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Kiira viinner 

Nar detta skrives sitter jag, som vanligt vid denna tidpunkt pa aret, i stugan uppe i 
Jamtland och forsoker att skriva ihop en spirutiell vinjett till Rapporten! 

Amnet ar i ar svarare an vanligt da ju inget av vikt inom fslandsk filateli synes ha 
"timat i Svithj6d" sedan Postiljonens auktion nagon gang i mars. Inte ens den vanliga 
vc\rresan till Kalmar och Lars Tore Erikssons auktion blev av i ar. Dartill var auktio
nens fslandska utbud alltfor svagt. Just denna resa brukar ju annars vara en av varens 
hojdpunkter. Vi fc\r hoppas att Lars Tores arvtagare lyckas fa ihop battre fslandskt 
material till nasta ar. 

En gladjande nyhet fran island £inns dock att inrapportera! Som ni '-~t har den 
fslandska forbundstidningen, "Grusk", under ett antal ar fOrt en tynande tillvaro, for 
att de senaste aren helt ha upphort att utkomma! 

Nu har istallet en ny tidning, "Frfmerkjabladid", utkommit. Vad jag kan forst<\ ar det 
(ratta mig om jag h'\r fel, min fslanska ar inte vad den borde vara) en samproduk-tion 
mellan det fslandska forbundet och Posten, dar den senare parten formodligen star for 
fiolerna. En utmarkt tidskrift med artiklar av manga av de tunga islandska namnen, 
tillika vc\ra medlemmar, sasom; 6lafur Elfasson, Indridi Palsson och Th6r Thorsteins 
samt en osignerad artikel om Sigurdur H . Thorsteinsson, ocksa han medlem. Allt detta 
i ett utmarkt fyrfargstryck som gor artiklarna an intressantare. Tyvarr, fOr den som inte 
forstc\r fslandska p& just detta.~ for mc\nga svarbemastrade, sprak. Vi fc\r hoppas att den 
har tidskriften, liksom P6stfils nyhetsanmalningar, pc\ sikt aven kommer att utkomma 
pc\ ett for de fiesta mer lattbegripligt sprak, sc\ att flera kan forsta innehallet. Det skulle 
vara ett stort steg framat fOr fslandsk filateli. 

Vad som nu narmast synes _bortom horisonten ar NORDIA 1999 i Abo, 24 - 26 sept. 
Dit c\ker fslandssamlarna med en manstark trupp och pa dessa ",Finlandsresor" brukar 
vi ocksa avhc\lla ett mote ombord pa baten. Kan vi hoppas att du fslandssamlare, som 
inte reser i foreningens regi, ger dig till kanna och deltar i motet? (vi kanner ju inte 
alia medlemmar till" utseendet) Foreningen reser med Wiking-Line den 23/9. 

Nc\gonstans har jag last att 6 fslandssamlingar deltar i utstallningen, men sa har i 
forvag vet jag inte vilka de ar. Tors vi hoppas pa att fa se nc\gon av Indridi Palssons 
eller Ebbe Eldrups samlingar? Det var lange sedan nu. 
. Ser man annu langre framtiden skymtar sc\ NORDIA 2000 i Sollentuna. Dar tanker 
foreningen anordna en traff, liknande den som danskarna med sa stor framgang, 
avholl pcl NORDIA 98 i Odense, men med forhoppningsvis inte sa snalt tilltagen tid, sa 
att medlemmarna efter motet kan stanna kvar i lokalen for att smaprata och even
tuellt byta eller kopa frimarken av varandra. 

Till detta kan tillaggas att forenigen under varen lyckats med konststycket att in
handla ett par verkligt bra nummerstampelsamlingar, (har £inns mangder av bra och 
en hel del svara stamplar) vilka av "den strange" styckats, for att auktioneras ut pa 
motena i Stockholm under den kommande sasongen. Alla ni som samlar nummer
stamplar (och det gor visst alla numera) bor darfor mangrant narvara pa hastens 
moten med borjan den 2 september . . 

Ja det var visst alit J9r den har gangen. Lycka till med samlandet och valkomna till 
hastens moten bc\de i Stockholm och Goteborg och till NORDIA Sekr. JbJ 
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Nu nar den har varma och skona sommaren lider mot sitt slut, ar det ater dags att rita ned 
nagra rader. Tillsammans med Lei£ kassbren, ordforanden i Goteborgsklubben, Johnny och 
fisksamlaren Tore gjorde jag en utflykt till Kopenhamn. Vi hittade ett trevligt hotell, varifran vi 
gjorde langa utflykter till olika frimarkshandlare. Till slut kom vi pa att det fanns bussar som man 
kunde utnyttja. Man behovde inte ga miltals. Johnny och Lei£ sprang runt till alla affarer som var 
mojliga att na, medan Tore och jag tog det lite lugnare. Vi satt hellre pa Radhusplatsen och drack 
nagot laskande samt tittade pa folklivet dar. Vi besokte ocksa det danska postmuseet. Det ar 
valdigt fint, men annu sa visas det inte sa mycket frimarken dar. 

Tillbaka till Gotet blev det, som vanligt besbk i Antikhallarna. Nagra islandska fynd ar det nog 
svart att gora dar, da det finns alltfor manga goteborgare som samlar Island. 

Nu narmar sig ju NORDIA i Abo. Hoppas att manga mater upp dar. Detar alltid roligt att 
utbyta tankat och asikter med islandssamlare man annars inte mater sa ofta. 

Slutar med ett hopp om att Ni alla snart skall gora det dar frimarksfyndet vi alla hoppas 
pa.Ha det sa bra 

Stig Osterberg. 

~ 
.··~ 

De nya kassastiimplarna 

Fran den mycket flitige Eivind Kolstad, Norges hopp inom den islandska filatelin, har vi fatten 
sammanstallning over kanda kassastamplar. Dessa ar verkligen inget som vi "frimarkssamlare" 
gatt och langtat efter, men som Eivind skriver, "stemplerne fins" och vi far forsbka leva med 
dem. Ett nytt sarnlingsomrade ar de forvisso, 
Vad man kan forvana sig over nar det galler dessa stamplar, och som sa ofta forr nar det galler 
islandska stamplar, ar att flera P A fatt sig tilldelat samma nummer. Kanske kan nagon vanlig 
islanning forska i saken?? 
Da Eivind i sitt senaste brev skriver att min avskrift av hans senaste brevskola, (jag var av utrym
mesbrist i Rapporten tvungen att skriva om den i en mindre stil) var det varsta utslag a v 
"SVORSK" som han nagonsin sett och att han, om hans arbetsgivare sett den, (han ar 
norsklarare) skulle mist sitt arbete omgaende, har jag denna gang forsbkt skriva av hans artiklar 
mer noggrannt sa att han denna gang kanske far atrninstone 3 manaders uppsagning. 

sekr. Jl:JJ 
iSLANDSK POST UTAN FRIMARKEN 

Vi er vel enige om at disse "kassestemplene" sam fslandsp6stur har tatt i bruk er en katastrofe, men 
stemplene fins. og vi far ta dem sam de er. 

Jeg tror nok det har sneket seg inn en trykkfeil i Th6rs artikkel; Kassestemplene ble tatt i bruk januar 
1999, ogden ferste typen (A) blir nok uvanlig, i og med at den bare har va?rt i bruk i noen mdneder. 

I felge mine opplysninger er type B nd tatt i bruk. 
Jeg tror alle PA fikk sine type A-stempler, og per. i dag har jeg registrert felgende, etter stigende 

kontrollnummer: (Ingen RVK-stempel er med i denne oversikten). 

2 AKURYID, BUDARDALUR 48 NESKAUPSTADUR 
3 AKUREYRY 49 KEFLAVfK 

10 EGILSST ADIR, PORLAKSHOFN 56 HAFNAR.mORDUR 
13 AKRANES 60 GIDNDA K, SEYDISFJORDUR, 
15 HORNAFJORDUR PINGEYRI 
16 BORGARNES, EYRARBAKKI 61 SEYDISFJORDUR, PINGEYID 
17 RE)'DARFJORDUR 63 GARDUR 
21 BLONDU()S, GRUNDARFJORDUR 65 VOGAR 

VOPNAFJORDUR 66 MOSVELLSB!ER, VOGAR, P6RSHOFN 
25 SKAGASTGROND 71 GIDNDAVfK 
27 6LAFSVfK 75 SANDGERDI 
31 HELLA/ REYKHOLT 89 KIRKJBJEJ ARK LA USTUR 
32 SAUDARKR6KUR 93 YESTMANNAEYJAR 
34 HOFS6S 94 
37 HVOLSVOLLUR 96 HV AMMST ANGI 
39 PATREKSFJORDUR ' - 98 " 
47 DALVfK, NESKAUPSTADUR99 99 ESKIFJORDUR 

Eivind 
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De visste nagot om brevte! 

Pa Thomas Olssons fragor i Mars-Rapporten angaende det fariska brevet fran 1941 
har influtit tva svar med olika utgangspunkter, men som bada belyser de svarigheter 
som posten hade under krigsaren. 

Fran var alldeles purfarske medlem, militarpostsamlaren Staffan Karlsson, har 
salunda inkommit: 

Hej! 
Thomas Olsson fragar om stiimpeln "F"! Denna stiimpel iir med stor sannolikhet 

en post och dirigeringsstiimpel i Kebenhavn (K0BENHA VN F) vilket iiven var 
adressen. Jag har sjiilv brev med stiimplar "S" och "V" (K0BENHA VN S OCH 
K0BENHA VN V). Censuren iir tysk i Kebenhavn. Brittisk censur pa Bermuda 
(censur-nummer 7264 anger censurort). 

Postviigar; New York- Lissabon- Danmark. 
Bifogar lista over brev i april Fiiroarna - Danmark. 

Hiilsningar Staffan Karlsson 

Analyse af breve sendt fra 
Freroerne til Oanmark i 
1941. 

F_rankeri ng 
* = 

Afstemplings- korrekt Tysk 
dato frankering Dirigerings12~negn ing Nr* Di verse censur 
13.02.1941 I 90 ore • via Amerika 26 Munch en 
22.02.1941 170- via New York » BT« -brevet 
23 02.1941 280- via New York 
02.03.1941 I 05 c via New York Munchen 
07.03.1941 190- 26 ank. Kobenhavn 

08.04.1941 Munchen 
08.03.1941 100- by air mail via New York Post ko·n Munchen 
08.03.1941 190- via New York 22 Munchen 
11 .03. 1941 105- via New York Munchen 
12.03 . 1941 190- via New York Mi.inchen 
19.03.1941 190- by air mail via New York 18 Munchen 
22.03.1941 105- 23 Mi.inchen 
22.03.1941 275- via USA Mi.inchen 
24.03.1941 !50- via New York-Lisboa 
25.03.1941 105- by air mail via New York 23 Mi.inchen 
26.03.1941 190- via New York-Lisboa 23 Mi.inchen 
27.03.1941 200-
31.03.1941 110- by air mail via New York Mi.inchen 
31.03.1941 106- by air mail via New York 17 Mi.inchen 
02.04.1941 105- via New York 17 Munchen 
04 .04.1941 105- via New York 26 Mi.inchen 
04.04.1941 105- by air mail via New York 26 Mi.inchen 
08.04.1941 190- via New York 26 Mi.inchen 
15.04.1941 105- via New York Danmark 

19.04.1941 40- 22 Munchen 
21.04.1941 20- * Frankfurt 
21.04.1941 20- * 
23.04.1941 20- * Frankfurt 
01.05.1941 20- * 22 ank. Kobenhavn Munchen 

18 .08. 1941 
03.05.1941 20- * Danmark 
04.05.1941 190- via New York Munchen 
07.05.1941 20- Danmark 
07.05.1941 20- * 
08.05.1941 20- ikke provisorie 
14.05.1941 20- * Berlin 
19.05 . 1941 190- via New York 18 Munchen 
25.07.1941 20- * stemplet »RETURN 

TO SENDER« 
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Det var det ena svaret! Det andra kommer fran Mats Edstrom. Det berattar dels om 
portot, dels om den korta tid som engelsmannen tillat brev att sandas fran Faroarna 
till Danmark. 

Tittar man sedan lite narmare pa den av Staffan insanda listan, sa firms det bara 14 
kanda forsandelser fran den perioden forutom Thomas brev, som salunda borde vara 
en liten raritet. 

Brevet fn'in den 25 I 7 har enligt Mats uppgifter mycket riktigt stamplats "RETURN 
TO SENDER", men hur kan breven fran 1312 till 414 ha slunkit igenom censuren? 
Kanske tog man lte lattare pa censurtvanget under dessa manader innnan man drog 
at snaran for gott 29 I 5? Mats skriver: 

Brevet ar overfrankerat med 15 ore. Korrekt porto ar 105 ore = 20 ore for 1 :a viktklass + 85 ore 
flygposttillagg I 5 gr. 

Postutvaxling mellan Faroarna och Danmark var tillaten frfm den 8 april till den 29 maj 1941. Posten 
siindes via Storbritannien-USA-Lissabon-Miinchen till Danmark. Britterna hade forbjudit att sarida 
post frfm Faroarna till Danmark trots att det omvanda (Danmark - Faroarna) var godkant. r ett 
telegramsvar den 8 april 1941 godkande britterna att vanliga brev fick sandas till Danmark pa viflkor 
att de passerade Storbritannien. Det var dock forenat med restriktioner. Endast personliga 
meddelanden fick forekomma. En forutsattning var ocksa att "by air mail via New York" avgavs pa 
forsan del sen. 

Den 13 april 1940 ankom de forsta brittiska soldaterna till Faroarna. All avgaende utlandspost blev 
censurerad och avsand efter samrad med britterna. Med undantag for ovannamnda period (april- maj 
1941) sa kom den aldrig langre an till Storbritannien da de hade valt att forbjuda postgangen till de 
tyskockuperadelanderna 

Den 15 juli 1940 inrati:ades utlandspostkontrollen i Kopenhamn. Censurremsan ar kand pa flera brev 
under perioden april - maj 1941. 

Mats Edstrom 

Kalla: Faroarnas postale forhold under anden varldskrig, av Kristian Hopballe 

A ~~ ' J.re,yri 
I 

\ 
\ 
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Mer om forfalskade nummerstiimplar 

I Mars-rapporten fanns med en varning om forfalskade nummerstamplar i allmanhet och N la-15 i 
synnerhet. Detta har foranlett Anker Jonsson i Malmo att nedpranta foljande minnesvarda ord: 

I samband med artikeln om falska nummerstiimplar borde man anyo siinda ut en varning om 
forfalskade, eventuellt efterstiimplade brev diir fo1falskarna just anviint frimiirken med dubbelkungarna. 
Pa Hojlands auktion, den senaste, fanns en samling med fiJra sadana brev. Jag kiinde direkt igen kuverten, 
men ocksa skrivmaskinstexten, eftersom bade Johnny Pernerfors och jag har liknande brev. Mina kuvert 
innehaller vitmedel, varfor dessa brev tillverkats efter 1950 och da hade kungafrimiirkena varit 
ogiltiga i manga ar. 

Da jag vid ett tidigare tillfiille diskuterat mina brev med Folmer 0stergaard niimnde han att manga 
av stiimplarna fanns kvar ute pa postkontoren langt efter det att man officiellt slutat anviinda dem. Men 
vid den tidpunkten hade jag inte undersokt kuverten betriiffande vitmedel, varfor jag den gangen 
accepterade svaret. Men nu vet jag mera om mina kuvert och om inte stiimplarna iir forfalskade (vilket jag 
tror) sa iir de efterstiimplade och for mig viirdelOsa. 

Med viinlig hiilsning Anker Jonsson 

Just de har "kuverten" som Anker skriver, tror jag nog att det har vamats for tidigare i Rapporten, men 
det skadar nog inte att ta upp det hela igen. Speciellt som de tydligen dyker upp pa nya auktioner med 
jarnna mellanrum. 

Vad jag kan forsta ar nog stamplarna akta, men kuverten och avtrycken ar gjorda Hl.ngt efter det att 
mmarkenas kurseringstid gatt ut. Om de gjorts pa 50-talet, farms ju faktiskt en hel del av stamplarna 
fortfarande i bruk och just N la-15 anvandes i Litli Hvammur sa sent som 1958, da den ersattes av en B
starnpel. Avtryck ar dock kanda anda fram till 1977, LDC, pa filatelistiskt gjorda brev. 

Det var alltsa inte sarskillt svart for en ekonomiskt sinnad person att aka runt i 1sland och stampla 
upp kuvert "en masse", dels for eget behov, dels for avyttring. For de brev som Anker skriver om ar 
sakerligen inte gjorda for att tillfredstalla en enda filatelists behov, dartill ar de alltfor manga · (just 
detta att det forekommer sa manga olika stamplar tycker jag bevisar att sjalva stamplarna ar akta). Jag 
tror istallet att nagon satt i system att efterstampla garnla, okurserade frirnarken for att tjana en hacka! 
Och da ar det fraga om forfalskning! Hade denne nagon da vetat om att hans kuvert idag Hi.tt kan 
avslojas som forfalskningar pa grund av vitrnedlet i papperet, hade han nog skaffat fram andra kuvert, 
innan han startade tillverkningen. Da hade det varit nast intill omojligt att se vilka brev som ar falska 
och vilka som ar akta. 

Det finns dock ytterligare ett satt, utom fluor-lampan, att i alia fall fa varningsklockorna inne i 
huvudet att ringa nar man har ett nummerstampelbrev framfor sig, och det ar sattet pa vilket adressen ar 
skriven. Alia de har breven ar skrivna pa maskin med namnet, som sig bor, overst till vanster. 
Gatuadressen ar sedan kraftigt forskjuten till hoger, liksom (oftast) Reykjavik ytterligare forskjutet till 
hager. Ser du ett sadant nummerstampelbrev bor du kolla det i fluor-lampan for att forsakra dig om dess 
akthet! 

QM·~""""'..,..""""'-Har bredvid ett typiskt brev av de ovan namnda ur min egen sarnling sekr. lb 

PS 
Just som Rapporten skall ga i tryck kommer ytterligare ett brev fran Anker med kommentarer till en 

dansk auktionskatalog "Scanphil" dar tydligen flera av ovan namnda brev figurerar. Da jag inte sjalv 
har namnda katalog kan jag inte kommentera Ankers synpunkter, men med kannedom om dennes genuina 
filatelistiska kunskaper bor vi nog ta hans asikter till vart hjarta. Har aterkommer ocksa med nagot av 
vad jag sjalv skrivit ovan. Anker skriver: 

Betr. Scanphil, Aalborg. Obj. 802 Nr 185 pa 10 aur. iir efterstiimplat och iir en del av en storre 
forfalskning som iir kiind av islandssamlama, speciellt i Stockholm. Sjiilv iiger jag en del och har deltagit 
i undersokningen av vissa objekt. Jag fann att kuverten inneholl vitmedel och diirfor iir tillverkade efter 
1950. Tillverkaren av dessa brev har anviint en gamma[ skrivmaskin som saknar de typiska isliindska 
stiltyperna. Vi dare har vederborande anviint ett daligt fiirgband och kiinns igen bl. a. pa "den hoppande 
bokstaven e". Frimiirken med dubbelkungarna blev ogiltiga pa 1920-talet. 

Obj. 803, Nr 255 pa 50 aur. pa kuvert med vitmedel, har jag ocksa i min samling. Nu har tillverkaren 
skaffat sig en ny skrivmaskin??, men har anviint de tidigare adresserna och detta brev har gjorts efter 
1961 eftersom jag har ett brev med blocket F 393-395 med den gamla skriften. Diirfor mbricerar jag mitt 
brev som efterstiimplat. Obj. 804 Fe 7, iir vad jag kan se pa bilden utan de vita hornfiilten i 
viirdestiimpeln. Eftersom jag kiinner igen Thomsenbrevkorten tror jag att det iir FC 12 istiillet och i senaste 
Rapporten har jag framfort mina asikter om dessa brevkort, som det for ovrigt finns manga av och niistan 
alia iir stiimplade sista dagen for dess giltighetstid. 
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EN SENSATIONELL UPPTiiCKT 

Nagra dagar in juli naddes jag av ett brev fran Thor Thorsteins, i vilket han berattar 
om ett fynd i det fslandska Postmuseet i Hafnarfjordur. 

Thor skriver: 
Antalet inkopta isliindska kronstiimplar frcm tillverkare i Danmark iir klint, men 

antalet, i bruk anviinda, stiimplar stiimmmer inte med antalet inkopta. I Postmu
seums gommor hittades dock nyligen en hittills okiind stiimpel av typ C1 med 
namnet "SAURBJER i EYJARFIRDI" 

Saurbcer i Eyjarfirdi var brefhirding under aren 1892 - 1933. Garden var den 
innersta och iindsatation pa postrutten Akureyri - Saurbcer och en av de minsta under 
de aren enligt statistik over salda frimiirken. Med anledning av detta har det aldrig 
antagits att nagon kronstiimpel med dess namn tillverkats. Det nuvarande skicket pa 
stiimpeln, sam borjade anviindas 1895, iir daligt. Av bliickrester kan man se att den 
anviints for avstiimplingar, men ocksa att den pa slutet anviints sam sigill da den 
doppats i lack, vilket skadat gummit sa att bokstiiverna i stiimpeln ifyllts och delvis 
smiilt. Man kan pq stiimpeln utliisa alla bokstiiver, men pa stiimpelavtrycken syns 
endast SAURB ... I .... FIRDI 

Stiimpeln returnerades till postmiistaren i Reykjavik men pa grund av den Zilla 
postmiingaen fann han det inte nodviindigt att fornya den och nagon sadan forfragan 
har heller inte hittats. 

Avtryck av denna kronstiimpel iir okiinda pa frimiirken och skadan maste ha 
intriiffat tidigt, eftersom vid inkopet av ny kronstiimpel till Saurbcer a Hvalfjardar
strond 1899, inget omradesnamn lades till i namnet i den stiimpeln, vilket annars var 
det vanliga. 

Upptiickten av denna stiimpel ger ass nu biittre mojligheter att lOsa puzzlet over 
vilka brefhirdingar sam aldrig erholl kronstiimplar. · 

Thor Thorsteins 

Ja dar ser man! Vern hade trott att det fortfarande fanns sadana hemligheter 
forborgade i det islandska postmuseet och dartill av den har digniteten? Nu aterstar 
bara att hitta ett frimarke med den har stampeln. Helt omojligt ar det trots alit inte. 

I och med denna upptackt torde det nu endast firmas en okand C1-stampel kvar att 
upptacka. Vi har i vara tidigare antaganden trott att de aterstaende tva kronstamplar
na av typ C1 statt att firma bland BREKKA (1), B6LSTADARHLID och GARDUR (1). 
Mantro den nu aterstaende stampeln kan aterfinnas bland dem? 

Jergen Steen Larsen har ju, i de senaste Rapporterna, haft sina funderingar over 
vilka de saknade kronstamplarna kan vara, men SAURBJER f EYJARFIRDI farms inte 
med i hans teorier. Kanske den nu saknade stampeln, om vi nu hittar nagon, blir en 
lika stor sensation. sekr JtJJ 



Fran Th6r Thors teins 
har aven inkommit Rap
port om nya islandska 
stamplar, vad man nu skall 
ha dem till, nar de alltmer 
ersatts av kassastamplar. 

Nya ar de i alla fall och 
inte mindre an 9 st, varav 3 
st ar av typ rullstampel av 
det idiotiska systemet med 
stampeln pa hogkant, vilk
et gor att det ar nast intill 
ornojligt att finna vackra 
avtryck av dessa stamplar 

Man kan undra over 
vilket ljushuvud som har 
lyckats fundera ut nagot sa 
fullstandigt vansinnigt d a 
det maste ga lika latt att 
placer a s tarnpelhu vudet 
vag-ratt. Som om det inte 
ar svart nog att finna vac
kert stamp lade frimar ken 
fran Island? 

Nu ar detta inget som 
Th6r kan ra for. Vi far 
istallet tacka honom fOr det 
fina initiativet att sanda oss 
dessa avtryck (som gar ratt 
in i foreningens arkiv over 
brostamplar), speciellt nu 
da det verkar som om var 
tidigare stampelavtrycksle
verantor, Finnur Kolbeins
son, tycks ha gatt i strejk. 

For att inte gora de t 
alltfor latt fOr Rapportens 
lasare har jag inte fOrsokt 
att oversatta texten bredvid 
och under respektive 
stampel, men for dig som, 
liksorn jag, har svart me d 
islandskan, kan jag namna 
att PA i Reykjahlid bytt 
namn till Myvatn och att 
PA i Bni flyttat till Stadur 
(2). Den ovriga texten kan 
nog de flesta av er tyda. 

sekr.~ 
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NYir stimplar: 

Hafnarfjorour -
Postminjasafnio tok 
gero BSb f notkun 
l. februar 1999. 
Sarna dag var ha>tt 
ao nota stimpil meo 
aletruninni Post- og 
simaminjasafnio. 

Fagurholsmyri fekk 
nyjan bruarstimpil 
B8b i november 
1998. 

Reykjahlfo post
afgreioslan hefur nu 
breytt urn nafn og 
kallast Myvatn. Fekk 
hun sfola 1998 dag
stimpil meo nafninu 
Myvatn af B8b gero. 

Faskruosfjorour 
fekk nyjan B8b f 
november 1998. 

Reykjavik R-10 fekk 
nyjan rullustimpil R8a 
(an stjarna) f nov 1998. 

Reykjavik R-2 fekk 
tvo nyja rullustimpla 
R8a (hofuo a hlio) 
siola ars 1998. 
Stimplarnir eru eins. 

Akranes fekk nyjan 
rUllustimpil i april 
1999 af gero R8a 
(hofuo a hlio). 

Staour, postaf
greiosla sem flutt 
var fra Bru, fekk · 
nyjan stimpil af B8b 
gero mea nafninu 
Staour i mars 1999. 
Notaoi stimpil fra 
Bru eftir flutning. 

Vestmannaeyjar 
fengu nyjan BSb 
i november 1998 
mea 5 hornum a 
stjornum. 



8. 

Eivinds Brostempelskole. 

Del4. 

Som foregaende. men med tidsangivelse. 
Dette er ogsa en einstoing: Kun Thingv~llir hadde de nne typen til bruk pa feiringen i juni 1930. Dette stempelet 
finnes hovedsaklig som ordrestemplet pa brev med Alltingsmerker, og er ikke srerlig sjeldent. Men det kan 
hende du rna betale dyrt for a ska:ffe deg det! 

Dato og ar med arabiske siffer. maned med romertall. Aile fire sifferne i arstallet. 

Dette er en type som Igennes lett ved at "stolpene" i feltene mellom bro og ring er svrert tynne og tydelige og at 
det ikke er "lu:ft" mellom stolpene og bro/ring. 
Gruppen er ganske stor, 39 ulike, og ble tatt i bruk i tidsrommet 1955-57. Flere var i bruk inntil ganske nylig; 
Laugarbakki, Lj6sifoss, Nedri-Brunrui, Reykh6lar og Stykk:ish6lmur. Men du har fremdeles sjansen: Grindavik 
pa Reylganeshalvoya bruker fremdeles sitt B3e- stempel fra 1956. 
Noen :fa er svrert sjeldne. Alvidra., Svidholt og ikke minst : Efstalandskot og Kleppjarnsreykir er ikke bare haplost 
vanskelig a uttale; de er umulig a :fa tak i ogsa. 
MINNI- BORG (eller Minniborg) fikk !Q B3e-stempler. Disse skilles fra hverandre ved at det forste hadde sma 
stjerner i nedre ring; det andre hadde store. Det forste, Ievert i 1955, er betydelig mer sjeldent enn det andre. 
Kildene forteller at begge stemplene var i bruk samtidig fra 1957, men det tror jeg er feil. Sannsynligvis er det 
forste gatt tapt eller blitt odelagt kort tid etter leveringen, og det andre ble tatt i bruk i 1957 og var i bruk fram til 
nedleggelsen i 1977. Men det gikk nok ikke mye post fra Minni- Borg: Ingen Minni-Borgstempler er i nrerheten 
av a vrere vanlige. 

TYPEB4. 



9. 

Dette er ingen gruppe; kun ett eneste stempel finnes : VOPNAFJORDUR. 
B4 er egentlig ikke noe ekte brostempel i det hele tatt: Stempelet mangler fullstendig bade 0Vre og nedre bro, 
dessuten har det bare en ring. Det ligner mer pil de gamle G-stemplene 
Vopnafjordur bar dato og arstall med arabiske siffer, maned med romertall. Det rna derfor klassifiseres som B4c. 
Det er ikke srerlig sjeldent, men det er stort, og vanskelig a finne med hele stedsnavnet i behold 

TYPEB5. 
0vre bro slutter ved indre ring (som B2). nedre bro gar helt ut til ytre (som B 1) Loddrette stolper i felt mellom 
bro og ring. Tre stjemer i nedre ring. 

Denne typen, som bestar av 14 B5a og 2 B5c-stempler, er en helt unik type. Sa vidt jeg vet, fmnes ikke denne 
typen noe annet sted i den filatelistiske verden, og etter mitt syn er disse stemplene helt praktfulle. Dessverre er 
aile B5- stemplene ute av bruk. Det siste, Fagurh6lsmyri, ble dog byttet ut med et modeme B8b3 sa sent som i 
januar i ar. 

Dag, maned og ar med arabiske siffer. Arstallet med de to siste si:ffeme. 
Aile untatt ett RVK- stempel ble Ievert i 1938. Av de 14 som ble Ievert er noen ia vanskelig a ia tak i, med 
DADAST ADIR som det absolutt "verste" 
Isafjordur og Vestmannaeyjar bar ikke stolper i feltene mellom bro og ring, men helt svarte felter. 

Dato og arstall med arabiske siffer. maned med romertall. 

Denne gruppen bestarav 2 RVK- stempler, Ievert 1951 og 1954. Ogsa et tredje RVK- stempel, kjent brukt 14.V. 
3 7 er av denne typen, men dette stempelet er uten tvil (?) falskt. 

TYPEB6. 

Broen slutter ved indre ring. lngen stolper i feltet mellom bro og ring, 



10. 

Dato og ar med arabiske siffer. maned med romertall. 

Gruppen bestar egentlig bare av ett ordinrert stempel: KEFLA VIK.URFLUGVOLLUR. De resterende 12 er RVK. 
FDC- stempler og altsa temmelig uinteressante for oss. 
Keflavikstempelet bar skadet nedre bro, slik at denne nesten er borte pa stempelavtrykket. 

Som B6c. men arstallet er skrevet med aile fire siffere. 
Gruppen omfatter foruten 3 RVK. FDC-stempler DRANGSNES og to ulike KEFLA vi:KURFLUGVOLLUR. 
Dnmgsnes er det eneste B6- stempelet som bar stjerner i nedre ring. Alle andre bar skrift. 
De to Keflavikurflugvollur-stemplene kan by pa problemer nar det gjelder a skille dem fra hverandre. 
Deer sa store at deter sjelden dit tar med hele stempelet. Hvis du bare harden 0Vfe delen (KEFLA viK), er det 
vanskelig a skille dem. Den nederste delen (FLUGVOLLUR) er lettere: b-ene er helt ulike. 
Det farste, som ble tatt i bruk i 1958, bar en oval 0, med prikkene tett sammen: ( Q ) 
Det andre, tatt i bruk i 1968, har en sirkelrund 0, med prikkene lenger fra hvenmdre: ( 0 ) 
Det furste bar ogsa et smalere midtfelt enn det andre. Og hvis du har et avtrykk som er stemplet fur 1968, er det 
jo ikke noe problem. Ingen av dem er srerlig sjeldne. 

(forts.) 



11. 

I hetaste laget 

Pa Harmers Internetsida av den 28110 1998 fanns ett intressant Balbo-brev till salu, namli
gen m 243. Ni vet det dar overfrankerade, med tre kronvalorer av vare samt den ensamma 
30 aur. 

Det har brevet ar visserligen unikt, sa till vida att vi inte kanner till nagot annat med mer an 
en kronvalor av vare, men a andra sidan ar det ju valdsamt overfrankerat (ratt porto var 16,30) 
och det asatta priset 10 000 £ eller omkring 130 000 Skr. Speglar knappast det ratta vardet. 
Det skulle vara intressant att ra veta om det verkligen gick att salja for det priset? 

A ven det andra Balbo brevet i samma offert verkar vara for hogt prissatt. 2 000 £, eller ca. 
27 000 Skr. brukar inte de nordiska auktionshusen ra ut for sadana objekt och det kan namnas 
i sammanhanget att Hoijland pa sin Nordia-auktion hade med det mycket vackra m 194 till 
utropspriset 15 000 Dkr (18 750 Skr) utan att lyckas salja det. Samma brev hade tidigare 
Paaskesen misslyckats med att salja, da till det betydligt hogre priset 26 000 Skr. Att 
dessutom, sorn Harmers gor i offerten, begara 5 500£ for en postfrisk H6pflug-serie verkar 
vara "hogt uppe i det bla". Sekr. 

R Reykjavik 

Nr . 243 

£5,500 

£2,000 

£10,000 
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Tii.g i island ??? 

Haromdagen damp det, i brevladan, ner den senaste upplagan av "Ny frimerki" , d. v . s. Postphils 
nyhetsanmii.lan om nya islandska frimarken. Dom om min forvaning, da jag pa framsidan sag att nagra 
av de nya frimarkemi avbildade ett "lokomotiv"! Vad i hela friden, tankte jag, har aven island fallit till 
foga och borjat med att ge ut ftimarken som inte har nagon anknytning till landet? Mig veterligt firms 
det inga jarnvagar i island. 

Men sa slog det mig. Det har faktiskt funnits en jarnvag i Island! En pytteliten en, den lilla bansnutt 
som var i bruk nar den nya harnnen i Reykjavik botjade byggas 1913 och av vilken jag, i mina 
gommor, faktiskt har ett vackert vykort, dar man klart och tydligt ser lokomotivet stankande ut sin rok. 

Mycket riktigt, efter att ha last uppgifterna om de nya frimarkena, ar det just ett av de tva 
lokomotiven som visas, i detta fall "Minor". Det anvandes till a dra vagnarna med all den sten som 
behOvdes till harnnbygget och som enligt. Ny frimerki hamtades fran "Sk6lavorduholt" och "Oskju
hlid", den plats dar "Perlan", ni vet den dar flotta restaurangen som sakta vrider sig varvet runt och 
som ligger dar Reykjaviks vannvattenreservoar, numera ligger. 

Minor hade en kompis i s1itgorat att forsla sten till harnnen, "Pioner". De importerades fran 
Danmark 1913. Biida lokomotiven ar tillverkade av Arnold Jung i Tyskland 1892, dear 4,9 m. liinga, 
3 m. hOga och vager 13 ton. Bada ftnns faktiskt kvar i island. De forvaras pa Arbaer fri1uftsmusewn, 
men Minor ar under sommarsasongen utstii11t pa kajen vid Midbakki i Reykjavik. · 

Som ni forstar ar Minor och Pioner sma lokomotiv, men nagra andra behOvdes val knappast, da 
stenen bara behovdes fors1as ned'tt. Vad man kan se pa vykortet, gick lokomotivet sist i vagnsattet och 
bromsade salunda ner vagnama pa vagen till hamnen. 

Som jamf6re1se kan namnas att Sveriges storsta 1okomotiv, F 1200, som byggdes av Nydqvist o 
Holm i Trollhattan 1914 - 16, vagde 143 ton och kunde dra ett 360 tons vagnsatt i 60 km. fatt, aven i 
langa motlut. Ett sildant monster hade val knappast tatt plats pa piren i Reykjavik. 

I 

I 

r .. 



13. 

Ett brev med manga stiimplar 

Pa Postiljonens visning infor den senaste auktionen i Malmo tittade jag, som 
hastigast pa jakt efter lampliga samlingar till foreningens smaauktioner, igenom ett 
album inneha.Ilande fslandska brev fran 1920 - 40 talet. Godbitarna var, som alltid, 
bortplockadel Det kunde jag se pa alla de tomma fickor som gapade tomt emot mig. 
Men ett roligt brev hade man missat!l Kanske tyckte den for auktionsmaterialet 
ansvarige att brevet var for stort och darfor var svart att inpassa i en samling? Visst 
var brevet stort, sa stort att jag har varit tvungen att beskara det en smula for att fa 
rum med det i Rapporten. Men hur ofta ser man tre olika, skall vi kalla dem, special
stamplar pa ett och samma brev? Inte vardagsmat precis!! 

Brevet ar sant fran Ferdafjelag Islands, som vad jag kan forsta ar Islands Turist
forening och ar formodligen ett forsok att fa in arsavgiften (inte alltid sa latt, £raga 
"den strange"), da det skulle losas med 5 kr. Adressaten visade sig emellertid 
svarfangad. Han hade avflyttat fran den angivna adressen och ej heller pa den. nya 
visade han sig benagen att losa brevet. Posten har darfOr till slut trottnat och i tur och 
ordning klamt dit forst "Itrekad" (pamind), sedan "Non reklame" (icke avhamtad) 
och slutligen "REBUTS" (retur), varefter brevet atersants till avsandaren. En intres
sant iakttage1se som kan namnas ar att det varken i Hafnarfjordur eller i Reykjavik 
behovdes nagon gatuadress pa den har tiden, namnet rackte. 

Det hade varit roligt att fa kopa det har brevet," Aber nix" . Det ingick som sagt i en 
stOrre samling, som i sig var alldeles for dyr, da de kvarvarande andra breven var av 
da.Iig kvalitet. En kopia lyckades jag dock utverka och med den som underlag har jag 

som du ser lyckats fylla en hel sida i Rapporten. ~ 

FERDAFJELAG ·ISLANDS 
REYKJAVJK 

G s T 1\ RA F 1\ l\ f\ • 5 • ;.) 0 

- ---------~-------
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Genomgtmg av isliindsk kilovara 14 . 

Det var nu nagra ar sedan Stellan Asklund fran Norrkoping sande sina arliga rapporter om 
innehaJ.let i islandska kilovaror. Darfor ar det roligt att pa nytt kunna redovisa innehaJ.let i en 
sadan av lite modernare slag narnligen fran 1996 .. 

Det ar var medlem fran pepparrotsstaden Enkoping Asmundur Asmundsson som statt med 
nasan over badkaret och tvattat sin kilovara. Dock inte badat tillsamrnans med den som jag sjalv, 
av en god van, forvantades gora. 

Har nedan Asmundurs rapport. 

Antal Antal marken 
Facitnr. singelmarken par och storre 

597 1 
605 34 60 
618 1 
619 23 7 
637 1 6 
648 4 
650 44 24 
668 3 
673 2 2 
674 2 20 
680 1 12 
681 5 
683 4 4 
684 11 4 
698 1 
703 5 
706 6 
707 13 2 
708 5 4 
710 1 
726 13 7 

727 13 4 
728 7 4 
729 13 
732 1 
734 8 
735 2 
737 2 
740 25 12 
741 46 2 
742 28 29 
743 42 
750 6 6 

752 25 8 
762 10 

764 15 
765 4 
766 8 8 

767 31 25 
768 14 19 

769 124 61 

773 4 4 

774 17 20 

775 5 4 

776 102 51 

777 33 2 

778 52 58 

779 1 
780 5 9 

784 2 6 

785 9 9 

786 9 2 

787 16 21 

788 11 
789 1 5 
790 6 
796 2 

Varde enl 
Facit Summa 

3 

1 
3 
1 

3 
1 

4 

5 

3 
1 

3 

1 
5 

4 

3 

6 
5 

8 

12 

3 
3 
6 

1 

6 
3 

3 

10 

6 
60 

5 
5 

8 

6 
10 
4 

8 

4 
4 

5 
5 

15 

4 
5 

4 
10 

3 

25 
6 

10 

4 
5 

4 
4 

10 

10 
10 
6 

3 
94 

3 

30 
21 

4 
272 

15 

12 

22 
39 

5 

40 
60 

3 
30 

30 

120 

108 

3 
60 

102 
11 

78 

3 

24 
20 

12 
2 220 

240 

285 
336 

72 

330 
40 

120 

16 
64 

280 
165 

2 775 

32 
185 

36 
1 530 

105 

2 750 

6 
140 

32 
90 
44 

148 
110 

60 
60 
12 

Kvartskilopaketet frfm 1996 

koptes mot anbud for 7.207 
lslandska kronor. Vilket blev 
811 :50 + 125:- i avgift. 

Detta innebar i sin tur 6,93% 

av Facit. 

lnga skadade ej heller marken 

helt utan stampel ar raknade . 
Dessa uppgick till ca . 70 st. 

Antalet tina stamplar var som 

vanligt fa , dock fanns det 

nagra pa par, 4-block samt 
storre enheter. 

Hoppas att detta kan vara till 

gladje for andra medlemmar. 

Med vanliga halsningar 

Asmundur Asmundsson 



1 5 . 

POST OG BREVHUS PA iSLAND 1999 

I marsralJporten etterlyser Sekr. en oversikt over PA og BH som er ilpne. Deter hiipl0st il f0lge med pi! hvilke som blir 
ilpnet og hvi ke som stenger til enhver tid. Her mil vi bruke jungeltelegrafen. 

Mine ~plysninger er basert pii nyeste utgave av P6stnumeraskra, samt egne opplysninger. 
PAm postmuruner: 

I tillegg til disse, er f0lgende BH kanskje ilpne. Ryktene gikk om at aile BH skulle stenge 1/1 199, men jeg vet ikke 
sikkert 

Eivind. 

Slmi yfir p6stnfuner og p6stgreifingarstodvar eftir straf6srod 

fl 
HUSA VfK (dreifbfli) REYKJAVfK- 109 300 AKRANEES 641 109 

301 AKRANES (dreifbyli) 530 HVAMMSTANG 129 REYKJA VfK- 109 (p6sth6lf) 
600 AKUREYRI (~a bls. 311) 531 HVAMMSTANGI (dreifbyli) 110 REYKJA VfK - 110 
601 AKUREYRI ( reifbyli) 810 HVERAGERDI 130 REYKJA VfK- 110 (p6sth6lf) 
602 AKUREYRI (p6sth6lf) 860 HVOLSVOLLUR 111 REYKJA vfK- 111 (ekki p6shus) 
603 AKUREYRI (utan Glerar) 861 HYOLSVOLLUR (dreibyli) 112 REYKJA VfK - 112 

780 HOFN (Homafirdi) 132 REYKJA VfK - 112 (p6sth61f) 
B 781 HOFN (dreifbyli) 116 REYKJA vfK- 116 (ekki p6shus) 
685 BAKKAFJORDUR 150 REYKJA vfK (sja bls 30) 
225 BESSASTADAHREPPUR i 155 REYKJA vfK (sja bls 30) 
465 BILDUDALUR 400 fSAFJQRDUR 
540 BLONDUOS 401 fSAFJORDUR (dreifbyli) s 
541 BLOMDUOS (dreifbyli) 245 SANDGERDI 
415 BOLUNGARVfK K 550 SAUDARKR6KUR 
720 BORGARFJORDUR (eystri) 230 KEFLAVfK 551 SAUDARKR6KUR (dreifbyli) 
310 BORGARNES 232 KEFLA VfK m6sth6lf) 800 SELFOSS 
311 BORGARNES (dreifbyli) 235 KEFLA VfK RFLUGVOLI. 801 SELFOSS (dreifbyli) 
760 BREIDDALSVIK 880 KIJ3.KJUBJEJ ARKLA USTUR 802 SELFOS~6sth61 f) 
500 BRU 522 KJORVOGUR 170 SELTJA ARNES 
370 BUDARDALUR 670 K6PASKER 172 SELTJARJ\IARNES (p6sth6lf) 
371 BUDARDALUR (dreifbyli) 671 K6P ASKER (dreifbyli) 710 SEYDISFJORDUR . 
D 200 K6PAVOGUR 580 SIGLUFJOR[)UR 
620 DALVfK 202 K6PAVOGUR (p6sth6lf) 545 SKAGASTROND 
621 DA,LVfK (dreifbyli) 380 KR6KSFJARDARNES 825 STOKKSEYRI 
765 DJUPIVOGUR 340 STYKKISH6LMUR 
520 DRANGSNES L 755 STODVARFJORDUR 

650 LAUGAR 430 SUDUREYRI 
E 840 LAUGARVATN 420 SUDAVfK 
700 EGILSST ADIR 
701 EGILSSTADIR (dreifbyli) M T 
735 ESKIFJORDUR 715 MJ6IFJORDUR 460 T ALKNAFJORDUR 
820 EYRARBAKKI 270 MOSFELLSBJER 
F 660 MYVATN v 
785 FAGURH6LSMYRI 560 VARMAHLfD 
750 FASKRUDSFJORDUR N 900 VESTMANNAEYJAR 
523 FINNBOGAST ADIR 740 NESKAUPSTADUR 902 VESTMANNAEYJAR (p6sth61f) 
345 FLATEY (Breiafjordur) 260 NJARDVfK .. 870 VfK 
425 FLATEYRI 524 NORDURFJORDUR 871 vfK (dreifbyli) 
845 FLUDIR 190 VOGAR 

6 690 VOPNAFJORDUR 
G 625 6LAFSFJORDUR 
210 GARDABJER 355 6LAFSVfK p 
212 GARDAB!ER (p6sth61f) 470 PINGEYRI 
250 GARDUR 450 PATREKSFJQRDUR 471 PINGEYRI (dreifbyli) 
610 GRENIVfK 451 PATREKSFJORD. (dreifbyli) 815 PORLAKSHOFN 
240 GRINDAVfK 680 P6RSHOFN 
.611 GRfMSEY R 681 P6RSHOFN (dreifbyli) 
350 GRUNDARFJORDUR 675 RAUFARHOFN 

730 REYDARFJORDUR FORKLARINGAR 
H 320 REYKHOLT 
220 HAFNARFJ.ORDUR 101 REYKJAVfK - 101 . Dreifbyli = tesb{agd 
222 HAFNARFORDUR. (p6sth61f) 121 REYKJA vfK- 101 (p6sth6f) P6sth6lf = ox, ack. 
233 HAFNIR 103 REYKJAVfK- 103 
850 HELLA 123 REYKJA VfK - 103 (p6sth6lf) I tillegg till disse, er folgende BH kanskje 
851 HELLA (dreibyli) 104 REYKJA VfK - 104 c'!pne. Ryktene gikk om at aile BH skulle 
360 HELLISANDUR 124 REYKJA VfK - 104 (p6sth6lf) sten!k 1 I 1 1999, m.en jeg vet ikke sikkert: 
410 HNfFSDALUR 105 REYKJAVfK- 105 ARS 6GARSTROND, GODDALIR, 
565 HOFS6S 125 REYKJA VfK - 105 (p6sth6lf) HRAFNSEYRI, LAUGARBAKKI, 
510 H6LMAVfK 107 REYKJA vfK- 107 NUPUR, REYKH6LAR, SV ALBARDS-
630 HRfSEY 127 REYKJA VfK - 127 (p6sth61f) EYRI, VIGUR og JEDEY 
640 HUSAvfK 108 REYKJA VfK - 108 

128 REYKJA VfK - 108 (p6sth6lf) 



16. 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Hostsasongen 1998 avslutades 10. december med sedvanligt julmote, 24 medlemmar och 3 gaster 
deltog. Kvallens tema var DVI:s moderna julmarken. Narvarolotteriet vanns av Harry Ahlman och Tom 
Rinman. Efter kaffe och lussekatt vidtog dragningen i Arslotteriet. 1 . priset 
gick till Walter Wittersheim (sam dessvarre fick fel efternamn i forrforra Rapporten), 2. pris till Karl Erik 
Jagard och 3. pris till Per Ake Martensson. Antalet narvarande medlemmar per mote 1998 var 22,0 vilket 
ar en okning fran 1997 med 30,4 %. 
Varsasongen 1999 inleddes 14. januari med 19 narvarande. Lotterfvinsten till Walter Attefalk. Motestema 
var klubbens "Trasien"-samling. Kassoren visade den J.lJ.@ samlingen och uppmanade medlemmarna att 
bidraga med fler ex av defekta klassiska islandska frimarken till samlingen. 
Vid arsmotet 11 . februari deltog 20 medlemmar. Vice ordf. Rudolf Krummel avgick pa egen begaran och 
avtackades. Till ny vice ordf. valdes tidigare auktionaren Tom Rinman och till ny auktionar valdes Berti! 
Westerberg. Ovriga funktionarer omvaldes. lnnan arsmotet avslutades utdelades 1. pris i Arslotteriet for 
1998 till Walter Wittersheim (sam inte kunde narvara vid decembermotet) darefter erholl Walter 
ytterligare 2 priser fran samma lotteri. · 
lnnan kvallen avslutades med auktion forevisades klubbens lager av 16 olika handbocker om islandsk 
filateli (for inkop av nagon av dessa kontakta ordf. Johnny P.). Narvarovinsterna till Tore Olsson och 
Harry Ahlman. 
Motet 11. mars besoktes av 22 medlemmar och 1 gast. Rudolf Krummel berattade om och Johnny 
Pernerfors visade bilder av vykort med anknytning till Alltingsjubileet 1930. Rudolf avtackades darefter 
med blomsteruppvaktning for de gEmgna arens styrelsearbete. 
Narvarolotteriet vanns av Walter Attefalk och Karl Erik Jagard. 
17 medlemmar och 2 gaster deltog i varens sista mote 8. april. Anna Jorgensen sam hade stallt ut delar 
av sina lslandssamlingar pa Stadsbiblioteket i Goteborg i samband med Vastnordiska Kulturfestivalen 23. 
- 28. mars berattade om invigningen av denna. 
Johnny Pernerfors visade delar av sin samling av "Manipulerade islandska stamplar" 
och avtackades med sedvanlig applad. Narvarovinsten till Tommy Aldebring. 
Motesdagar hasten 1999 ar 2. torsdagen i manaden: 9/9, 14/10, 11/11 och 9/12. 

Kaj Ubrand 
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- Du kan Lro jeg ble rasende da 
Hans invilerte me g opp for a se pa 
hans frimerkesamlin~ - han 
samlet faktisk p3 firm e rker! 
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(Ur tfk-Ny tt) 
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