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Fran min horisont 
Nar den har Rapporten nar er ar det forhoppningsvis var. Det har blivit vannt och marken 

blir gron. 
Jag vet inte vad Micke Magnusson har skrivit om var islandsresa, men jag vill passa pa att 

tacka vara islandska medlemmar for en trevlig samvaro! Det var jattetrevligt att Ni stallde upp 
for oss svenskar.! 

Nu till nagot heh annat, dar Ni islanningar kanske vet mer an vad jag kan. Jag har funderat 
lite pa nummer och kronsti:implar. En del av dem har val aterlamnats till Reykjavik enligt 
postens direktiv. Nu kom sakert inte aHa stamplar tillbaka. Finns det joumaler eller liggare 
over vilka stamplar som aterlamnats? Vad gjorde man med dessa atersanda stamplar? 
Forstordes de eller sparade man dem? Det vore trevligt om nagon som vet skriver nagra rader 
och berattar. 

Nu ser vi fram emot utstallningama i Bryssel och Goteborg! Det ar utmi:irkta tillfallen att 
traffa samlarkollegor. Det bander ocksa att handlama far besok och ibland hittar man nagot 
som man lange sokt efter. Nar det galler utsti:illningar ar det nagra delar av islandsk filateli 
som jag saknar dar, ni:imligen; haften, censurpost ocb en samling specialstamplar. Vad 
betraffar det sistnamnda finns det nog med sti:implar att fylla manga blad. 

FDC ar det tydligen ingen marknad for just nu, men om nagra ar kanske FDC ar aktue11a 
igen. Attraktivast just nu ar de allra aldsta. Har inte hittat nagot brev med tva kungar utgivet 
forsta dagen med vacker stampel. 

Jag bar tittat pa islandsklubbens i Danmark bemsida. den i:ir verkligen bra och proffsigt 
gjord. 

Vi bar haft arsmote utan nagra storre forandringar i styrelsen. Fortfarande har vi plats for 
fler deltagare pa vara rnoten. Ni skall kanna att alla i:ir valkomna. All tid kan man lara sig nagot 
nytt. Vi bruk:ar vid varje sarnmantrade ha ett i:imne som nagon talar om i ca. 30 minuter, samt 
eventuell diskussion och fragor efterat. Vi har aven SFF:s byteshaften plus en liten auktion. 
Kaffe och hembakade bullar bjuder foreningen pa. Tveka inte utan kom till vara moten 

Nar man har en samling island borde inte helsakema inga da? Det var sista fragan i den har 
Rapporten fran mig. 

Ha en bra och trevlig sommar onskar 
Stig Osterberg 



2 . 

fslandsresan 

Det var en gang 14 stycken svenska islandsvarmer som skulle gora ett besok pa denna 
mytomspunna sagoo. 

Jag var inte med pa resan for 10 ar sedan, sa for mig skulle det bli en extra upplevelse! 
Vi var jarnt fordelade fran bada sidor av Sverige. 
Var gemensamma samlingspunkt var Arlanda, dar islandairs flyg "Virgils" skulle ta oss till 

Keflavik, island. 
Val frarnme pa Leifur Eriksson terminal gjordes tre viktiga saker; vaxlades pengar, harntades 

bagaget samt vitjades taxfree-shopen. 
Sedan vantade en buss som skulle ta oss in till Reykjavik. 
For mig verkade det som om vi landat pa manen! ett kargt landskap av lavasten overallt och inga 

triid. Det enda som vaxte var ljung och lite gras. Framme pa hotell Leifur Eriksson installerade vi oss 
pa vara rum for att sedan ga ut och ata. 

Mycket i Reykjavik ar dopt med Leifur, dock inte efter var egen "den strange" Leifur utan efter 
deras egen kung och sjOfarare. Var egen Leifur heter Mr Lenin bland vara islandska vanner. 

For att inte denna resesaga skall bli alltfor lang sa tar jag mig friheten att beratta om de godbitar 
som vart vardpar, Johanna och Olafur Eliasson ordnat at oss. Tack an en gang for allt ni visade oss. 

Forsta dagen vandrade vi runt lite for att bekanta oss med stan samt besokte Magni Magnussons 
frimarksaffar. 14 stycken klarnde sig in i hans lilla butik och boijade titta pa brev, vykort och 
frimarken rued fel och nagon ? letade efter nummerstarnplar. Sjalv hittade jag lite brevmarken och en 
kilovara. Nar sedan Magni bjod sina svenska vanner pa ol, steg gladjen och stfunningen an mer. Men 
jag undrar vad den kund som kom in for att kopa ett sallskapsspel tankte, nar 14 fiimarksentusiaster 
stod och drack ol i butiken. 

Pa fredagen var vi pa ett mycket trevligt besok pa Postphil, islands motsvarighet till Postens 
Frimarken. Har fick vi se resterande utgavor av arets utgivning och vi fick aven veta om utgavoma 
2002 . De var valdigt sakkunniga och oppna nar de berattade om utgavoma. Motiv och andra ideer var 
de heller inte frarnmande for att ventilera med oss. De visade oss ocksa runt i huset och vi halsade pa 
de darner som sitter och sander ut bestallningama och abonnemangen. 

Pa kvallen var det tankt att ata typisk islandsk mat pa Reykjaviks aldsta vardshus. Men det var inte 
sasong for islandsk mat sa de, men det blev en mycket god middag andil. Havskraftstjartar till forratt 
och lamfile till varmratt med glass a fore till dessert. Mellan for och varmratt fick vi aven citronsorbet 
i champagne. Till detta dracks vin och rniddagen avslutades rued kaffe och cognac. Vi satt i en egen 
smatrevlig salong uppe under taket. Det blev dock en saftig nota, detta beroende pa att vinet var dyrare 
an maten. Men for mig, som dessutom fyllde ar denna dag, var det val vart priset och jag har aldrig atit 
sa lyxigt tidigare. 

Pa lordagsformiddagen guidade vilrt vardpar oss genom Reykjavik. En ca. 2 timmars stadsvandring 
med visning av intressanta byggnader och statyer samt andra sevardheter. Slutrnalet for var vandring 
var Kolaporti, deras motsvarighet till Skarholmens loppmarknad. Reynir Svenssons frimarksmonter 
blev triiffPunkten for oss. Efter att vi plockat ut en del godsaker som Reynir kunde locka oss med, blev 
det senare dags for an mer frimarken, nfunligen pa FF:s traditionella lordagsmote. De islandska 
samlarvannema halsade oss valkomna. Sedan boijade ytterligare letande efter objekt att fylla luckoma 
i samlingen med, under det att man pratade frimarken och samlingsomrilden. Jag komi samspcik rued 
en DVI-sarnlare och vi utbOt en del synpunkter. Fast det ar val det sociala utbytet som ar halva nojet 
med samlandet eller? ar det bara jag som tycker det. 

Pa kvallen var det dags for rniddag pa den roterande restaurangen "Parlan" Dar blev det lite extra 
festligt. I pianobaren, innan middagen, tackade vi vart vardpar med en flaska cognac. Efter det tog 
Sigurour Petursson, ordforande i det islandska forbundet till orda och Stig Osterberg och Johnny 
Pemerfors blev medaljerade. Nillen som faste pa de bada herrarnas kavajslag var for deras insatser av 
spridningen av intresset for islandsk filateli. 

Efter denna lilla hOgtidliga ceremoni stod Parlans smorgasbord dukat for oss. Det var bara att 
harnta och ata hur mycket man ville av havets lackerheter. medan man at av delikatessema kunde man 
aven skada ut over Reykjavik by night. Utover detta gjordes tva gjorde vi tva museibesok, gick pa stan 
och shoppade, tog oss uppfriskande bad i varma kallor samt gjorde ett antal privata besok hos Magni 
fOr att sjalv, i lugn och ro, leta bland fynden. Dagama avslutades sedan i vart rum, som var storst, i 
glada vanners lag over en "sangfosare". En av kvallama rapporterades det aven hem till Sverige hur vi 
madde till tva av resenaremas respektive, trots att klockan var 2.00 svensk tid. 

En spannande och trevlig resa till island som bjod pa manga handelser och glada tillrop 
Vid pennan Mikael Magnusson, medlem 772 
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Non reklame 

Som den obotlige stfunpe1samlare jag nu en gang for alla ar, haller jag standigt korpgluggarna 
oppna for ovanliga isHindska stfunp1ar av alla de slag, var de nu kan forekomma, i auktionskataloger, 
fackpress eller pa det senaste inom omradet, "Natet" 

Jag b1ev darfor glatt overraskad nar jag i Hoilands apri1-katalog fann inte rnindre fu1 tva nfumast 
identiska postforskottsavier med den mycket ovanliga islandska bredvidstfunpeln "Non reldame", 
bada sfulda till Vestmannaeyjar och bada dessutom stamplade "REBUTS". Utropsprisema varierade 
dock i hogsta grad, beroende pa att frimarket pa en av aviema hade tva runda hom. Da jag forstod art 
mycket krut skulle laggas pa avin med det hela frimarket ocb art det borde ga ganska hogt over utrop, 
1arnnade jag ett s.k. "skambud" pa den andra avin, da jag tycker att tva runda hOm pa ett pa en 
forsandelse fastsittande :frimfu·ke saknar betydelse och det i forsta hand var stfunpeln som "jag var ute 
efter". 

Min formodan slog in! Avin med det bela market gick ganska h6gt over utrop, medan jag "fick" 
den andra for utrop. Eftersom bade Non reklame ocb REBUTS-stamplama framstar tydligare pa "min 
anvisning" f'ar jag darmed vara mycket nojd, for det ar nu sa att Non reklame-stampeln ar det 
verkligen inte var dag som man ser! Denna stfunpel ar dessutom av en annan typ, da den ar i fetare stil 
ocb dessutom saknar ram, an de jag tidigare sett. (Kanske speciell for Vestmannaeyjar???) 

Postanvisningen ar i alia fall frankerad med ett 50 aur. Christian X (Facit 141). Facitvardet pa en 
sadan forsandelse ligger pa 3 500 kr sa jag tycker nog att jag, trots de tva runda homan gjort ett fynd. 
Den ar stfunplade REYKJAViK B 1d, 22 XI 22 ocb sand till Vestmannaeyjar dar den stamplats 
VESTMANNAEYJAR B 2c1 26 XI 22 . Sa langt var allting bra, men sedan var det roliga slut for 
adressaten, en kopman pa on vagrade belt sonika att losa ut postforskottet, varfor det forsags med ett 
kraftig kryss i blakrita, stamplades Non reklame och REBUTS samt retumerades till avsfuldaren, 
vilket natur1igtvis inte var sa ro1igt for denne, men som resulterade i ett fint posthistoriskt dokument 
for mig. 

Om man sedan, till slut, anlitar Brian Flacks utmarkta bok "Postal Rates o( Iceland" finner man 
att portot ar belt korrekt under perioden 15/5 1.921 - 31112 1939 eller; porto for inrikes postanvisning, 
30 aur. + postforskottsavgift, 20 aur. = 30 aur. + 20 aur = 50 aur. Fint som snus! 
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Nostalgihornan 

Minnen fran Hafnia 76 

SAsom nybliven glad pensionar har jag under hasten haft mojlighet och framfor 
allt tid till att ga igenom alia frimarken och andra narliggande prylar och papper som 
jag under manga ar samlat pa mig. Ett nAgot ankommet, stort kuvert fangade sA en 
dag min uppmarksamhet. Det visade sig innehalla ett antal mappar (Hafnia, 
Gronland och Faro) alia utgivna i samband med varldsutstallningen HAFNIA 76 i 
Kjebenhavn, en pA alla satt valordnad och bra utstallning ute pa det da alldeles 
nybyggda "Bella Center", dar jag fran invigningen minns att ca. 10 000 duvor slapptes 
ut, varav en del var forsedda med en liten kapsel innehAllande ett kort meddelande. 
Det var en maktig syn att se alla dessa duvor lyfta, for att under nagra minuter 
cirkulera over utstallningsahallen och sedan, var och en for sig, ta ut riktningen till 
hemmaduvslaget, dar de visste att godsaker vankades vid hemkomsten. 

Det ar naturligt, och svArt att lata bli, att pa dylika utstallningar kopa pa sig en 
massa material som man, nar man ater ar hemma, undrar varfor man i all sin dar har 
kopt det. Salunda har det, fran de senaste 20 - 25 aren da jag och bekanta samlarvanner 
besokt Mskilliga utstallningar, samlats mangder av frimarken, kataloger och annat, 
har inte exemplifierbart material. En del har monterats i parmar men mycket, liksom 
namnda mappar, har kommit at sidan och forsvunnit i byra!Adornas morka glomska. 

Nu nar en ny Hafniautstallning star for dorren, kan det kanske vara pa tiden att 
tanka tillbaka pa den for 25 Ar sedan. 

Vad jag, sa har i efterhand, kan minnas fran HAFNIA 76 ar, att Sollentuna 
Filatelistklubb (SFK) hyrt en buss och lyckats med att fylla den med frimarks
entusiaster frAn hela Stockholm. Jag vill ocksa minnas att resan var skakig och 
lAngsam ty bussen var gammal och gick inte alltfor fort. Vara dagars fina E 4 genom 
SmAland var pa den tiden knappt mer an en kostig och passerade dessutom genom sa 
gott som varenda samhalle i landskapet med ty atfoljande farbegransningar. Jag vill 
ocksa minnas att vi inkvarterades pa ett enkelt hotel pa Vesterbrogade. 

Men utstallningen var som sagt bra med manga fina samlingar och det nya Bella 
Center var nyputsat och glanste i solen. Jag har sedan dess, fran 1982 for att vara exakt, 
varit pa just Bella Center manga gAnger da det foretag inom jarnvarubranchen dar jag 
varit anstalld haft en arlig massa dar. Jag har darfor pa nara hall kunnat folja massans, 
skall vi kalla det, forslitning och utbyggnad ty dar ar det alltid full rulle med standigt 
nya utstallningar. For att vara saker pa att fa en viss lokal dar, maste man boka minst 
5 ar i forvag. Dar har ocksa ytterligare en varldsutstallning utspelats, HAFNIA 87, 
men den tycker jag inte var av samma klass som 76 ars upplaga. 

Naval, ar man i Kjebenhavn skall man naturligtvis ga pa Tivoli for att som, den i 
dessa spalter nagon gang namnde "klockskojaren" sade, "testa berg 0 dalbanan". 
Densamma visade sig dock vara nagot av ett fiasko och inget som appelerade till 
denne berg och dalbanefantasts oforvagna sinne. Ingen fart ails! Till och med Grona 
Lunds ar battre! Goda rad var dyra. Nagon hade namnt att det fanns en battre bana ute 
pa "Bakken", ett gammalt tivoli en bit utanfor stan. Men hur tar man sig till Bakken 
nar manari "Kongens By" for forsta gangen?? NAgon sade "Taget"l Sagt och gjortl En 
snabb rusch till den narbelagna Hovedbangarden gav vid handen att ett tag som 
passerade Bakken skulle avga om 5 min. Ett hastigt inkop av fardbiljetter och ytter
ligare en snabb rusch och vi befan11 oss pa tAget mot Bakken. V ad hallplatsen heter 
har glomt men vi hamnade faktiskt ratt efter ca. en halv timmes fard. Bakken visade 
sig vara nAgot helt annat an det inne i Kjebenhavn hoptrangda Tivoli. En fin 
parkmiljo med jattetrad inramade Bakkens nAgot till aren komna lustifikationer. 
K vall en hade blivit sen och berg o dalbanan vantade men jag minns att vi var inne pA 
ett stalle dar feta , cigarrokande och oldrickande darner berattade frackisar. Tyvarr pa 
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danska, sa det var svart att hanga med i ordvandningarna. 
Klockskojaren hade emellertid nu lokaliserat berg o dalbanan och kursen sattes 

darfor ditat. Det var en gammal anordning! Byggd i en trakonstruktion som sag ut att 
kunna rasa ihop nar som helst och som ingav vissa betankligheter. Klockskojaren, 
som emellertid ar nast intill pervers pa denna sorts forlustelser, manacle dock oss 
andra till en "provtur". Med viss tvekan antrades sa vagnen som var av den typ som 
har en "bromsare" sittandes langst bak, vilken medelst en spak ser till att farten inte 
blir alltfor hog. Banan visade sig dock, trots si tt bedrovliga utseende, var bra och efter 
ett antal ak, lyckades klockskojaren att muta bromsaren till att inte bromsa alls vilket 
denne, som akt banan tusentals ganger, gillade skarpt. Kvallen fick sa.Iunda ett for 
klockskojaren nast intill fullandat slut. Bakken harjades fOr nagot ar sedan av brand 
och jag vet inte vad som firms kvar idag av alla de gamla byggnaderna. Man far dock 
hoppas att det kan byggas upp igen till kopenhamnamas fromma. 

Efter derma rnangordiga avvikelse fran amnet (pennan slinter sa latt) kanske det ar 
dags att aterkomrna till det som jag borjade med, "Hafniarnapparna". De inneholl 
mangder av faksirniltryck, gamla postforordningar, portotabeller, kartor, frimarks
forslag och mycket annat. Nagot av detta tycker jag gott kan platsa i Rapporten. Till. 
exempel; "Bekjendtgerelse angaaende Befordring af Postforsendelser rnellem 
Danmark, Island og F~reame i Aaret 1870", dar man kan lasa hur stor bade "Fragten 
for Passagerare saval som for brev, paket och vardeforsandelser" var ar 1870. 

Vidare "V~sentligste portosatser i Gronland" av Eric Wowern, en komplett porto
tabell for Gronland under aren 1938 - 1975, samt slutligen ett vackert nytryck av en 
gammal karta over Faroama. Att den ar gammal kan du se pa bilden, dar man med 
lite god vilja kan igenkanna Faroarna. Tyvarr finns ingen datering men man kan 
misstanka att den kan harstamma fran cirka 16 - 1700-talet. 

Darmed ar derma nostalgi-snutt avslutad, men passa er, det kan komma flera. 

(59) HS 
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10. 

Nya BiLPOSTUR - avier 

Fran Sveinbjom Blondal i Borgarnes har inkommit ett brev · innehiillande bilder av tva 
BILPOSTUR- avier med olika stamplar, den ena av den storre, hiir i rapporten tidigare redovisade 
typen, den andra med en for mig tidigare okand typ. Bada dock anvanda i Reykjavik, sa fortfarande 
saknar jag stamplar anvanda pa mindre orter. Darfor maste jag ater igen be de medlemmar som har 
nagon eller nagra BiLPOSTUR - stamplar i sin ago att sanda mig bilder av dessa. Jag vill samtidigt 
passa pa att namna att det aven fmns handskrivna BILPOSTUR och att jag naturligtvis aven ar 
intresserad att fa bilder av dessa. 

Hiir nedan foljer i alia fall en uppstallning over de hittills av mig kanda typema samt kanda datum 
over anvandningsperiodema. Det iir som du ser inte sa mycket att hanga i julgranen, men med din 
hjalp bar listan kunna utokas avsevart, speciellt som det har ror sig om en mycket intressant period 
in om den islandska filatelin som, vad jag vet, ingen tidigare forsokt att redo visa. 

Ett stort tack till dig Sveinbjom for dina bilder! Jag hoppas att ditt fina initiativ skall foljas av fler 
medlemmar. 

sekr. 

Bilp6stur 1 5 /11 1 948 -

BiLPOSTUR A/ 1 2 1939 - 24/4 1 9 4 6 

1 /10 1958 -



11. 

Fisk(raga 

Fran samme Sveinbjom Blondal har aven nasta inlagg inkommit. Han skriver: 

Ar 1995 skrev du en intressant artikel i rapport nr 100, baserad pa en annan artikel 
skriven av C. H. Stavegard. A·mnet giillde perforeringarna pa fiskserien som forst trycktes 
ar 1939 och sedan om och om igen under de foljande aren. Efter att ha liist den artikeln 
borjade jag gil igenom mina egna fisk-miirken och att skriva till andra sam/are for att be 
dem om hjiilp. Ganska snart kundejag konstatera attfyrblock, men liven storre enheter var 
till stor hjiilp for att identifiera de JYra olika tandningarna. Men nu iir jag i svarigheter. 
Bland mina block jinns tre som enligt min egen uppfattning inte passar in pa varken A, B, 
C eller D grupperna. Sa jag kiinner att jag be hover hjiilp av en expert pa denna serie. 

Diirfor passar jag pa tilifiillet att skriva till dig i denna fraga. Jag medsiinder fotokopior 
pa tva av dessa block och hoppas att de talar for sig sjiilva. 

Ja du Sveinbjom, det harmed tandningsvarianter pa Fiskserien ar ett kapitel for sig och jag 
vet sjalv nar jag satt och gick igenom en stor samling islandska marken som vi kopt till 
foreningen vilket elande det var att se skillnaden. Men till slut lyckades jag, vad jag sjalv tror i 
alia fall, ta ihop en komplett samling av de olika tandningama. 

Men nog tycker jag att bada dina block visar en tydlig likhet med B-tandningen fran 
Stavegards artikel. Han skriver ju ocksa att en del block kommit in i perforeringsmaskinen 
upp och ned och att det da uppstatt en variant i perforeringen. Kanske de kan vara sadana? 

Nu ar jag forvisso ingen expert pa omradet utan jag vidarebefordrar, med varm hand, 
Sveinbjoms fraga till herrar specialister inom omradet. Vern som an kanner sig manad att 
besvara fragan sa ar han varmt valkommen. 

sekr. 

B. ·-·--:·Tandn. 14 Kii.nnetecken: oregelbundna tandningshor.n r . 
upptill. Perforeringen iir_ utford ne:.ifrdn och up~~t och va_rje ~y. vdgriit tan~n!ngs tnje 
ingriper delvis i underlzggande markesrads lodrata tandnmgslmJ~' med pdfolJ.~ att 
endast overdelen av den eljest tvdtungade horntanden kom~er tzll synes. I saii:]!nta 
fall har arket viints ett halvt varv vid perforeringen, varvzd de oregelbundna hornen 
dterfinnes nedtill pd miirket. • .. .. 

Forekommer pd : 1, 3, 5, 10 (gran), 10 (gra), 12, 25 (rod), 25 (rodbrun), 35, och 50 aurar. 

Ur artikeln i Rapport nr 100 

Sveinbjorns block 

• . . . . . . . ......•••.•..... •···••·········· 

U-lnnrlninyl'n 



12. 

Intressant 0. A. T. - brev 

I Viking Stamps senaste erbjudande pa Internet hittade jag, bland manga andra fina 
erbjudanden, ett intressant 0 . A. T. - brev. I och for sig aJ ju islandska 0 . A. T. - brev alltid 
intressanta, men detta var nagot utOver det vanliga. 

Brevet ar sant fran Reykjavik den 2511 1942 och enligt Bendys text ar det " pa fOrsok" 
sant till Portugal men stoppat av den brittiske censom som klistrat pa en etikett med texten 
"RETURNED TO SENDER BY THE CENSOR FOR REASON EXPLAINED IN MEMORANDUM 
ENCLOSED IN Tms coVER" samt retumerat det till avsandaren med en rund ring av rodkrita runt 
adJessen. I Reykjavik har sedan brevet ankomststamplats den 16/5 1942. 

Detta att via den islandske handelsattachen i Lissabon sanda brev fran island under kriget, 
var en av tre mojligheter att brevledes na kontakt med slaktingar och vanner i av tyskarna 
ockuperade lander. Proceduren gick da sa till att ett kuvert med den slutlige adJessaten 
placerades i ett yttre kuvert, adresserat till Briem i Lissabon, vilken vidarebefordrade 
innerkuvertet, da frankerat med portugisiska frimarken, till t. ex. Danmark. Portugal var under 
hela kriget neutralt och det var, aven om breven censurerades av tyskarna, tillatet att sanda 
brev darifran till ockuperade lander. Ett smart satt att kringga bestammelserna saledes ! 

De tva ovriga mojlighetema att sanda brev fran island var, dels via Roda Korset, men da 
var ordantalet reducerat till 25 ord, dels via Post Box 506, aven den vid denna tid forlagd till 
Lissabon, dar den brittiska resebyran "Thomas Cook o son Ltd" ombesorjde formedlingen av 
breven, antagligen pa ett liknande satt. Thomas Cook hade aven under forsta varldskriget 
fungerat pa liknande satt, sanktionerat av tyskama. 

Vilken av de bada, i Portugal verkande formedlama som detta brev ar sant till fortaljer inte 
sagan och det gar heller inte att utlasa av brevframsidan da tidigare narnnda etikett ar placerad 
ratt over adressatnarnnet. Detta har ju heller ingen stOrre betydelse i sammanhanget, men ar 
formodligen i detta fall Briem. 

Det intressanta ar att den brittiske sensom, nr 4620, furmit nagot i brevet som han inte ville 
att den senare tyska censuren skulle snappa upp, varfor han retumerade brevet med en 
inneliggande forklaring, som jag tyvarr inte har nagon kopia pa. 

Vart brev kom saledes inte sa langt som till Lissabon! Man kan darfor formoda att aven det 
inneliggande brevet censurerats. Forutom namnda etikett slogs aven en tvaradig stampel inom 
ram som jag tyvarr inte kan tyda, men som sakert har med retumeringen att gora. Ytterligare 
en stampel som jag inte karmer till firms pa brevet "P. T. 0." Kanner nagon av Rapportens 
kunniga lasare till vad den betyder? Skriv eller maila i sa fall till mig och beratta! Det skulle 
aven vara intressant att veta var censor nr 4620 var forlagd. Jag vet att det firms listor over 
detta. 

Vad betraffar 0 . A. T. - stampeln sa ar den av det vanligaste slaget pa islandska brev 
namligen den i Prestvick under aren 1941 - 1946 anvanda Smythe nr 13 . Det enklaste sattet 
att identifiera den stampeln ar att punktema mellan bokstavema inte ar nagra punkter utan 
romber. 

Slutligen kan namnas att portot for det har brevet, som eftersom det inneholl ytterligare ett 
kuvert blev ganska tungt, ar alldeles korrekt enligt nedan! 

Porto for brev till Europa, 45 aur. + Rek-porto, 40 aur. + luftposttillagg for brev av tredje 
viktklassen, 95 aur. = 45 aur. + 40 aur. + 95 aur. = 180 aur. 

Ett brev som skulle pryda inte minst min egen samling, men som tyvarr ar alldeles for dyrt! 
sekr. 

O.A.T. 
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Peter van der Laar, Maria Rutgerstraat- 12, NL 3131 XS Maassluis, Holland soker bytespart~ 
med is1andssamlare. Jag vet inte vad han kan erbjuda i byte, men formodligen Holland i forsta hand. 
Du som har gott om bytesmaterial kan val ta kontakt. Jag vet inte pa vilken niva Peter samlar men det 
f'ar val vidare kontakter utrona. 

Han har aven en E-mail-adress: peter.van-der-laar@friskies.nestle.com 



14. 

Upplysningar om isliindska brostiimplar 

For en del Rapporter tillbaka i tiden, vill jag minnas att brostampelfreaken Eivind Kolstad 
fragade "Vem bar sett brostampeln LUNDAR" eller nagot i den stilen. For Eivind och 
andra brostampelentusiaster kommer har nedan lite upplysningar om nigra "svara" bro
stamplar, formedlade av Sigurour :Pormar, som jag hoppas att ni tar till ert hjarta. 

sekr. 

LUNDAR 
Brevinsamlingsstallet Lundar fick aldrig nagon brostampel! Denna upplysning fick jag 

redan 1973 av Geir Gunnarsson. Denne bodde i Lundar till 1959 da han fick anstallning i 
Landsbank islands i Reykjavik, dar han arbetade mellan 1959- 1974. 

Detta har jag alltsa vetat om sedan 1973, men det har alltid funnits nagon som pastod att 
stampeln LUNDAR var kand pa frimarken och som dessutom menade att stampeln flyttats till 
"LUNDUR" som oppnade forst 25/11 1968. Uppenbarligen harstammade misstaget av att de 
tva namnen liknade varandra. 

MYRAR 
Brevinsamlingsstallet Myrar hade en stampel av typen B 1a. Denna stampel ar kand i minst 

ett exemplar, stamplad 7/7 1930. Den visades pa utstallningen iSLANDIA 1973. Mojligtvis ar 
detta det enda kanda avtrycket av stampeln? Om nagon kanner till ett annat avtryck skulle det 
vara intressant att Ia. veta detta, foljt av en fotokopia. 

M!ELIFELL 
Brevinsamlingsstallet Mrelifell nedlades 31/12 1929 och flyttades till Starrastaoir 1/1 1930. 

Bla-M!ELIFELL borde ha varit i bruk pa Starrastaoir till dess att Starrastaoir fick en egen 
stampel. Ett avtryck av denna stampel med datum 20/3 1931 visades ocksa pa ISLANDIA 
1973. Kanner nagon till ett annat datum sa skulle det vara intressant att :fa veta detta, med 
fotokopia. 

ALFTANES 

Det ser inte ut som om nagon som varit pa Alftanes eller haft nagon forbindelser dar hort 
talas om nagon poststampel. 

llORFINNSSTADIR 
For manga ar sedan var jag i telefonforbindelse med herr Hagalinsson som hade bott pa 

:Porfinns-staoir. Han kom val ihag stampeln med platsens namn, men sade att den aldrig 
anvandes till att stampla brev med, endast till stampling av marksedlama pa postsackama. 

Sigurour :Pormar. 

lntressant eller hur?? 
Men vad sager du Sigurour I>ormar om nedanstaende avtryck av ALFT ANES som jag hittade 

bland mina egna, under manga ar insamlade, avtryck av brostamplar. Dock hittade jag inget avtryck av 
de andra av dig hiir ovan namnda strunplarna. sekr. 
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Dansk Ostindien Vad iir det? 

Min lilla historia om Dansk Ostindien borjar nu att lida mot sitt slut och kommer att avslutas i 
september-Rapporten. Men an fmns det en hel del att beratta om vad som hande dar borta i den 
avlagsna indiska kolonien. Frederiksnagore som vi tidigare endast som hastigast berort, upplever en 
kort blomstringstid under en kolerisk norrmans regim. Ett nytt fruktlost forsok att kolonisera 
Nickobarema gors och Tranquebar och Frederiksnagore blir ater ockuperade av engelsmannen. Det 
senare for dock, det for oss filatelister goda med sig, att det infors engelskspriliga stamplar i bada 
koloniema. Frederiksnagore aterf'ar da sitt ursprungliga narnn Serampore och den stampeln maste vara 
en verklig raritet da den endast ar kand i ett exemplar, nyligen upptackt av var Frank Banke. 

sekr. 

Frederiksnagore 1779- 1805 
I Frederiksnagore tillsatte guvernor Abbestee ar 1779 ett rad bestaende av tre medlemmar 

som i rn~mga ar varit i Kompamets tjanst. Till chef for logen, man ville inte ge honorn titeln 
guvemor, tillsattes Ole Bie. Han var todd i Norge, hade varit i Kompaniets tjanst sedan 1765 
och var val insatt i de indiska forhallandena. Han blev, med flera avbrott, kvar i Frederiks
nagore fram till 1805. Ole Bie var en kontroversiell manniska, kand for sin rafanga, egen
radighet och stridbarhet, men ocksa for sin fonnaga att gora goda affarer. Ett ar sande Bie tre 
skepp med goda returfrakter till Kopenhamn, nagot som ingen maktat fore honorn. Under 
hans forsta ar sorn chef blomstrade Frederiksnagore och manga vackra och pakostade bygg
nader uppfordes. 

Tidigare var logen skyddad endast av en lerrnur, som under att av Bengalens valdsamma 
ovader skadats svart. Bie sokte nu, och fick, tillstand fran Kopenhamn att uppfora en stenmur 
och dessutorn tillstand att anstalla ·fler sepoys till logens forsvar. Samtidigt tick han tillstfmd 
att, via en kanal, dranera av ett landornrade och darrned utoka logens odlingsbara areal samt 
intaktema darav. 

Allt gick saledes Bie val i hander fram till 1783, da hans framgangar kulminerade. Typiskt 
for honom och hans sjalvgodhet ar att nar han 1783 skrev hem till Kommerskollegium i 
Kopenhamn, skrytsamt papekade att brevet var sant med hans eget skepp, att han personligen 
ordnat med logens tillbyggnader och utsmyckningar och att den, tack vare honom, blornstrade 
bade ekonomiskt och estetiskt. 

Frederiksnagore som det sag ut under Hies tid 
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Han kunde dock inte samarbeta med nagon och med sin andreman i kolonin, Meyer, stred 
han om stort och smatt. Det slutade med att guvemor AbbesU:e i Tranquebar ersatte Meyer 
med stadsfogden i Frederiksnagore Chr. Fr. Junghans, med vilken Bie inte heller kunde 
samsas. Speciellt inte sedan denne av Tranquebar utsetts att leda en kommission som skulle 
utreda Bies inblandning i oegentligheter i samband med tullindrivningen i Frederiksnagore. 
Kommissionens utredning utvecklade sig till en parodi da en av medlemmama, Schafflitzky, 
forlovade sig med en av Bies manga dottrar och kunde efter detta inte anses vara ojavig. 
Omsider bestamdes i Tranquebar att undersokningen skuf1e laggas ner och man overlat at 
Kopenhamn att ta over. 

Bie blev nu hemkallad till Kopenhamn, nagot som han uppenbarligen inte gillade. Tonen i 
breven till kommerskollegium under tiden i Danmark var starnda i en annan ton, an de han 
fran tiden i Frederiksnagore sant. De var tamligen omkliga och han ber nadeligen om att fa 
resa tillbaka till Bengalen, da det harda danska klimatet inte bekom honom val. 

Han paminner ocksa om alit det goda han utrattat i logen under de gagna aren och i sin 
sjalvgodhet och trots att han star under atal, uppmanar han koll egiet an insatta honom som 
guvemor i Tranquebar. 

Pa sornmaren 1786 foll sa dom i malet, en dom som maste ha passat Bie val. Han domdes 
for forsurnlighet i tjanst, nagot som borde ha gett honom avsked pa gratt papper. Men istallet, 
rned hansyn till vad han tidigare utratat i Frederiksnagore, skulle han tas i atanke vid 
tillsattandet av en ny chef i logen. Bie blev nu styvare i korken och insande ett tackbrev till 
Kollegiet, i vilket han foreslog sig sjalv som chef, heist med titeln guvemor. Han patalade 
ocksa att forhallandena i Tranquebar och Frederiksnagore var hogst olika och att det kunde ta 
40 dagar innan ett beslut fattat i Tranquebar kunde na Frederiksnagore. 

Bie aterinsattes som chef i Frederiksnagore, dock inte med titeln guvemor, utan som 
"direkt6r och chef' for logen. Han tick aven sepoy-styrkan utokad fran 34 till 65 man samt ett 
lan pa 30 000 rd. for att kunna ateruppta sina affarer Den 23 JUli 1888 var han tillbaka i 
Frederiksnagore. Han satte, med sedvanlig energi , igang rned att arbeta, men konjunkturema 
hade , under hans franvaro , forsamrats och hans forsok att ateruppta sma, sedan tidigare, sa 
goda affarer, misslyckades. 

Vid denna tid hade Hoogly-floden borjade bilda sandrevlar utantor Frederiksnagore och 
det gick inte langre att angora logen med stora skepp. An muddra var kostsamt och de 30 000 
rd. som Bie ratt i Ian torslog inte langt. Han ansokte da i Kopenhamn att ra ytterligare 70 000 
rd. for att bygga ett skydd mot floden , men detta avslogs. 

Nu foljde nagra ar under vilka Bie aterigen beskylldes for ekonomiska oegentligheter och 
1797 var det :her dags for honom att resa hem till Danmark. Men aven derma gang lyckades 
han klara sig och atervande annu en gang till Bengalen, nu med ett mera sjalvstandigt 
forhallande till Tranquebar. Den hett eftertraktade guvemorstiteln fick han dock aldrig och 
hans Frederiksnagore var fortfarande understallt Tranquebar. 

Den 6 maj 180 I vacktes Bie mitt i natten och det meddelades honom att en engelsk officer 
vantade vid logens port. Denne overlarnnade en skrivelse sorn meddelade att Bie omedelbart 
skulle overlamna logen i engelsmannens hander. Detta till foljd av att guvemor Anker i 
Tranquebar vagrat overlamna franska officerare till engelsmannen, eller som det mer diplo
matiskt uttrycktes "till foljd av den danska regeringens fientliga handlande". 

Bie lyckades dock forhandla, sa att danskama mot hedersord om att inte rymma, fick vistas 
fritt i logen. Han lyckades ocksa, till allas hapnad forhandla fram att alia tjansteman fick 
behalla sina loner under den tid logen var ockuperad. Ja man fick till och med ersattning for 
forlorade fortjanster pa egna affarer. 

Frederiksnagore aterlamnades till danskama redan den 19 juli 1802. Ocksa har blev de 
ekonomiska betingelsema goda. De danska sepoys frigavs och blev dessutom bevapnade med 
brittiska gevar 

Bie avled den 18 mars 1805, 73 ar gamma!, en avsevard alder i koloniema. Han sorjdes 
nannast av hustru och mangder av bam, alla inte fodda inom aktenskapet. Bie sjalv hade dock 
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aldrig gjort nagon skillnad pa dessa barn utan to rsokt att ordna for dem alia pa basta satt. I 
den narbelagna engelska logen kallade man skamtsamt Frederiksnagore for " Biekupan". 

Med Bie forsvann den sista av den gamla stammens kolonialtjansteman som aven var 
kopman vid sidan av. Efterfoljama kom alia att vara i torsta hand 1Jansteman och statens 
representanter ute i koloniema. 

Nicobarerna 1779- 1808 
Ar 1772 sade sig Kopenhamn inte langre vilja ha med · denna bosattning att gora, da den 

inte inbringat nagra vinster utan endast kostat pengar och manniskoliv. K var blev endast "de 
Mahriska brodema" (Hemhuttema) som haft en liten missionsstation pa oama sedan 1769. 

·· Den danska kronan visade sedan inget som heist intresse for oama forran 1779, da det 
inkom nyheter om att andra makter visat sitt intresse. Det var hemhuttema, som for ovrigt 
hissat den danska Danebrogen, nar en romersk kejserlig (d.v.s. osterrikisk) fregatt 1778 visat 
sig vid oama for att ockupera dem. Det osterrikiska Kompaniet i Trieste meddelade dock, vid 
forfragan, att kaptenen pa fartyget hade uttryckliga order om att inte stora andra nationers 
besittningar. Trots detta upprattade osterrikarna en liten koloni pa Nicobarerna. 

Man beslot nu i Kopenhamn att ater forsoka utnyttja Nicobarema, som bevi sligen var 
mycket bordiga, hernhuttema hadeju ocksa devisat att det gick att leva dar aven for europeer, 
i varje fall pa Nancovry. Da dessa kande val till torhallandena, beslot man att bygga vidare pa 
deras erfarenheter. Ledaren tor missionsstationen utsags dartor till dansk resident. Det skulle, 
till honom, sandas ut material , och arbetskraft for att roja upp for plantager och andra 
anlaggningar. Man var ocksa pa det klara med, att for ett effektivt utnyttjande av natur
rikedomama, behovdes det en annan befolkning an urinnevfmama. Darfor forsokte man nu att 
i Tranquebar fa frivilliga att bosatta sig pa Nancovry, mot att fajord, hjalp med utrustning och 
annan stottning de forsta 4 aren. lndiema i Tranquebar var dock inte pigga pa att fl ytta och 
framfor alit inte till Nicobarerna som var okanda for sitt osunda klimat. 

For Kommerskollegium i Kopenhamn kandes det nu viktigt att ra bort osterrikarna fran 
oama och man sande ett krigsfartyg, Waerien, till hjalp. Pa on Sombreira fann man den 
osterrikiska kolonin som endast bestod av tva man, en italienare och en indier, da dess 
kommendant, en lojtnant, insett meningslosheten med att slass mot klimat och sjukdomar och 
rest darifran, till Tranquebar, av alia stallen. Da den osterrikiska flaggan strukits tog 
danskama hand om utrustningen, bl. a. atskilliga kanoner och gevar, som sedan saldes pa 
auktion i Tranquebar. 

Nagon nytta av Nicobarema fick danskama aldrig. lnte ens hernhuttema blev kvar pa 
oama. For att forhindra att andra nationer slog sig ner pa oama, beholl dock danskama en 
liten gamison om 8 man. En gamison som standigt maste fomyas da dodligheten var hog. 
Mellan 1793 och 1805 lcig gamisonen obemannad. Da utsandes en underofficer med 8 man, 
som fanns kvar tills engelsmannen ockuperade oarna 1808. 

Ockupatiooen 1808- 1815 
Tilsit-freden mellan Frankrike och Ryssland 1807, dar den besegrade tsaren i ett hemligt 

tordrag lovade att ansluta sig till blockaden av Storbritannien och till sammans med Napoleon 
tvinga aven Sverige och Danmark att gora detsamma, innebar att engelsmannen samma ar, av 
fruktan for ett danskt deltagande, ater ansag det nodvandit,rt att srripa till vapen mot Danmark. 
Overfallet pa Kopenhamn och det sjuariga kriget blev toljden harav. Overallt pa varldshaven 
uppbringades nu danska fartyg och den danska handeln stoppades totalt. Liksom 1801 blev de 
danska koloniema ockuperade sa fort som mojli!,rt. 

Den 12 februari 1808 maste den danske guvemoren i Tranquebar, Hermansen, samman
kalla radet. S ituationen var den samma som 180 1. En enge lsk flotta lag pa redden och eh 
engelsk officer uppmanade staden att ge sig pa samma villkor som da. [nte heller denna gfmg 
ansag sig Tranquebar formoget att forsvara sig mot den stora overmakten. Murama var, om 
mojligt, i annu samre skick an tidigare och hade med all sakerhet inte motstatt nagon 
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beskjutning. Liksom 1801 gick kapitulationen i godan ro. De danska sepoys fick fri 
avmarsch och tjansteman och officerare fick tillstand att resa hem, nar lagenhet erbjods, med 
full Ion fram till avresan. Frederiksnagore besattes redan den 29 januari pa samma villkor, 
tillsammans med 14 danska fartyg sorn lag for ankar pa floden. 

I januari 1814 slOts sa freden i Kiel. Enligt § 5 bestamdes att Danmark skulle ateria. sina 
kolonier, dock med det forbehallet, att innevanarna sjalva skulle fa avgora vilken nationalitet 
de ville tillhora. 
Till Tranquebar sandes nu som guvernor, Gerhard Siev.ers Bille, som varit utnamnd till 
guvemor redan nar Anker avgick , men som pa grund av stridighetema inte kunnat inta sin 
plats forran nu. 

Aterovertagandet av Tranquebar skedde den 20 september 1815, allt i overdadig militarisk 
anda. En salut, om 21 skott avlossades, och danska poster avloste de engelska. De finansiella 
mellanhavandena denna gang blev dock inte sa tordelaktiga som 1802_ Engelsmannen hade 
visserligen underhallit fastningen och de kungliga byggnaderna, men tort bort krutforradet 
och en del lattare vapen, som de inte ville ersatta. Likasa vagrade de att aterlamna de danska 
fartyg som tagits i beslag. 

Klart var, att kriget skadat Tranquebars handel avsevart och den blev heller aldrig vad den 
varit tidigare. Nar nu engelsmannen lade ytterligare 16% tull pa alia varor pa som kom fran 
frammande lander till sina egna domaner, bidrog detta till att manga av de kvarvarande 
kopmannen i Tranquebar sokte sig darifran och bosatte sig i engelska hamnar. Bille lyckades 
1816 att ta engelsmannen att sanka tullen till 8% och 1817 var han tvungen att sanka tullen pa 
den lokala handeln i Tranquebar. 1826 avskaffades sa sjotullen och 1836 landtullen. Allt detta 
hade dock inte avsedd effekt och i Tranquebar fanns till slut endast lokal handel kvar. 
Forhallandena i Frederiksnagore var likvardiga. Danska varor var inte langre eftersokta i 
Indien, forutom handeln med metaller. 

Det tidigare sa f6rmobrna, Asiatiskt Kompani, var numera en skugga av sitt fomajag. 1812 
var aktiekapitalet forbrukat och 1815 beraknades ett underskott pa 2 '12 miljon rd. Efter freden 
1814, var man inte langre i stand till att sanda ut nagra fartyg till lndien och Kina, utan maste 
overlata detta at ett privat konsortium. Forst 1819 kunde man utrusta ett fartyg till Kina, vilket 
foljdes av ytterligare 5 under ~hen 1820 - 1833. Till lndien sandes daremot inga fartyg. Men 
det var svart att fa avsattning for det hemtagna teet och verksamheten gav aven fortsatt
ningsvis underskott. En kommission, som borjade undersoka Kompaniets ekonomi 1835 , gav 
vid handen 1838 att Kompaniet maste ga i likvidation Darmed lag vagen oppen for privata 
intressen och 1844 bekantgjordes att handeln pa Kina, liksom tidigare pa lndien, nu lag oppen 
tor alia. 

Foljden av de daliga handelsresultaten blev, att forbindelsema mellan kolonierna och hem
landet nu nastan helt avbrots. Guvemor Christiansen klagade 1829 over att Tranquebar endast 
vart 3:e till 4:e ar anloptes av danska fartyg och att inget av dessa hade tagit nagon last i 
kolonin. Dessa rataliga danska fartyg seglade istallet for engelmannen. 

Tranquebar forsjonk nu i en Tornrosaliknande tillvaro och blev tillflyktsort for pensio
nerade brittiska ambetsman och officerare, som inte ville eller hade rad att aka hem. De levde 
knapert pa sina ofta ganska blygsamma pensioner. Stadens vita befolkning minskade stadigt 
och vid en folkrakning 1834 fanns endast 233 vita i hela omradet, samtidigt som 17 hus stod 
obebodda. 

I Frederiksnagore var forhallandena nagot annorlunda. Narheten till den stora brittiska 
logen rnedforde att Frederiksnagore blev nagot av en forstad till denna. Spraket som talades 
dar var inte danska utan engelska. Handeln hade dock, i likhet med Tranquebar, stagnerat. 
Logen hade med tiden blivit ett tillhall for svindlare som gjorde skumma affarer i omradet och 
sedan begarde asyl i Frederiksnagore har det borjade brannas under fotterna. Ar 1830 togs 
emellertid asylmojlighetema bort och de engelska myndigheterna kunde hamta hem skojarna. 
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Brev, siintfran St. Dennis till denfranska kolonin Pondicherry i sodra Indien, 
via Tranquebar den 19 may 1823. I Tranquebar har brevet stiimplats med den 
tidigare ejkiinda 2-radiga ramstiimpeln i svart "TRANQUEBAR POST NOT 
PAID". Anteckningar; "4 As. Ship Postage" och "2 As. Inland Do". 

Brev fran Tranquebar 1841 till London, diir det vidarebefordrats till Hamburg. 
Stiimplat med rod ramstiimpel "TANQUEBAR Paid" diir med black inforts 
datum "19 th Dec. 1841 samt 10 As. Inland Postage to Bombay samt 2 As. 
Steamer Do". Brevet iir ocksa stiimplat med London transitstiimpel samt 
ankomststiimplat Hamburg "H. P. A. I. 4. 42" 
Ovriga anteckningar; Brittiska "6" och 3 sh. 6 pence samt tysk med rodkrita "2" 



Brev siint fran "Serampore", en av tva indiska byar som bildade den danska 
logen " Frederiksnagore" den 23 november 1800, tlll "Christian Kornerup a 
Kiobenhavn ". 
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Brev siint fran "Serampore" den 8 maj 1832, till A Calvin Esq. Calcutta. 
Stiimplat med svart attakantig "SERAMPORE POSTOFFICE 1832", diir de tva 
sista siffrorna ifyllts med black samt rod ankomststiimpel CALCUTTA G. P. 0. 
Anteckning; Postpaid 2 as. 
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HOSTENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i sarnma hus som T-stationen) IngAng frAn 
Valhallavagen. PA alia rnoten bjuder vi pA kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema Klockan 19.00 

Torsd. 13/9 Tema: Omvanda ramar pa aurmarken. Vi fAr lAna det material 
sorn goteborgarna anvande pa sitt mote i rnaj. Vi har aven 
lyckats inhandla en ny starnpelsarnling sorn vi under hosten 
borjar auktionera ut. Det ar inte bara numrnerstarnplar derma 
gAng. 

Torsd. 4/10 Tema: Faroama. Vi tanker under hosten sM ett slag for vara 
"kringomrAden" men vet inte riktigt hur vi skall tackla dem. 
Ett forslag ar att alla tar med sig sin samling for genomgang 
Auktion. 

Torsd. 1/11 Tema: Dansk Vestindien: Se ovan. Da vii foreningen har en 
DVI-samlare, Mikael Magnusson, forvantar vi oss ett engagerat 
och innehAllsrikt foredrag, garna med bilder. Auktion. 

Torsd. 6/12 Tema: Gronland. Se ovan. Auktion. 
Dessutom traditionellt julmote med glogg, kaffe och lussekatter 

GOTEBORG GARDABO, Garverigatan 2. SpArvagnshallplats SVINGELN 
moten den andra torsdagen i varje manad. Klockan 19.00 
Moteslokalen oppnas 18.30. Obsf fran och med i varen 1999 
bytesnoten tillsammans med SFF-Goteborg. Pa varje mote har 
vi en liten Miniutstallning och auktion. Val mott pA motena ! 

6 9 sept. Utstallningen GOTHEX 

Lord 8/9 Var fslandske medlem 6Iafur Eliasson hiDer ett foredrag om 
inrikes losen i lokal i narheten av Exercishuset. 
Tid och lokal meddelas i SFF:s bas pA utstallningen 

Torsd 13/9 Tema Gronland, Amerikautgavan 

Lord 13/10 Stor hostauktion i klubbens lokaler kl. 11.00 

Torsd. 11/10 VAr norske medlem Eivind Kolstad kommer till oss och pratar 
om de fslandska brostarnpeltyperna. 

Torsd. 8/11 Tema: Thor Solbergs fslandsflygningar 

Torsd. 13/12 Sedvanligt julmote, kvallens tema blir de fslandska julmarl<ena 
1999- 2000 med en liten presentation av NISSARNA och deras 
foraldrar. 
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