
nr 113 Mars 1999 

F oreningen islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson - Soderberga Aile 38 - 162 51 Vallingby 

Kiira samlarviin 

Du hallet nu i dina hander arets fOrsta Rapport, laddad med allehanda nyheter 
om vara kara islandska frimarken och stamplar. Men inte bara det!! Har finns 
aven manga lasvarda artiklar om fartyg som trafikerat island samt om Flatey, 
"min egen lilla o" ute i det stormpiskade Breidafjordur. Kanske har du aven 
registrerat att vi fran och med detta nummer har en ny loggo pa Rapporten. Det 
beror pa att en ny dator infOrskaffats som inte innehaller de gamla typsnitten -
"Palatino" och "Zapf Chancery" utan vi maste overga till nya, "Times New 
Roman': och "Brush Script", det senare ganska frasigt, eller hur? 

Det som ligger' narmast om hjartat nar denna Rapport gar uti borjan av mars, 
ar val att sa manga av er som moj ligt kan komma pa vart landsortsmote i 
samband med Malardalstraffen i Kungsor, 26 - 27 mars. Som du kan se pa 
programmet pa sid. 3, blir det tva spackade dagar, inte minst da lordagen da 
varje forening haller sina egna moten med olika aktiviteter. Vii islandssamlarna 
kommer, forutom en bra intern auktion att ha lotterier, forsaljning av eget 
material, visning av samlingar samt mycket annat. Men Malardalstraffen ar en 
stor filatelistisk handelse! Har kommer aven att fmnas handlare med 
forhoppningsfullt laddade lador och album. For den som vill ovematta fmns 
olika altemativ, men hr ber jag dig ta kontakt med Kjell Idling (se programmet) 
for narmare information. Jag vill verkligen rekommenderar er alia, aven om ni 
har en bit att aka, att besoka den har traffen som ser ut att bli nagot alldeles extra 
och som normalt brukar besokas av 1 00-tals samlare. Redan vart forra 
landsortsmote i Orebro var ju bra! Det har blir annu battre. ! ! Och i tva hela 
dagar! ! ! For att fresta dig ytterligare kan jag saga att foreningen lyckats inhandla 
nagra riktigt bra samlingar som vi kommer att stycka till Kungsorstraffen. Dar 
finns bade stamplar och marken av alia de slag. Och den som kommer forst till 
kvar'n o.s.v. 

For att aterkomma till auktioner, det ar ju dock ett kart samtalsamne, sa har 
jag i dagarrta pratat med Johnny Pemerfors i Goteborg, som meddelar att var 
stora hostauktion i ar kommer att avhallas den 9 oktober pa Hotel Opalen i 
Goteborg i samband .med Goteborgs frimarkslagers auktion dar samma dag. Sa 
har kan du sla tva flugor i en smail! Johnny tar fortfarande emot material, men 
maste ha det fore juni manads utgang. Du som har bra, fore-tradesvis stamplat 
material samt brev kan sanda det till Johnny Pemerfors- Draggensgatan 5- 418 
77 Goteborg eller diskutera per tel. 031/54 88 78. sekr. 
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Arets forsta Rapport ar har och jag hoppas att ni skall fa m\gra trevliga stunder 
med den! Sjalv soker jag upplysningar om en bat med namnet "INGOLFUR" 
som trafikerade Reykja-vik- Akranes - Borgames omkring 1910-talet. Sakert 
firms det nagon av vara samlarvanner som vet att beratta nagot om baten. 
Tacksam om ni sander nagra rader till mig. 

Nu ser ni fram mot Abo och Nordia 99. Forhoppningsvis ordnar Leif en 
gruppresa dit? Kanske kan vi ha en liten traff och ett foredrag dar om nagot 
intressant amne. 

Det borjar ocksa ordna upp sig med Nordia 2000. Den avhalles i 
Sollentunamassans fina lokaler i slutet av februari 2000. 

Snart ar det dags for arsmoten igen. Hoppas pa manga deltagare vid dessa 
viktiga mot en! Efter vad jag sett och hort borj ar samlandet av islandska 
frimarken att oka igen och det ar valdigt trevligt! Vi kan ju aven se det pa att 
medlemsantalet i var forening okat med 18 medlemmar detta ar. Jag hoppas 
ocksa att du blir inspirerad av all a fma artiklar i derma Rapport. 

Tills vises eller hors. Ha det sa bra!! 
Stig Osterberg 

Medlemssituationen 

En titt i medlemsregistret, som det sag ut vid arsskiftet 1998- 99, ger vid handen att 4 
st uteslutits pa grund av obetalda medlemsavgifter. 

Pa plussidan ser vi att 22 nya medlemmar anslutit sig till foreningen. Saledes en 
okning med inte mindre an 18 medlemmar. Ett gladjande resultat som vi far ga manga 
ar tillbaka i tiden for att jamfOra med Tillsammans ar vi numera, enligt kassoren, 275 
medlemmar i fOreningen, vilket verkligen inte ar sa daligt med tanke pa ett ganska 
smalt samlingsomrade och att vi ar utspridda sa gott som over hela jordklotet. Men det 
galler for oss att inte kanna oss nojda med arets fina resultat utan ga vidare med nya 
friska tag fOr att varva nya medlemmar. Vii styrelsen gor alit vad vi kan pa massor och 
utstallningar men vi maste ha hjalp av Dig ute i foreningslivet. Visst kanner Du val 
nagon eller m1gra filatelister som samlar vara omraden!! Pa dem bara och varva dem!! 
80 kr per ar ~r ju inga pengar och inte manga klubbar har ett medlemsblad av Rapport
ens dignitet. Ett stralande tillfalle ar ju Malardalstraffen i Kungsor. Valkomna dit!! 

Arets vinst och forlustkonto pa medlemssidan ser alltsa ut som nedan: 

Nya medlemmar i Stockholm 
" Goteborg 
" Ovriga 

2 
11 
_2 
22 

Och pa minussidan 
Avlidna 0 
Utgagna pa egen begaran 0 
Uteslutna p.g.a. obet. avgift 4 

4 
Totalt 

Det skall tillaggas att man i Goteborgsklubben inte gor skillnad pa rena Goteborgsmed
medlemmar och ovriga. 
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MALARDALSTRAFFIKUNGSOR 

Harmed inbjuds Malardalsklubbarnas medlemmar 
till varens traff som ocksa ar klubbens 45-ars 
jubileum. 
Datum ar fredagen den 26 mars 1999. 
Plats ar Centralskolan i Kungsor, se kartskiss 
pa sista sidan. 
Intrade 60 kr, fortaring ingar. 

Anmalan sker garna klubbvis till Kjell Idling, Ladugardsvagen 11, 736 35 Kungsor. 
Telefon kvallstid 0227113545. Eller via e-mail kjell. idling@swipnet.se senast 18 mars, 
galler aven hyra av handlarbord for privat personer samt foreningar. 

Program for Fredagskvallen: 

Kl.18.30 

Kl.l9.30 
KL19.35 
Kl.20.00 
KL21.00 
KL22.00 
Kl.23.00 

Ovrigt: 

Oppnar dorrarna for de besokande, Lottforsaljning, visning av auktionsmaterial, 
handlare 
Valkomsthalsning av var ordforande LeifLundin. 
Kaseri av sportreportern Bo Hansson, tillika frimarkssamlare. 
Cafeterian oppnar. 
Auktionen borjar, OBS! auktionsvillkoren pa medsand bilaga 
Representantmote, plats se skissen pa sista sidan. 
Traffen avslutas 

Pa traffen deltager aven Sveriges Filatelistforbunds specialforeningar som visar 
upp sina verksamheter. islandssamlarna, Variantsamlarna, SSPD 
Hembygdsfilatelisterna, Svenska Motivsamlare och SMPS 

Program for Lordagen: 

Kl.lO.OO Dorrarna oppnas, Lottforsaljning, specialforeningar dar nu aven 
Rysslandssamlarna anslutit sig, har nu sina egna aktiviteter for sa val gamla som 
nya medlemmar, for information se respektive forenings informationsblad eller 
kontakta deras kontaktpersoner. 
Det kommer aven att finnas handlare pa plats samt mycket material fran 
klubbarna 

Kl.16.00 Dorrarna stangs fOrhoppningsvis. 

Cafeteria kommer att finnas i lokalen under hela dagen. 

Stampel, se avbildning ovan. 

Viilkomna onskar Kungsors Frimiirksklubb 
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Andringar i nummerstiimpelkatalogen 

Vi har nu, tack vare Th6r Thorsteins, fatt sadana uppgifter om nummerstamplarna 
215 och 261, att vi maste gora nagra andringar i handboken. Jag har darfor tagit fram 
det nya underlaget och foreslar, att du som ar den lycklige agaren till boken, klipper ot 
nedanstaende fakta och tils vidare klistrar in dem i din bok. sekr. flJJ 

215 
M/S Esja 
Stokkseyri 

1925-
1926-

1926-12-02 
1930-06- B. 

Anvandes ombord pa M/ S Esja till dess att den nya B 3c-stampeln 
REYKJA v1K SKIP Nr 1 anlande 1926-12-03 
Stokkseyri fick stampeln som ersattning for N 1a - 8, 
vilken gick sonder ar 1926. 
Senast kanda plats for stampeln: ar: 

N. Mul. 
Arn. 

-------------------------------------------------------------------

261 

M/S Dagny 1932 1935 
Lindarbrekka 0. 1946-01-01 1951- B. N. Thing. 
Det som styrker att stampeln anvants pa M/S Dagny, ar att dottern till 
kaptenen pa baten bekraftat att stampeln fanns ombord. M/S Dagny togs 
ur trafik i Valfjordur 1935,. 
Vid Frfmerkjasalans forfragan 1950, om vilka stamplar som fanns pa de 
olika brefhirdingarna, lamnade Lindarbrekka ingen uppgift. 
Senast kanda plats for stampeln: ar:: 

Och iiven i kronstiimpelhandboken 

Efter att ha last Jorgen Steen Larsens inlagg i Jul-Rapporten gor jag aven ett tillagg 
till C 1-BAKKI, den nyupptackta stampeln som vi inte riktigt vet var den ar anvand, 
men som vi har en del synpunkter pa. 

----iAKKI ____________ ???? __________ ???? _______ ?n? _____________ ?? ___ _ 

Endast 1 stampelavtryck ar hittils funnet. Vi kanner dock fOr 
tillfallet inte till var stampeln ar anvand 
En teori, accepterad av flera experter pa omradet, hailer 
dock fore att stampeln ar anvand i Backki i Bakkafjordur. 

I 

R.R.R. 

-----------.---------------------------------------------------------
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lsltindsk post utan [rimtirken 

Fran och med bOrjan av januari 1998 blir ofrankerade 
inhemska brev som liimnas direkt i postluckan inte frankerade 
med frimiirken av postpersonalen, om inte inliimnaren begiir detta. 
lstiillet liimnar postkassorskan over ett kvitto fran sin dator och 
stiimplar sedan brevet med sin fyrkantiga stiimpel av gummi (se 
fig. A) som bevis pli att portot iir betalt. Varje postkontor har 
erhallit sin egen stiimpel med namn och siikerhetsnummer for 
varje kassor. Denna typ av stiimpling iir tills vidare endast avsedd 
for inhemsk post. Brev med paklistrade frimiirken blir stiimplade 
pa vanligt siitt med stiimplar av bro eller maskin-stiimpeltyp slisom 
tidigare. 

Detta forfaringssiitt kommer nu liven att tilliimpas pa brev till 
utlandet, da islandspostur nu anskaffat speciella stiimplar (se fig. 
B) for anviindning pa all slags post. I den nya stiimpeln syns 
namnet pa postkontoret, postens symbol, datum och PP, men inte 
siikerhets-numret. I fortsiittningen blir denna stiimpel anviind pa 
all slags ofrankerad post blide till in och utlandet. och meningen iir 
att den skall bOrja att anviindas i bOrjan av mars. 

Det iir osiikert vi/ken effekt detta nya forfaringssiitt for 
avstiimpling av post kommer att fa for anviindning av frimiirken, 
men eftersom de fiesta avsiindare iir likgiltiga om deras post iir 
frankerad med frimiirken eller ej, blir med siikerhet stiimplade 
isliindska frimiirken allt ovanligare i framtiden. 

Thor Th orsteins 

Denna alarmerande Rapp01t om hur det islandska postverket 
omstruktureras till att inte anvanda frimarken pa brev som larnnas 
direkt pa postkontoren, fick jag i slutet av januari fian Thor 
Thorsteins i island. Forfaringssattet har tydligen varit igang pa 
inhemsk post i ett diygt ar och utokas nu till att galla aven 
utlandsposten. Triligt att just island gar i braschen for ett 
fi·imarkslost sarnhalle, aven om man fuskat med Frima-etiketter 
under ett antal ar. Vi f'ar verkligen hoppas att de vackra islandska 
frimarkena, pa sikt, inte helt forsvinner, dartill ger val forsaljningen 
av postfriskt material alltfor goda in-komster till stadskassan, men 
vackert islandskt stamplat material, som alltid ar svart att !a tag i, 
kmmner med all sakerhet att bli annu svarare att finna. Snart aterstar 
val bara de orderstamplade lyxexemplaren for stampelsamlarna, men 
vi f'ru· val forlita oss pa alla de brev som laggs pa ladoma ute i 
sarnhallena. Jag kan ocksa tanka mig att klipp med de stamplar av 
typ A som endast varit i bruk i ca. 1 ar kan bli ett nytt samlings
mmade, (se bara pa vara svenska terminalstamplar) sa det finns inget 
ont som inte for nagot gott med sig. Jag maste i det sammanhanget 
be va.ra islandska medlemmar att sanda in sadana klipp med 
stamplar, sa att jag kan registrera dem i vart stampelarkiv. Hur 
manga postkontor fmns det kvar i island egentligen? Jag kan tanka 
mig att rationaliseringsivem inte varit mindre daruppe an har 
hemma. Kan nagon upplysa om hur manga, och vilka postkontor 
som fortfarande ar oppna?? 

Till slut en fraga till Thor! Ar sakerhetsnurnret i den nuvarande 
stampeln stallbart, liksom daturnet, eller har vruje kassorska var sin 
stampel?? 

Sekr. 



Ny DAKA-katalog iSLAND 1999 6. 

Facit i all ara, men samlar man Island sa ar DAKA-katalogerna i en klass far sigl 
Inget emotsager mig detta nar jag bladdrat igenom firma Paaskesen/Bankes senaste 

skapelse, 1999 ars DAKA. Det enda som man skulle kunna anmarka pa ar kanske 
avsaknaden av fargbilder, men de kommer nog. 

Den har katalogen ar tillrattalagd for dig som samlar Island katalog, stamplat eller 
ostamplat. For den som samlar klassiskt eller for stampelsamlaren finns den i juni
Rapporten anma.lda "DAKA Handbag over klassiskt Island, Gronland och Faroarna", 
en liten parla i fickformat sa att den alltid finns tillhands. 

f<)r att inte glomma bort nagon av den senast utkomna katalogens fOrdelar later jag 
som vanligt pressreleasen tala for sig sjalv enligt nedan: 

DAKA GF 20- Island 1999 

144 sider. Pris DKK 160,-

Sidste ar udkom f0rste udgave af DAKA forlagets nye Islandskatalog, GF 20. Salget er gaet sa godt, at 

forlaget forel0big har besluttet sig til at udgive dette katalog hvert ar. 

I ar er kataloget udvidet med Greidslu dg Orlof mrerkerne og de allerede bestaende afsnit er f0rt up-to-date 

med nye informationer. Specielt hrefter man sig ved afsnittet om varianter, hvor hovedparten af 

illustrationerne er udskiftet med nye og meget klare billeder af alle varianter. Der er ogsa kommet en del nye 

og til dels meget markante varianter til. Alene dette afsnit er rigeligt hele katalogets pris vrerd. Her rna 

alle samlere af Island kunne fa mange forn0jelige timer til at ga i jagten pa en overset sjreldenhed. 

Island har ide senere ar vreret et meget levende samleomrade med stor eftersp0rgsel udenfor Island selv. Det 

kan ses pa en rrekke priser, der er gaet kraftigt i vejret. Det grelder bade for de helt gamle frimrerker og for de 

helt nye, hvor eftersp0rgslen abenbart er st0rst. 

Det rna hilses med glrede, at et grundkatalog over Island kan udgives hvert ar. Det tyder pa et sundt 

samleomrade i god udvikling. Nar kataloget tilmed prresenterer sig nydeligt og srerdeles overskueligt, kan 

man kun 0nske forlaget tillykke og habe pa et lige sa godt salg i ar som forrige ar. 

For den lidt mere fremskredne samler udgav DAKA forlaget i marts maned i ar en DAKA Handbog over 

klasslsk Island, Gmnland og F«:r0err1c. Dct cr 2t sta:rkt specialiseret katabg med et vreld af posthistoriske 

oplysninger og priser pa aile klassiske stempler. 
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Vem vet nagot om "Budaklettur"? 

lslandsk Haveripost 1944 
Foljande beskrivning av islandsk haveripost ar hamtat fran Major Adrian Hopkins bok "A 

History of Wreck Covers": 

1944 Budaklettur 
A letter addressed Sgt. Allan Pinner, Intelligence Corps, Faroe Islands, has a brown 

paper repair on back which is tied with two date stamps "REYKJAVIK 211 45" but the 
adhesives with their own stamp on the address side have washed avay completely, leaving 
only a small arc of the date stamp. There is however, also on the address side, the two line 
handstamp "Postur/ urI nls Badaklettur". The Iceland Post and Telegraphs Administration 
report that this was the mail transported from Hofn Hornajirdi with MIS. Budaklettur, 
which sank off the Reykjanes peninsular on 23rd december 1944. So the salvaged mail was 
taken back to Reykjavik for handling, which accounts for the later date stamp tieing the 
brown paper repair. 

Sa langt Major Hopkins. 
Det art brev fran detta haveri blev speciellt stamp lade for art forklara brevens till stand (de 

har sakert varit vartenskadade) ar nagot jag inte visste om tidigare. 
Nar man har anledningen, saval som arstiden (over jul och Nyar) i atanke sa kan man val 

anta art det ror sig om en primitiv stampel, mojligen sammansart av lOsa typer. Det har 
knappast varit tid till art tillverka nagon vanlig stampel. 

Ar det nagon av Rapports lasare som kanner till denna stampel eller eventuellt andra 
stamplar/markeringar pa islandsk haveripost?? Alia upplysningar mortages gama!! 

Olafur Eliasson 

Och vem viii byta till sig nummerstiimplar?? 

Jorgen Steen Larsen, storsamlare av nurnrnerstamplar saknar uppenbarligen nagra stycken i 
sin samling. Han har darfor bert mig ta in en liten onskelista enligt nedan: 

Numerals, want-list 
35, 53 used 1907-12, 96, 118 used 1923-28, 125 used 1916 -, 159 used 1903- 17, 

166 used 1903- 30, 168 used 1930-36, 175 used 1904-05, 178 used 1912- 16, 189 
used 1907- 24, 200 used 1915- 17,210 used 1921 - 22, 223 , 242used 1946, 243 used 
1930- 37, 248 used 1931 , 249 used 1932 - 32, 261 used 1946, 263 used 1932, 272 used 
1934-35, 280 used 1936 - 49, 285 used 1952, 294 used 1945, 295 used 1944-45, 298. 

In exchange I can offer 
N1 a- 39, N2- 216, 231 , 249, 246, 263 all in fine quality, and a lot of the more usual 

numerals. 
Please contact Jorgen Steen Larsen, Caroline Arnalievej 112 B, DK- Lyngby, Danmark. 
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SIS LYRA 

For en del ar sedan, narmare bestamt 1994, skrev jag i Jul-rapporten om en imaginar resa 
till island pa det glada 30-talet. Iden till denna resa fick jag fran Kaj Librand som sant mig 
underlag i form av tag och battidtabeller fran 1932. Den farden gick med "S/S Lyra" at det 
ena hallet och med systerfartyget "S/S Nova" at det andra. Nagra andra uppgifter om de bada 
fartygen an tidtabellerna hade jag inte, da. Men nu, sedan jag last var engelska systerforening, 
Faroe Islands Study Cirkle:s senaste tva motsvarigheter till var egen Rapport, "238", vet jag 
betydligt mer. Det ar var van och medlem fran fotbollens Liverpool, Dennis Cook, som skrivit 
tva mycket informativa artiklar om de bada fartygen. Dennis forskar om, och ar mycket insatt 
i forhallandena angaende de fartyg som trafikerade island och Faroama, speciellt under den 
forsta halften av 1900-talet ochjag har i en tidigare Rapport (nr 103, sept. 96) knyckt en av 
hans artiklar, den som handlade om MIS Norrona. Som var det fartyg som islandssamlama 
akte med pa hemresan fran island 1991 . Det kan ocksa namnas att Dennis fortlopande skriver 
i 238:an om de fartyg som trafikerat de islandska och fariska farvattnen. Jag ar nu inte samre 
an att jag kan knycka en till av Dennis artiklar (vi har ett omsesidigt avtal att :fa gora sa) och 
tar nu in hans senaste skapelse, den om "Lyra" i Rapporten. Tycker ni lasare att den ar 
intressant kan ni val meddela mig detta, sa :far jag oversatta fler av Dennis alster till 
kommande Rapporter. Sekr. 

Under de forsta aren av detta arhundrade var det norska Det Bergenske Dampskibs 
Sellskab (BDS) ungeflir lika stort som det danska DFDS i Kopenhamn. Det norska bolaget 
trafikerade liven Sydamerikas ost och vlistkust. Alia BDS fartyg hade tillstand att fora post 
for det norska postverket och som sadana liven fora dess jlagga. 

Forvlirvet av ett litet rederi som seglat pa island och Fliroarna 1908 gjorde att BDS 
over-tog dess Nordatlantlinjer med att antal olikafartyg. Pa 1920-talet kopte DBS tvafartyg 
for att hoja standarden pa dessa linjer, vad betrliffar stolek och [art. Ett av dem, "Nova" 
var ett nytt fartyg, medan det andra, "Lyra" var lildre och begagnat. Detta fartyg omdoptes 
till Lyra (en konstellation pa den nordiska stjlirnhimlen) Det forsta av de tva som borjade 
segla pa rutten var Lyra. Hon var byggd 1912 i den polsk- tyska hamnen Stettin vidjloden 
Oder i Pommern av Wulcan Werke A. G. som "Prinz Etel Friedrich "for det Stettibaserade 
"Neue Dampfer Aktie". Ar 1914 blev hon uppbringad i en rysk hamn (idag i Litauen) och 
lades upp till slutet av kriget. Hon doptes omjlera ganger t. ~. "Ural" och "Fert". I slutet 
av kriget finner vi he nne i Petro grad, senare Leningrad och numera St. Petersburg. Som av 
en slump saldes hon tillbaka till det Stettinbaserade rederiet Stettiner Damp fer A. G. och de 
foljande aren seglade hon runt i Oster och Nordsjon. Ar 1925 sokte BDS efter ettfartyg, att 
tillsammans med sitt nya fartyg trafikera island och Fliroarna. Lyra hade ett 
dodviktstonnage av 1612 ton och en !triple ~pansion" angmaskin som gav henne enfart 
av 11,5 knop. Hon kunde ta 85 passa-gerare i tva klasser och dessutom ta 1 000 ton 
fraktgods i tre lastrum. 

Lyra och Nova borjade trafikera ett antal isllindska hamnar i en treveckorsintervall med 
uppehall i Thorshavn pa utresan. Om anledning fanns, gjordes uppehall dlir liven pa 
aterresan. Lyra seglade pa fyra olika norska hamnar nlimligen; Bergen, Stavanger, 
Kristiansand och Oslo. Hon seglade pa denna rutt i 14 ar. 

Ar 1933 blev hon totalrenoverad i Laksevag, da hon livenforseddes med dieselmotorer. 
Farten beholls vid 11,5 knop, men den stora fordelen med att hon blivit ett motorfartyg 
(MIS) var att hennes motorer kunde startas omedelbart, medan ett angfartyg (SIS) alltid 
maste ha angpannorna igang och inte ldta trycket sjunka. Detta var en viktig faktor for ett 
fartyg som ofta lade till i olika hamnar. 

Vid invasionen av Norge 1940, forde Lyras beslittning henne till Scotland. Hon tillhorde 
dlir armadan av norskafartyg, under beflil av krigsorganisationen "Notraship", uppsatt av 
den norska exilregeringen i London. Lyra opererade under hela kriget i konvojer och 
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liksom Nova gjorde hon resor till de isliindska och fiiriska farvattnen som hennes 
besiittning var viii for-trogen med. Ar 1945 var hon det forsta av BDS fartyg som 
aterinsattes i trafik mellan Newcastle och Bergen med landsjlyktiga norrmiin och niir 
trajiken pa island aterupptogs insattes hon pa sin gamla rutt. Senare, fran 1947, 
trajikerade hon den inhemska "Hurtigrutten" mellan Bergen och Kirkeniis. Hon ateifick 
riittigheterna som postforande fartyg med egna postutensilier. 

1954 och nu och nu niistan 40 ar gammalt, saldes hon till en norsk redare, Sivert Bakke 
fran Bergen och doptes om till "Nora", men innan aret var slut saldes hon igen, nu till en 
libanes, Adel Abdul Wahib fran Beirut, vi/ken atertog hemmes gamla namn, Lyra. Hon 
blev nu transportfartyg for pi/grimmer mellan Port Said och Jeddah. Det brutala slutet av 
hennes historia sker den 9 juli 1958 da hon grundstoter pa klipporna vid Tori Roda Havet, 
diir hon overgas som totalhavererad. 
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Nedanstaende artikel av 1=>6r 1=>6rsteins, ursprungligen publicerad i Safnio, har 
formedlats till ass av Olafur Eliasson for publicering med 1=>6rs medgivande. 

Bild 

Nummerstampel 215 anvand ombord pa e/s Esja. Frim. 20 aur 

Det ar kant att statsrederiets fartyg e/s Esja seglade i kustfart pa Island under aren 
1924-1938 och fraktade passagerare, gods och post. 

Tidigt ar 1925 oppnades ett postkontor ombord och en posttjansteman tog emot 
och lamnade ut post ide hamnar fartyget anlopte. 

Postkontoret betjanade aven fartygets passagerare med t.ex. forsaljning av frimarken, 
mottagande av brev, rek-brev och vardeforsandelser etc. Dessutom saldes frimarken 
fran fartyget pa de stallen fartyget anlopte dar det icke fanns nagot postkontor eller 
poststation pa platsen och om omstandigheterna tillat. 

Nar fartyget anlopte hamn sa sattes vanligtvis en brevlada upp vid fartygets landgang. 
Dar kunde innevanarna lagga sina brev fram till fartygets avgang och darmed tjana tid 
pa postbefordringen. 

Breven var ej avstamplade innan de lades i brevladan eftersom de inte gick via nagot 
postkontor. Detta gallde aven brev och andra forsandelser sam togs emot fran fartygets 
passagerare under resan. 

Post sam togs emot fran postkontor och poststationer var sam regel avstamplade pa 
respektive postkontor. 

Nar beslut togs om upprattande av postkontor pa fartyget fanns det ingen skepps
stampel varfor beslut togs att anvanda nummerstampel 215, sam vid detta tillfalle 
fanns i Postverkets lager. 

Posttjanstemannen ombord pa e/s Esja anvande denna stampel fram tills korrekt 
stampel ankom. Denna blev inkopt fran "Kjobenhavns Stempelfabrik" och levererades 
enligt en faktura av 12 mars 1926. Dessutom fick han en gummistampel for stampling 
av reketiketter samt ett sigill med fartygets namn. Nummerstampeln anvandes fram 
tills den nya stampeln ankom varefter den sandes tillbaka den 10 september 1926. 

Noteras kan att den nya stampeln var felstavad nar den ankom till Postverket, det 
stod "SKIB" i stallet for "SKIP", dvs dansk stavning i stallet for islandsk. Sannolikt 
korrigerades felstavningen innan stampeln togs i bruk for nagot stampelavtryck med 
den felaktiga stavningen ar ej kand. 

Nummerstampel 215 har tills nu felaktigt antagits varit anvand i Seydisfjordur. 
Den ar tamligen vanlig pa frimarken men det har varit fOrhallandevis star postvolym 
befordrad med fartyget och andra mojligheter till snabb postbefordran varit sma. 

1938 blev postkontoret ombord stangt och fartyget saldes till Chile. Senast kanda 
avstampling ar 16.09.1938. 

P6r P6rsteins 



Nummerstampel 215, 
anvand ombord pa Esja. 
stallet for "P". 

Olafurs egna privata upplysningar. 
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Skeppsstampeln som den sag ut nar 
den levererades "B" i 

Jag kanner till brev som stamplats med "215" som endast kan ha varit avlevererade 
for postbefordring i Sauoarkr6kur. Brev fran Stokkseyri har ocksa rapporterats. 

6/afur E/iasson 

• - ~ - - - · ....,r.... ~ ... --•. 

\R ~fESJA .. . 
Nr. 458 

Messrs, 

f• 
·-: . ,.,;- .·:~~,.;,~#J?.$}l'J:~fili!§:!'."''c;\;;:"'T'~ , .. , ... , .. ,· .... .... .. , .. _., ..., .. .. .. " 

Max Drechsel, ! 
l 

Gornsdo rf, i ,, 
)! 

v1 ~~~ Erzgef irgen, 

~. Deutschland. Reg • . • 
LANDSBANKI {SLANDS 

. UTIBUID A AK U RE Y RI. ·-: ... 

;, 

Rekbrev avsant fran Akureyri till Tyskland avstamplat med brostampeln "Skip Nr 1 ". 
Reketiketten ar stamplad med ovan namnda gummistampel med fartygets namn. 
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Flatey 

Pa min lilla forfragan i septembernumret forra aret, om Flatey, har jag :fatt in massvis med 
svar, vilket ar roligt i for sig men gor att jag :far problem med att tamed alla svar i Rapporten 

En artikel ar redan publicerad, den fran Jon Adalsteinn Jonsson och en annan, som jag har 
svart att refusera, da jag tycker art den beskriver Flatey pa ert sa underbart satt, kommer har 
nedan. 

Den ar insand av Brian Flack i England och emanerar fran det engelsksprakiga islandska 
magasinet "Iceland Review" och ar skriven av den islandska journalisten Anna Maria Sigurd
ardortir fran Reykjavik och hennes fina och stamningsfulla beskrivning av den lilla on vill jag 
inte undanhalla er kara lasare, samtidigt som den :far avsluta skriverierna om Flatey, som 
rninsann inte var den "lilla obetydliga kobbe" som jag i min okunskap forestall de mig, utan ert 
levande samhalle i narmare 1 000 ar. Art den pa senare ar deklinerat och avbefolkats har val 
sin forklaring i den moderna manniskans behov av battre service och tillgang till allehanda 
bekvamligheter. 

Jag vill ocksa passa pa att tacka alia er andra, som sant mig information om Flatey och som 
jag pa grund av platsbrist inte kunnat ta med i Rapporten, den maste ju handla om annat an 
Flatey ocksa. Till er vill jag saga att jag inte kastat era bidrag utan de finns i foreningens arkiv 
och att de, kanske nagon gang i framtiden kan komma med i nagon Rapport. Sekr. 

TIDEN STAR STILLA 
pil den historiska on Flatey, en gang ett blomstrande samhiille 

i dag ett rofyllt himmelrike, lugn och myllrande filgelliv. 
Tre saker i island sags vara orakneliga: sjoarna i Arnarvatnsheidi i vaster, kullarna i 

Vatnsdalur i norr och oarna i Breidafjordur, den vida fjorden som avskiljer Vastlandet fran de 
vastra fjordarna. 

Nar jag star pa dacket till bilfaijan "Baldur", badande i ljuset frf'm eftermiddagssolen, gar 
rnina tankar till en av dem, "Flatey", en i gruppen av oar, kand under narnnet "Vestureyjar". 

Runt ornkring mig ar havet fyllt av oar och skar, myllrande av :faglar liksom luften ovanfor. 
Jag har, anda sedan farjan lamnade "Brjanslaekur" pa norra sidan av fjorden, letat efter att :fa 
se en skymt av min destinationsort. 

Sa smaningorn dyker den upp i diset. Det roda taket pa kyrkan, pa hojden i centrum avon 
syns forst. Nar vi komrner narrnare blir kyrkan storre, tornande upp sig over de sma husen, 
hopklamda runt omkring den. Dessa ar ma.Iade i varierande farger som; svart, rort bliltt, gront, 
brunt och gult med taken i olika farger, allt i en bjart fargkontrast till det grona graset, de bla
svarta klipporna och det bla havet. 

I aldre tider var Flatey kyrkoorten for alla manniskor pa oarna i denna del av Breidafjordur, 
och aven om kyrkan ar en av dessa vanliga islandska landsortskyrkor, ser den anda stor ut 
darfor att on ar sa liten, endast 2 krn. lang och Yz km. pa det bredaste stallet. Asen, pa vilken 
kyrkan star, ar inte heller den sarskilt hog. 

Denna anrnarkningsvarda o har :fart sitt namn av det faktum art den ar sa platt, vilket 
forrnodligen avgjorde art den ursprungliga befolkningen valde den som boplats. Detta skedde 
under kolonisationsaren, alltsa fore ar 1 000, och sedan dess har Flatey varit standigt bebodd, 
forsorjande sin befolkning med gott om gras for :faren, :faglar och agg i otal fran skaren samt 
fisk, sal och val fran det omgivande havet. 

Nar farjan Jagger till vid piren, dar nagra fiskare tar hand om sin :fangst, tar jag mitt pick 
och pack och gar i land tillsammans med nagra :fa andra som, liksom jag sjalv, avser att 
ovematta pa on. Nagra sager att de kommit for art titta pa det rika :fagellivet, som oama i 
Breidafjordur ar sa beromda for. 

Omradet runt piren bar virtnesma.I om tidigare aktiviteter. Ert nedlagt fryshus i korrigerad 
plat som uppenbarligen har sett bartre dagar dominerar bilden. Pa ena sidan ses ett upplag av 
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diverse skrot, rostigt jam och annat jag inte kan identifiera, tunnor, batar och delar av gamla 
nat. Pa andra sidan leder vagen upp mot byn. Jag tar min packning och borjar ga. 

Nar jag natt asen kan jag se kyrkan och samhallet pa andra sidan av on. Otroligt nog 
narrnar sig en gamma} bil och stannar till bredvid mig. En ung kvinna vevar ner fonsterrutan, 
onskar mig valkommen och fragar om jag bokat sovsacksplats for natten. Jag bekraftar detta 
och hon tar mitt bagage till byn dar hon driver en restaurang och hyr ut sovplatser i ett av 
husen under sommaren. 

Tacksam for art ha blivit av med min packning gar jag vidare i riktning mot byn, och 
passerar det :fatal hus som star efter vagen. Utanfor ett av dem leker tva bam och deras roster 
blandar sig med Ia.gelskriken. Bakom ett stangsel betar nagra :far. Lammen leker runt sina 
modrar och en hund ligger utanfor ett av husen. Jag noterar att det inte finns ett trad eller en 
buske sa langt ogat kan se. 

Det ar svart att tanka sig det vibrerande liv som for inte sa lange sedan var Flateys. Som 
huvudort for de omkringliggande oama var Flatey centrum for handel och service aven for 
folket fran ornradena norr och vaster om Breidafjordur. Under aren har invanarantalet 
varierat, naende sin topp om cirka 200 under forsta delen av 1900-talet. I dag ar endast tre av 
husen bebodda. Resten anvands som sommarbostader, manga av dem agda av tidigare fast 
bosatta eller deras efterlevande. 

Jag passerar kyrkan och uppmarksamrnar den lilla staketomgardade kyrkogarden som inte 
omger kyrkan utan hgger en bit vid sidan av denna. Detta ar troligen platsen for den tidigare 
kyrkan. Den nuvarande fardigstalldes 1926. Jag letar efter en grind bevakad av betande :far 
och med en arktisk tarna skrikande over mig. Jag letar efter en stig, utan framgang, for nagon 
sadan finns inte, sa jag :far finna min egen vag genom graset fram till porten. 

Invandigt upptar en altartavla, avbildande tva fiskare, en av vaggama. Eftersom Jesus ar 
iford en islandstroja , forrnodar jag att den inte ar sa gammal och art den inte ar ett verk av 
Baltasar Sampar, spanjor av fodsel , islanning tilllevemet. 

Gravstenama pa kyrkogarden berattar sina sorgsna historier om fader drunknade till havs 
och barn for tidigt doda. Livet pa Flatey var hart, speciellt pa vintern, da det vanligtvis 
fridfulla bla vattnet piskades till skurn av storrnarna som svepte in over oama. 

Pa min karta kan jag se, att det lilla gula huset bredvid kyrkan ar bybiblioteket, aldst i 
island och naturligtvis det minsta. En kalla till stor stolthet. Denna byggnad innehar ett tryckt 
faksimil av en av islands mest ovardeliga bocker "Flateyjarb6k", i arhundraden forvarad pa 
on med vilkens narnn den ar forknippad, men munera bevarad i islands Nationalbibliotek.i 
Reykjavik. Min karta visar ocksa att en liten bit fran kyrkan finns ruinerna av ett 1200-
talskloster. Det enda synliga som aterstar ar en stor sten, kand som "klosterstenen". 

Jag vandrar tillbaka over faltet, nu ganska trott och lite skramd av tamorna som skranar 
ovanfor mitt huvud. I sjalva byn syns :fa manniskor, men tvatt hanger pa tork pa flera sta.llen. 
Jag finner restaurangen och visas en trappa upp med min sovsack. Jag Ia.r ett litet sovrum 
alldeles for mig sjalv. Det har blivit sent men jag ar annu inte klar att ga till sangs da jag inte 
vill missa chansen art :fa uppleva den ljusa sommarnatten pa en liten o mitt i Breidafjordur. 

Jag tar en promenad runt i byn och upplever dess vanliga gamla timmerhus, nagra mer an 
100 ar gamla. Sakta gaende i nattens stillhet fylls mina oron av Ia.gelsang. Jag tanker mig 
tillbaka i tiden, hur livet kan ha gestaltat sig har da. Sa smaningom ar jag tillbaka i nuet och 
finner mig sjalv utanfor en telefonautomat av modemaste slag. Automatiskt tanker jag pa om 
det inte ar nagon som jag skall ringa upp men inser art det ar mitt i natten och fortsatter min 
promenad. 

Pa stranden langre fram passerar jag ett :fagelskadargomsle och gar skyndsamt forbi for art 
inte stora i onodan. Jag gar upp till ons hogsta punkt dar horisonten breder ut sig i sin nattliga 
stillhet. Vasterut ar det oppet vatten, medan det i ovriga vaderstrack reser sig en ring av bla 
berg, till hal:ften gomda i dis och avstand. 

I morgon maste jag fortsatta min resa, men en dag skall jag atervanda till denna plats dar 
stillhet och tidloshet regerar som en lisa for sjalen. 



Huvudga~an pa Fta~ey. 

··,( . 

Nytt Brefspjald 

1-6tand-6 6i5Jt-6~a 

bi_bf._i_o~ek.. 

Fran Leif Fuglsig har jag fatt en bild av ett nytt brefspjald som gatt den ovanliga vagen via 
Sassnits- Trelleborg till Sverige. Detta ar sant 10 ar senare an det som namndes i juni-Rapporten 
och ar dessutom losenbelagt bade med stfunplar och krita. 

Hur var det nu paden har tiden? Gick alla brev fran Island till kontinenten via England och 
Leith eller fanns det kanske en fast postforbindelse mellan Island och Hamburg?? Kanske kan 
nagon aver, som haller ordning pa fartygen som trafikerade Island paden tiden ge svar? s e k r . 
f6J 
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~~~~~~rT~1:b~~~tk1~t >·- ~. "'. . •\ ., 
Lockheed Aircraft seas Gorp. 

, Keflavik . ·. ·-·- ~ V'' 
i . 

Dag og armed arabiske tall, maned med romertall. Klokkeslett (time) med arabiske tall. 
Loddrette stolper av ulikt antall i feltet mellom bro og ring. 

Timeangivelsen til slutt i midtfeltet er det eneste som skiller B 1 d fra B 1 c. 
KEFLA viK og KEFLA viK FLUGVOLLUR er de eneste utenfor R VK som har brukt B 1 d. 
Til gjengjeld har hovedstaden hatt 9 ulike B ld-stempler. Det finnes mulighet for a skille disse 
9 fra hverandre, men dette faller utenfor rammen av denne artikkelserien, og f'ar eventuelt 
komme ved en senere anledning. 
KEFLA VIK FLUGVOLLUR skiller seg ut ved at det, som et av de ra islandske 
brostemplene, har deler av stedsnavnet i nedre felt (FLUGVOLLUR). Dette er ogsa det eneste 
sjeldne B 1 d- stempelet. 

Ble. - , -

Dato og arstall med arabiske tall, maned med romertall. Arstallet skrevet med aile fire sifre. 
Stjemer, omamenter eller skrift i nedre felt. Loddrette stolper av ulikt antall og utseende i 
feltet mellom bro og ring. 
Selv om denne typen bare teller 4 stempler, fines det her et av Islands mest spennende og 
mystiske brostempler: HOFFELL. 
HOFFELL Ble skiller seg ut fra aile andre islandske stempler pa flere mater: Stjernene i 
nedre felt er kjempestore, og ser mest ut som utflytende blekkflekker. A vstanden mellom 0vre 
og nedre bro er svrert liten, og bade tall og bokstaver i stempelet er noe for seg selv. 
HOFFELL B 1 e er svrert sjeldent, og det har vrert spekulert pa om det egentlig bare var et 
privat stempel, laget uten postens vitende og vilje. 
Nye opplysninger er imidlertid dukket opp: Stempelet er postalt nok, laget i USA en eller 
annen gang under 2. verdenskrig. De fleste brostemplene ble ellers laget i Tyskland, men av 
naturlige arsaker ble dette vanskelig i arene 1940-45. Hoffell skal, etter de siste ryktene, ha 
vrert brukt pa Postmuseet i Hafnarfjordur (!),mens ellers h0rte det til pa garden Hoffell, ikke 
langt fra Hofn, innunder den mektige Vatnajokull. 
De andre Ble-stemplene er fra RVK; to av dem med TOLLPOSTSTOFA i nedre felt. Disse 
to Toilpoststemplene er ganske like, men kan skilles bl.a. pa at det ene har punktum etter 
arstallet. 
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De andre B1e-stemplene er fra RVK; to av dem med TOLLPOSTSTOFA i nedre felt . Disse 
to Tollpoststemplene er ganske like, men kan skilles bl.a. pa at det ene har punktum etter 
arstallet. 

TYPEB2. 

B2- stemplene er, liksom B 1, klassiske. Her finner vi de typiske to-ringsstemplene, med to 
komplette ringer og broen som slutter ved indre ring. Stjerner, punkter, ornamenter og ,i ett 
tilfelle, skrift (KEFLA VIK FLUGVOLLUR) i nedre del av ringen. 
Type B2 er den klart st0rste gruppen brostempler pa island. 

Dag, maned og ar med arabiske tall . Arstallet med kun de to siste sifferne. Loddrette Stolper i 
feltet mellom bro og ring. 
B2a er en tallrik gruppe, opprinnelig ble det laget 108 B2a-stempler. De aller fleste ble I evert 
sommeren 1930 og tatt i bruk 1.7. samme ar. Her finner vi stempler som har vrert i bruk i en 
lang arrekke, og andre som knapt nok har vrert i bruk i det hele tatt. 
Noen av stemplene har helt sikkert vrert nektet brukt av brevhusstyrerne fordi BH ikke la pa 
garden som bar stempelets navn. Andre stempler har ikke vrert i bruk fordi BH var stengt f0r 
stempelet ble Ievert. 

Kommentarer til noen av stemplene. 

1. F AGURHOLSMYRI. 
Fabrikken som laget Bla- og B2a-stemplene var forbausende flink til a stave de islandske 
stedsnavnene rett, men en sjelden gang gikk det galt, F.eks. her i Fagurh6lsmyri. B2a
stempelet fra dette vesle posthuset, som fremdeles er apent, fikk navnet 
F AGURHOLMSMYRI. Ikke sa rart, synes jeg; det passer godt med en ekstra M inni dette 
navnet! 

2. GARDUR THING A og GARDUR THING EIN. 
Gardur er et vanlig stedsnavn pa island, og som normalt er; for a unngii forvekslinger ffir 
stempler av og til en forkortelse av sysla- navnet med i stempelet: THING. Men her er heller 
ikke det nok. Begge disse GARDUR ligger i Sudur- Thingeyjarsysla, og stemplene fikk 
derfor ogsii med hvilken postafgreidsla BH h0rte inn under. "A" for Akureyri og "EIN'' for 
Einarsstadir. 
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BH GARD1JR TIDNG EIN 

3. FROST AST ADIRI SAURBJER BORG/ SAURBJER EYJAF:/SPONSGERDI. 
Disse 4 B2a- stemplene er totalt ukjente, og har neppe noen gang vrert i bruk. Ingenting ville 
glede meg mer enn om jeg tok feil i dette! 

4. VILLINGAHOLT/VllLINGAVATN. 
Som regel er det nok med en liten del av stedsnavnet i et stempel for a avgj0re hvor det h0rer 
hjemme. Sa ikke med disse (t)villingene: her rna vi helt fram til siste del av stempelet for a 
skille dem fra hverandre. Ellers kan arstallet avgj0re; Villingaholt var apen til 1958, mens 
Villingavatn stengte allerede 1945 . 

~ 
R£) r\.f,4V!K 
I~SCI-/<l,..;tJ 

Dato, maned og arstall med arabiske tall . Arstallet skrevet med aile 4 sifre. Loddrette. tynne 
streker i feltet mellom bro og ring. 
Jeg har skrevet om B2b- stemplene i Rapport f0r, nr. 103 side 9. Her skal bare nevnes at 
Reykjahlid og Undh611 er de eneste sjeldne, og at Reydarfjordur fremdeles bruker B2b. 
(forts) 
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Fnin Thomas Olsson i Vallingby har jag Ia.tt nagra kluriga fragor angaende ett Faro-brev 
fran krigsaren. Thomas undrar, for det forsta, vad stampeln F inom oval ring betyder och ar 
dessutom fundersam over varfor brevet ar forsett med en dansk censurremsa och inte en tysk. 
Har kan formodligen nagon av vara danska vanner vara behjalplig med svar. Sekr. 
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AUKTION 

Sa var det dags for en liten skriftlig anbudsauktion igen!! Den har gangen ar det battre, i 
huvudsak postfriska, serier fran 40 - 50-talet som jag kan fresta med, smnt en del tjanste
marken, vilka faktiskt inte ar med pa auktionema sa ofta. Utropspriserna ar, "som alltid 
laga", ca- 20% av Facit-prisema och buden skall , "som vanligt", vara LeifNilsson, Sodersvik 
9074, 761 94 Norrtalje tillhanda fore den 114 1999.Som vanligt vid denna typ av auktioner 
inga paslag pa slutpriset, sa billigare kan du inte kopa din frimarken. 

Sekr. 
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