og stjerner i nedre felt. Loddrette stolper av varierende antall. St0rrelsen 

pa stem.elene varierer ganske my~. 

3 RVK-typer. Dessuten Flatey, Keflavik og Vik i M}'rdaL Ingen av dem srerlig sjeldne. 

Keflavik mest uvanlig. I Thor Th6rsteins' bok star det oppf0rt 4 RVK-typer, men den fjerde, 

med betegnelsen R-15, eksisterer neppe. 

(forts) 
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' 
Nedanstaende artikel av P6r P6rsteins, ursprungligen publicerad i Safnio, har 
formedlats till oss av Olafur Eliasson for publicering med P6rs medgivande. 

Nummerstampel 261 och baten till Hvalfjorour m/b Dagny RE-178. 

Under senare ar har det blivit kant (bland frimarkssamlare) att dottern till skepparen 
paden sista baten som gick till Hvalfjorour kande till anvandningen av en 
nummerstampel med anledning av b~Hens befordring av post pa fjordkusten. 

Nar vi idag kor runt fjord en pa en tim me sa later det underligt att en liten motorbat 
pa endast 8 ton, korde enligt en tidtabell de fiesta manaderna under aret och 
transporterade passagerare, post och gods under manga ar. Men sa ar historien. 

Anda fran 1893 fraktades god , forst med angbat och senare med motorbat sam gick 
fran Reykjavik till Kjalarnes, Kj6s och Hvalfjorours kust, men anda fram till 1930 kan 
man saga att det inte fanns vagar runt Hvalfjorour, den enda mojligheten till 
forbindelse var sjovagen. Denna forbindelse betjanade ocksa nagra fa landsdistrikt 
i Borgarfjorour, Leirarsveit, Lundareykjadalur, Skorradalur och Skilmannahreppur. 

Nu forbigar vi alia ar fram till 1929 men den 3 maj 1929 blev det undertecknat ett 
kontrakt mellan "Regeringskontoret, avdelning II og Magnus P6rarinsson, boende pa 
Bakkastigur 1 i Reykjavik och agare och forman pa motorbaten Dagny RE-178 for 
kustfart fran Reykjavik runt Hvalfjorours kust under perioden mars till arets slut enligt 
en fardplan. Baten skulle anlopa Kalastaoakot, Laxvogur och Hrafnseyrar 
tolv ganger under perioden. Fardplanen blev dock utvidgad och extra turer blev 
insatta vid behov av okad fraktkapacitet. 

I ett brev fran poststationen i Saurbaer av 1 0 november 1928 blev det framfort 
onskemal om att en motorbat som fick statsunderstod for kustfart i Hvalfjorour 
skulle bli skyldig att hamta och leverera post vid anlopshamnarna. 

Poststyrelsen stodde denna onskan,en paragraf lades till kontraktet med Magnus 
P6rarinsson och att posten skulle transporteras varannan torsdag. 

Man har inte funnit nagot som heist om anvandningen av nummerstampeln och nar 
vi nu vet att baten var pa endast 8 ton sa ar det klart att det inte fanns star plats till 
avstampling och behandling av posten ombord. 

Helt klart blev de brev sam togs emot och sam levererades lokalt, avstamplade fore 
ankomst till Reykjavik och anlopshamnarna kunde bli upp till 12 st per tur. 

Formodligen ar det ocksa sa att all post sam levererades till postkontoret i Reykjavik 
blev avstamplad ombord for i annat fall fanns det inte start behov av en stampel. 
Baten fick ingen betalning for postbefordringen och under perioden november
december 1934 ar det kant att 40 kg post blev transporterad. 
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Magnus P6rarinsson skotte sitt uppdrag bra och kontraktet blev standigt forlangt men 
situationen forandrade sig genom aren. Vagen till och utmed fjorden blev forlangd 
och slutligen var det bara boende vid kusten som anvande baten som transporterade 
gods tram till deras dorr. Med anledning av vagens forlangning blev gardar utan 
vagforbindelse under vintern farre ar fran ar. 1934 blev driften av baten vansklig och 
under sommarhalvaret fanns det bilforbindelse fran Akranes tram till Miofell och gods 
transporterades dagligen med m/s Fagranes mellan Reykjavik och Akranes. 

1935 meddelade Poststyrelsen att fran och med da skulle posten transporteras 
med bil fran Akranes och ej langre med bat. Samtidigt blev ocksa sjotransporterna 
indragna eftersom statsstodet forsvann. 

P6r P6rsteins 

Olafurs egna privata upplysningar. 

Detta brevkort ags av dottern till Magnus P6rarinsson, skepparen pa Dagny. Hon 
berattade att hon sjalv skrivit brevkortet och avstamplat det ombord pa baten. 

··--·-· - -~-~-/'{ -33 

i r~t::9 '· 
~lzwmun7(wn1Z· 

I 
: - ---·--· .......... ·-··-···· .. ·-······-··· .. -····-- ......... -;·-··-

! =·--:~@;~~: ~'2~-!_: 
."j 

l • __.__ ____ --··•••-·• •••-•••••••••••-•-•••••••••••••••;:. ••••• .. r; • 

1 ·. .. · · ·; .. ~};t.r~;,' 
I . !J/."~'"" • . 

Detar ett julkort, daterat 23.12.33, men hon skrev fel; "Hjartliga lyckonskningar" i 
stallet for "God Jul". Detar darfor brevkortet fortfarande finns kvar och p.g .a. ett 
lyckligt tillfalle har historien kommit frimarkssamlarna till del. 

Olafur Eliasson 
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Ett exemplar av fardplanen runt Hvalfjorour. Fardplan for m/b Dagny ar inte kand 
men den bar vara ganska lik den som visas. 

AatlunarferOir 
mb.. ,6tliNNu urn Hvalfj5r0 1926. 

1. hwiJ u. mara 10. tare 11. jCll 

2. - 11. 111&1 1t. - s..~ 

3. - 111. 111&1 12. - Q.~r 

•• - !Q. lll&S 13. - 20. - -
6. - 14. Jbl 14. - 28. - -
8 . - a J""' 111. - II. Did6ber 

7. - 2e. - Ill. - 18. nOnnlber 

8 . - II. }(Ill 17. - 12. 0..-abw 

Q. - 20. -

~rinD 6u h-alt &i .aa k.l. I i:c1q!1 fn RqkJav!.'r.. ri vdluz lRyf:. ~&· 

J..oa.IUU&r : Kahsta!!wt. H~ 01 ~-

A.~rtii!J.Ia batli!u u I ~ C. ~ H~ 21 oc c ~ 

....... 

5_\-nishom af siglingadr:rrlun um Hvaljjoro. Ekki er til dcrtlun 
nvb Dagn~jar en lzzin var mjog svipuo pessari. 

Av ovanstaende kan man formoda att stampeln drags in 1935. Enligt nummer
stampelhandboken tilldelades nummerstampel 261 Lindarbrekka 1946-01-01. 
Fragan som da uppstar ar om stampeln anvants under tiden 1936 till 1945 och 
i sa fall var? Ar det nagon av vara medlemmar som kan hjalpa oss med detta? 

FAXAFLOI 

-, 
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Nytt om Flatey och Prir 

Pa min forfragan om mer information om Flatey, den lilla on mitt ute i Breida
fjordur i forra Rapporten, har inkomit ett antal svar. Faktiskt sa manga att jag maste 
sovra bland svaren och i denna Rapport endast ta in det forst inkomna och sprida ut 
de andra i kommande Rapporter. For att data dem i den ordning de ankom sa borjar 
jag med J6n Adalsteinn J6nssons utforliga brev om Flatey, dar han aven har en del 
tankar om var gemensamme van, konsul Thomsen. Jon skriver: 

Broder! 
Som· vanligt laser jag Rapporten med intresse och det ar sjalvfallet att om man kan 

hjalpa till i samband med vissa problem inom islandsk filateli, gor jag det med stor 
gladje. 

Nu ar det drygt ett ar sedan jag skrev till dig om "Thomsen-brevet" fran 1893. 
Thomsen ar ofta i mina tankar nar jag laser om det som handlar om islandska 
frimarken i slutet av 1800-talet och da ej minst om det dunkla overtrycket "prir" fran 
1897. Jag ar namligen klar over att han ocksa har spelade en stor roll, troligen den 
stOrsta. Vi vet namligen med sakerhet att nastan hela upplagan av det har overtrycket 
hamnade i hans ficka. Det syns vara endast en brakdel av dessa marken som 
anvandes pa vanligt satt och sa vitt jag vet fanns de uteslutande att kopa pa 
postkontoret i Seydisfjordur pa ostlandet forutom i Reykjavik. 

Nar jag skrev kapitlen om prir-marketnal aste jag allt som jag fick tag i betraffande 
dem Da hittade jag atskilliga saker som vackte stort intresse hos mig, men som jag 
ansag knappast spelade nagon roll eller var nodvandigt for postverket i samband med 
min bok. I stallet funderade jag att eventuellt, pa egen hand, skriva en artikel senare 
endast om detta forsta islandska overtryck och dar gora ett forsok att titta bakom 
kulisserna med hjalp av det material som jag funnit for att om mojligt reda ut 
Thomsens deltagande i ajfaren. Tyvarr har jag inte hunnit gora detta annu. 

Som du sjalv har kollat, finns prir-markena stamplade fran 11 p6stafgreidslo1' (PA). 
Jag har den asikten att alla dessa marken ar efterstamplade, utom Reykjavik och 
Seydisfjordur. 

Nu har du hittat ett klipp med ett par av prir, stamplat med en FLATEY 
kronstampel och du undrar hur ett prir-marke kunnat hamna ute pa Flatey och hur 
"denna Zilla o, for att inte saga kobbe, som inte kan vara mer an nagra hundra meter i 
diameter har vidmakthallit sin status, forst som BH fran 1882 och sedan som PA fran 
1914". 

Jag ar i sjalva verket mycket mer forvanad och tveksam over prir-market stamplat 
pa prastgarden TJORN A VATNSNESI an over prir-market f1'an Flatey. 

Eftersom du sager "det skulle vara mycket intressant att fa veta mer om denna Zilla 
o, Flatey", vill jag garna go1'a ett fo1'sok att "still a din kunskapsto1'st i am net". 

Flatey ar storst av alla de oar i Breidafjordur som kallas fo1' Vestureyjar och har 
alltid haft de fiesta invanarna. Denna o tillhor ungefa1' 40 andra, sman·e oar och 
holmar. Pa Flatey har funnits handel redan f1'an medeltiden och sedan 1777 har Flatey 
varit aukto1'iserad handelsplats. 

I mitten av 1800-talet var Flatey ett av de viktigaste centra i island for kultur och 
framsteg. Under detta sekel levde dar manga prominenta personer, bl. a. en redare 
som kopte halva kopstaden och bedrev handel dar men han var ocksa den forste i 
trakten som utrustade fa1'tyg for fiske. Om jag minns ratt seglade hans batar bl. a. med 
fisk hela vagen ner till Spanien. Dar levde ocksa under aren 1823 - 1860 en mycket 
framstaende prast som var en av de storsta framstegsmannen i landet. 
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Fran 1880- 1921 fanns en annan duktig priist pa on med namnet Sigurdur ]ensson, 
brorson till den isliindska frihetshjiilten ]on Sigurdsson. Du har siikert nagon gang 
hort hans namn. Sigurdur ]ensson var ocksa en mycket prominent person och prost i 
Bardarstrandarsysla samt dessutom alltingsman. Och nu ii1' jag iintligen framme vid 
det iimne jag vill beriira lite grann och gissa pa varfiir klippet med prir-overtrycket 
fran Flatey, som du skrive1~ om, har fatt ons kronstiimpel. 

I min bok, sid. 240, framhiiver jag att prir-miirken, stiimplade utom Reykjavik iir 
mycket siillsynta, men de har nu, som du siiger, funnits frftn 13 PA elle1' BH. Jag 
omniimner tre prir-brev, tva stiimplade i STYKKISHOLMUR och ett me d 
KI(R)K]UBJE]ARKLAUST.-stiimpeln pa Prestsbakki, som ligger i niirheten av garden 
Kirkjubcrjarklaustur, diir PA fanns under dessa ar. Alla breven iir stiimplade i januari 
1898 och till adressater i Reykjavik. Sedan jag for 25 ar sedan skrev om breven ifraga 
hal' jag, i den Halska samlingen hos Postur och Simi i Reykjavik, upptiickt ett fjiirde 
brev med stiimpeln KIRK]UBJE]ARKLAUST .. Det hiir brevet ii1' ocksa fi'an janual'i 
1898 och med samma handstil. Tre av breven Val' till Herra assesor ]on ]ensson i 
Reykjavik, men ett iir till "Yngispiltur" fens Sigw'dsson, Adr. Assesor ]on ]ensson, 
ReykjaVIK. Det vill siiga att alla breven anliinde till assesorns hus i ReykjavtK. Kan 
detta vara en tillfiillighet? 

Tva av breven kommer fran Stykkisholmur eller nagot stiille ej langt diirifran. D. v. 
s. fran din gunstlig-trakt runt Breidafjordw'! Tva brev kommer fran Prestsbakki i Sida 
i Vestur Skaftafellssysla. 

Assesor ]on ]ensson var bror till priisten i Flatey och yngispiltur (d. v. s. ynglingen) 
fens Sigurdsson, som fanns hos assesorn, var priistens son. Diirfor ligger det niira till 
hands att dra den slutsatsen att priisten i Flatey har skickat dessa tva prir-brev via 
Stykkisholmur, diir de stiimplades, till sin son och sin bror. 

Under dessa ar Val' en distriktsliikare bosatt pa en gard, Breidabolsstadur, som finns 
alldeles i niirheten av Prestsbakki och ej langt fran Kirkjbcrjarklaustur. Han hette 
Bjarni ]ensson och var bro1' till assesorn i ReykjaVIK och priisten i Flatey. Behiiver jag 
siiga sa mycket mera om tiinkbart sam band mellan alia dessa prir-brev? 

Nu iir det siikert att varken PA i Stykkisholmur eller PA i Prestsbakki fick 
overtrycken till salu. Varifran har da dessa miirken kommit till priisten i Flatey och 
liikaren i Breidabolsstadur? fag har mina teorier om det: 

Med hiinsyn till vad jag nu sagt om prir-miirkena, iir det mycket troligt att priisten i 
Flatey haft flera stycken i sina gommor. Tva av dem finns sannolikt pa klippet i fraga. 
Vem vet? 

Jag har en beniigenhet att tro att Thomsen pa nagot siitt statt bakom dessa brev och 
att de till slut hamnat pa hans skrivbord!!! 

Jon Adalsteinn Jonsson 

Ja dar ser ni hur man med tillgang till arkiv och andra kallor, men framfor allt med 
filatelistiskt kunnande bade om frimarken och de geografiska forhallandena kan lura 
ut sambanden mellan olika brev och dess stamplar. 

Fa se nu, om J6n kan klura ut hur den senaste kronstampeln pa prir-marke, den 
som anmals i denna Rapport, LJEKJAMOT, har anvants? Jag vantar med spanning pa 
svar! 

"Yngispiltur" fOrresten, vilket harligt ord!! Det for tankarna tillbaka i tiden till 
ungdomsaren da "pilten" eller ibland "parveln" ofta anvandes i smeksamma ordalag 
av aldre personer i den narmre vankretsen. sekr. ilJJ 
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