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Kiira viinner 
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Sa lagger vi ater ett frimarksar till handlingarna! Det gangna aret hat bjudit pa en mangd 
filatelistiska evenemang med vaxlande framgangar for vara tavlande islandssamlare av olika digniteter 

Sjalv har jag, av olika anledningar, inte haft tillfalle art niirvara pa nagon av arets utstallningar, men 
det ar med gliidje jag kan konstatera art inorioi Palssons samling antligen !art Stor Guld pa en 
varldsutstiillning, denna gang pa HAFNIA. Den samlingen innehaller alit vad jag sjiilv skulle vilja ha i 
min egen samling och litet diirtill. 

Vidare har jag !art rapport fran Johnny om art goteborgarnas auktion denna hOst gav ert fint 
slutresultat, vilket ar roligt art hora, for ni skall veta art det ar mycket, bade av tid och energi, som han 
och kumpanen Tom Rinman Jagger ner pa dessa auktioner som blivit nagot av en tradition pa 
hOstkanten och dar vi medlemmar kan kopa utmarkt bra material till rimliga priser. Dessutom utan de 
av auktionarema alltmer upptrissade provisionspaslagen som brukar variera mellan 18-25% och som 
underminerar den personliga ekonomin ytterligare nar man vallyckats ropa in ett objekt · 

Den har Rapporten, arets sista, innehaller som jag tror, en hel del intressanta och lasvarda artiklar 
for dig art lasa und,er lata Juldagar da du forhoppningsvis sitter insnoad framfor brasan, eller vad sags 
om foljande; Ett a:v Mike Tuttle nyupptackt brjefspjald med ett mycket annorlunda motiv pa baksidan, 
ny facklirteratur, rekordpriser pa i GILDI-marken pa Postiljonens hOstauktion, Ib:s Julebrev, nya 
islandska patrycksmarken, tva nya Balbo-brev, forsta avsnittet pa en ny Faro-Rapport dar kronikoren 
Mats Edstrom sager sig ha material for arta (8) ar framat i tiden (mums for den k01mnande Rapport
redaktoren). Vidare en artikel om de alit farre islandska brefhirdingarna ~el-em 
islaaask Z€pp€liapost. 

Alit detta lar du for den lojligt laga medlemsavgiften 80 kr, vilket den alerte kassoren papassligt 
hakar pa genom art medsiinda ett postgiroinbetalningskort om niimnda summa. Du, som bor utanfor 
Sveriges granser, f'ar gora som Du brukar, sanda pengama i ett brev. 

Till slut en fraga. Jag har under en tid samlat pa mig bilder av isliindska forfilatelibrev. Det flllils 
f6rvisso inte sa manga. I huvudsak tre korrespondenser till resp. Professor Magnusson, Vinhandlare 
Luplau och var van Thomsen samt naturligtvis enstaka andra. Det gemensamma for de fiesta av dem 
ar dock art det pa framsidan, ovanfor narnnet, ar skrivet S T eller mojligen S F. Vad betyder det ??? 
Tacksam for svar. 

sekr. 

Sa f'ar jag till slut 
onska er alla 

E w6leclelifr J dV(!)f}'Eift' Tar;adt-Konunandi/A r 
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Fran min h,orisont 
I ar har det varit mycket resande och mycket 
filateli! Det forsta var Bryssel och en mycket stor 
och bra varldsutstiillning med manga kring
arrangemang. Sa manga att det inte var helt latt 
att hitta samlingarna. 
Nasta var den svenska utstiillningen GOTHEX 
2001. Det var den vanliga utstallningen. Gote
borgarna skall ju vara kanda for sina "goa gub
bar" och det var de verkligen! Lite trangt mellan 
ramarna men manga intresserade tittade pa 
samlingarna. Det hela avslutades pa basta satt 
med en bankett pa Borsen med god mat och trev
lig underhallning och en prisutdelning dar alia 
fick sina, i de flesta fall , valfortjanta utmarkelser. 
Nasta resa till Goteborg var med anledning av 
auktionen som Johnny och Tom anordnat. Som 
vanligt vid auktioner sa blev det man var intres
serad av for dyrt! Men de ansvariga for auktio
nen verkade nojda. 
Efter detta ivag till Kopenhamn och HAFNIA. 
Dar tri:iffade vi manga islandssamlare och dar 
hade man ocksa anordnat en tri:iff for intresserade 
samlare. Vi var ett fyrtiotal som lyssnade pa 
Roland Daebel som berattade om sin skeppspost
samling. Han visade pa 5 ramsidor ett utdrag ur 
den. Nagot som gladde oss islandssamlare var att 
inoridi Pa.Issons samling antligen fick det 
erkiinnanden den lange varit vard. Inoridi tick 96 
poang, stort guld och hederspris, Orla Nielsen 
stor Vermeil och Sigurour Petursson Vermeil. 
Det fanns en del handlare pa utstallningen. 
Trevligt for mig att antligen kunna kopa brevet 
som jag lange letat e:fter. Som sagt det var en 
trevlig tripp till Danmark. Danskarna ar ju 
valdigt glada och vi hade aven en fin samvaro pa 
den grekiska restaurant dar det niistan blivit "ett 
maste" att ata middag nar vi ar i Danmark. 
Hann sa inte mer an hem forran nasta resa var pii 
gang' Den har gangen pa en samlarkryssning till 
Mariehamn. A ven den resan var bra arrangerad 
med foredrag och tid for byten. Aven en liten 
auktion gick av stapeln. Sjalv var jag pa tre 
foredrag och tick lara mig lite om siidant som jag 
inte hade en aning om tidigare. Traffade aven dar 
miinga bekanta. Det ar tydligt att miinga besoker 
samma mal som vi gor. En eloge till toreningens 
kassor som lyckades viirva en ny medlem. Nu ser 
vi fram mot foreningens "Iilla" auktion i februari 
dar Ni givetvis kan gora en del egna fynd . 
Slutar sa med att onska Er alia 
GOD JUL och GOTT NYTT AR.. 

Stig Osterberg 
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Mote den 13 september 2001 

11 medlemmar och en gast hade sokt sig till FaltOversten trots ett ihallande dagsregn. 
K vall ens tema Omvanda ramar pa islandska frimarken var val lite tunt men lyckades anda 
ganska bra tack vare behjartansvard hjalp av Johnny med bra bilder och forklaringar pa 
skillnaden mellan om och rattvanda ramar. 

Vidare berattade ordforanden om den nyss avhallna GOTHEX-utstallningen dar inte minst 
vara vanner fran Goteborgsklubben gjort en stor insats for att det hela skulle fungera samt om 
kommande storauktion och HAFNIA-utstallningen i slutet av oktober. 

Darefter sag Marianne Osterberg, som dagen till ara gastade tillstallningen, till att 
narvarolotteriet vanns av hennes gubbe och att Leonard Karlsson vann trostpriset. 

Nummerstampelauktionen gav ett hyfsat resultat trots de denna gang ganska svaga numren. 

Mote den 4 oktober 2001 

K vall ens tema Faroama hade denna gang lockat 13 medlemmar och en gast. Nagra 
medlemmar hade med sig sina Faro-samlingar men da ingen i Stockholm ar nagon direkt 
specialist pa omradet hittades inga direkta rariteter. Mojligen da i Sture Heglands samling av 
danska stjamstfunplar anvanda pa Faroarna. , men Sture hade, av sakerhetsskal, inte med sig 
de aUra basta. Han fick dock trosta sig med att vinna kvallens narvarolotteri dar Mats Edstrom 
fick trostpriset. 

Stampelauktionen, som denna gang inneholl lite annat an bara nummerstamplar, inneholl 
denna gang inga st6rre hojdare och resultatet blev darefter, dock fanns det denna gang 
tydligen en del bra material i forbundets haften och manga medlemmar hittade en del parlor 
till sina album. 

Mote den I november 2001 

12 medlemmar hade denna afton sokt sig till Faltoversten for att delta pa motet. Da inga 
skrivelser inkommit sedan forra motet overgick ordforanden till att beratta om de senaste 
begivenhetema pa det filatelistiska omradet, namligen HAFN1A 2001 och resan till Aland 
med "Freja". Bada arrangemangen uppenbarligen till belatenhet for besokarna, samt inte 
minst om storauktionen i Goteborg som lockade manga att bjuda, i manga fall , hogt over 
utropsprisema. 

Foreningens kommande 40-ttrS-jubileum diskuterades, dels tid, plats festligheter, auktion 
m.m. George Sund, som till vardags "bor pa Postmuseum", lovade att prata med ledningen for 
att boka in en lamplig tid dar. 

Sekreteraren fick sa for forsta gtmgen i historien "dra narvarolotteriet" och drog 
naturligtvis "turgubben" Mats Edstrom som vinnare. Mats fick danned sin tredje inteckning i 
vandringspriset, en vacker serie Heckla fran 1948, att ta med sig hem. Trostpriset gick till en 
annan "turgubbe", Sture Hegland. 

Kvallens foredragshallare holl sa ett anforande om Dansk Vestindien, ett i mitt tycke 
mycket intressant omrade, speciellt nar det galler forsandelser. 

Auktionen denna kvall inneholl en del bra nummerstamplar som betalades bra samt denna 
gang aven en del antikva och groteskstamplar for icke nummerstfunpelsamlare. 

Haftena fran Forbundet holl sedvanlig kvalitet, men nagon eller nagra hittade i alia fall 
luckfyllare till sina samlingar. 
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HVEM SN0D POSTV.£SENET ??? 

1 1 
Fyrir frlmarki Fyrirtrlmark.l 
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Dette er et klip fra et adressekort pa en indlandspakke- nydeligt frankeret med 350 kr. 
Pakken er sendt fra Vestmannaeyjar 19.XI.1977 - stempel B8e (1959-78) - og rna have 
vejet 5 kg., der var portoen for en sadan pakke i perioden 1.1.1977-31.1.1978. Frimrer
kerne er Facit 497 Herdubreid 250 kr. fra 9.3.72 (3 mil.) og Facit 556 L0/60ar 100 kr. 
fra 2.12.76 (I mil.) 
Men- hvem sn0d postvresenet? - 25o kr. mrerket er kun halvt. Er det afsenderen der 
har "sparet'' 125 kr. el Ier er det postembedsmanden, der fik 125 kr. for me get i kassen. 
Der ma n0dvendigvis have vreret en anden halvdel - som sa er brugt pa et andet adresse
kort- og "fortjenesten" har altsa reelt vreret 250 kr. 
Der kan man se- det kan jo blive smat for enhver! 
J eg ma retfrerdigvis sige, at dette er det eneste halve mrerke, jeg har fundet efter at have 
vasket utallige klip fra kilovarer gennem arene. 
IB. 

Ib:s Julebrev 

J a, som du ser har ovan, bar vi aven i ar :fatt ovanstaende julklurighet fran Ib Schock. Denna gang 
ventilerar han den isliindska "(o)vanan" att pa paketavier klistra frimiirkena ovanpa varandra, vilket 
gar att vi, niir vi bloter av dem, f'ar en massa miirken med endast delar av stiimpeln. Ett ganska trist 
forfarande da isHi.nningama iindil, mera sallan, bemodar sig att stiimpla sina frimiirken vackert. 

I det hiir aktuella fallet iir det nog posttjiinstemannen som iir boven i dramat och som "snod 
postvresendet", da det val inte iir brukligt att privatpersoner sjiilva frankerar sin a paketavier eftersom 
de skall viigas pa posten. 

Men Ib iir !orvisso inte ensam om att ha hittat sadana frankeringar ! Pa det glada 80-talet blotte jag, 
tillsammans med Hans Rill and, upp flera av den isliindska postens kilovaror och vad jag kan minnas sa 
hittade vi en hel del "halva" frimarken. Vi tiinkte val inte sa mycket pa det den gangen, men det kan 
!orvisso vara ett siitt !or en daligt avlanad posttjiinsteman att aka pa dagsfortjiinsten. sekr. 



5 . 

fGILDI 

i GILDI-overtrycken upphor aldrig att 16rvana! Trots att alla vet att de aUra fiesta, och speciellt da 
de raraste av dem ar "lavede", i forsta hand da av var van konsul Thomsen, nar de oanade hojder pa 
auktionema. 

Saiunda torde inHirnnaren av fern "svara" i GILDI till Postiljonens "Treasure Hunt-auktion" i 
slutet av oktober haft anledning att gnugga hander litet alldeles extra, aven om han sjalv blev av med 
godbitama. 

De fern nedanstaende objekten saides bort for tillsarnmans 17 650 € eller ca. 170 000 Skr. lnte 
daiig for nagra ynka pappersbitar eller hur? Till detta skall sa laggas provision om 20% och da ar vi 
uppe i over 200 000 Skr. 

Fordelningen pa de olika objekten blev som foljer: 
Obj. nr 141-4 800€, nr 142-4 000€, nr 143- 1 100€, nr 144- 1750€, och slutligen hOjdaren nr 

145-6 000€, vilket arden hOgsta summa jag sett l6r ett enskilt i GILDI-marke sedan jag borjade folja 
auktionsprisema for ca. 30 ar sedan sekr. 

· t 

l 

1. 141 39 * 

I 
L 

Iceland 
I GILDI Rarities 

141 142 

10 aur perf. 14x13 1 2 black overprint. Verv fresh and 
well centered copy. F=45.000.-. Cert." Gronlund. 
\"ERY RARE. ....................................................... ...... ......... . 2 000 i 

~------------------------------------------------------------

! • 142 41 * 
I 

l ___ ---

• 145 56* 

50 

20 aur perf. 14x13 1 2 black overprint in very good cen-
tering. f=45.000 .-. Cert. Gronlund. SUPERB .................... . 2 000 

143 144 
: .1llr greL'n (F.No Hlcl pe rf. 1-lxJ:l'' red Ol 'l'rprint. BL',lut iful n•:·1 · in per-
:o'd centering. Cert. L1:c;e Nielsen. EXCELLENT EXHIGITIOf\ ITE\1.. ... .. I 000 

~ -~ ~ur blue perf. 1-hJ:\ 1
, red overprint. Beautiful and ire>h. F=.'c.OOO .-. 

( ert. Gronlund. VERY FINE COPY........................ 1 000 

25 aur black overprint perf 12 3/4 in a very fresh copy 
with good centering. F=60.000.-. Cert. Debo. VERY 
FINE AND RARE .............................................................. .. 2 500 
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Nytt Brje(spjald med motiv. 

Stig Osterbergs fraga, for en del ar sedan, om brjefspjald med motiv satte da en he! del pennor i rotation, men 
har sedan avklingat. Jag blev darfor angenamt overraskad da jag fnln Mike Tuttle i England fick nagra vackra 
bilder av ett brjefspjald fran 1899. Det ar ett tillaggsfrankerat kort, Facit nr 5, som kort betraktat inte sa 
markvardigt, som avsiints som ship-letter fran Reykjavik den 11/11 1899 till Hannover via Leith dar det 
stamplats, dels med ortstampeln, dels med P AQUEBOT (Hoskin 318 ), en sviir stampel som endast anvandes 
aren 1898- 1899 och nu har kortet genast blivit mycket attraktivare, eller hur? En riktig piirla! 

Men baksidan mina vanner. Ett helt bedarande litet fotografi inom en mycket fantasifullt ritad ram i en 
svarbedomd blalila farg, visande M:Yrdalsjokull?? Bildema ar i farg och gor sig, dessviirre, kanske sjalva inte 
rattvisa i Rapportens svartvita utforande. 

Medan jag satt och beundrade de bada bildema, dok niigot upp i bakhuvudet! Den dar ramen. Var hade jag 
sett den forut? Jo for drygt ett ar sedan fick jag ett brev fran en annan kortsamlande medlem, namligen Anker 
Jonsson i Malmo, innehiillande en bild av baksidan av ett obegagnat kort. Efter diverse gravande i mina gommor 
hittade jag brevet, "und hast du mir gesehen" det var samma rami men utan bild. 

Ankers fraga i brevet var; har du sett nagot liknande forut? Det hade jag nu inte och inte nagon annan i 
Stockholm heller, men det Ieder osokt till tankama; Kan detta vara ett embryo till de senare utkornna korten med 
stor bild pa baksidan? Kunde man, pa den tiden, kopa vanliga 5 aur. brjefspjald pa posten med denna ram pa 
baksidan och sedan sjalv trycka dit bilder?? Och har m1gon sett ett sadan har kort fdrut?? 

Ja det var nagra latta fragor som vantar pa svar. Jag hoppas att nagon av viira brjefspjaldssamlande 
medlemmar har det sjalvklara svaret pa dessa fragor och snarast delger mig detta. sekr. 
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NY FACKLITTERATUR 

Stamps of Iceland 18 72 - 1904 

Pa HAFNIA 0 1-utstallningen i Kopenhamn presenterades och sal des en ny bok med ovanstaende 
titel, skriven av bollandaren Henry Regeling. Boken ar skriven pa engelska och pa cirka 200 sidor. 

Da jag sjalv inte bar haft tillgang att lasa boken har jag, efter basta formaga, forsokt oversatta ett 
mail fran vannen I>6r I>orsteins som last den och som samrnanfattar den enligt nedan: 

Forfattaren har i boken sammanstiillt manga av de tidigare kiinda uppgifterna, men dessutom 
forskat mycket for att fylla ut historien bakom varje separat utgava och dess distrubition till island. 
Han har funnit detaljerad information om tryckpllitar, tryck, perforering och fiirger samt behandlar 
utforligt alia pllitsprickor och andra varianter och visar dessa med bilder och teckningar. Hiir visas 
mycket som tidigare varit okiint. Forfattaren har tidigare givit ut tva viilkiinda bOcker om danska 
frimiirken. Boken iir ett viilkommet tillskott och ett verkligt "maste" for samlare av klassiskt island 
och forfattaren fortjiinar ett stort tack for sitt viktiga bidrag till isliindsk filateli och for sin fin a bok. 

Till detta kan tillaggas att boken kostar 130 Gulden och kan bestallas direkt fran Henry Regeling, 
Bartoklaan 106, 2102 ZH Heemstede, NL. eller vid forskottsbetalning till postgiro nr 4935215 

Gronlandske posttakster 1851 - 1999 

Fran Bendy Knutsen, innehavare av Viking Frimerker, Sandersa i Danrnark, har jag :Iatt en bok 
skriven av honom sjalv, tillsarnmans med Kim Widen. Bendy bar, som milnga vet, en gedigen kunskap 
om de atlantiska oarnas filateli, speciellt da om brev ocb ban skriver i forordet till sin bok: 

Sam/are av brev, vykort och andra forsiindelser intresserar sig ofta om att kunna riikna ut den 
korrekta portosatsen for en given forsiindelse. 

Sa ratt, sa ratt! Jag vet nu inte i vilken utstrackning portotabeller over de gronlandska portona 
tidigare varit tillgangliga da jag sjalv inte samlar Gronland, men den bar Iilla "fickvanliga" boken 
loser sakert alla problemen for en Gronlandssamlare. Har firms alit man kan behova veta fran porton 
for brev, trycksaker, paket, efterkrav, postanvisningar, gebyr O.S. V. saval inom Gronland som till 
Danmark, Norden, Europa och den ovriga varlden. Dessutom finns gott om bilder som illustrerar 
tabellerna och som lattar upp det intryck av siffror i lilnga banor som annars latt kannetecknar bOcker 
av det har slaget. Som sagt en bok val vard att lagga en slant pa! Priset ar 98 dkr. och den kan 
bestallas direkt fran Viking Frimerker, Rasmus Nielsens vej 60, DK-5471 Sandersa, Danrnark. Tel. 
(+45) 64 84 11 94, Fax (+45) 64 84 16 40, email viking-stamps@hobby.dk sekr. 

Sa har ser baksi
dan av Ankers 
kort, som niimns 
pa andra sidan ut. 



Tva nya Balbo-brev 

Fran fordolda sk:rymslen dyker de upp! De av nagra fortappade men av de fiesta som rariteter dyrkade, 
"Balbo-breven", eller som islanningarna sager "H6pflug itala". Det star nu alia fritt att ha vilken asikt som heist, 
men nasta alia forsandelser fran flygets tidiga barndom ar vad man sager "lavede". Sa och "Balbo-breven" Da 
skall ni veta att de 298 islandska breven endast var en briikdel av all den post, insamlad fran hela Europa, som 
eskadern forde med sig pa overresan till Amerika, plus alia brev som gick andra vagen pa aterresan. 

f.: -f.:: ·~ -- ~ ~· .. , 

~; -~~ ~~ -

, ,_t . 

Reykjavik,_ 

<· .Iceland, 
Europe. · 

Naval tva nya brev, nr 225 och nr 240 finns numera registrerade i Foreningens arkiv och vi har numera 
kannedom om 127 av de ursprungliga 298 och bilder av varierande kvalitet pa 104 av dem. 

De tva "nya" ingar inte i nagra stora serier av brev till en och samma adressat aven om Herm Schlorke pa nr 
240 ocksa star som mottagare pa nr 241 som vi ocksa har bild pa. 

Brev nr 225 ropades ut pa Postiljonens hostauktion for 2 999 €, vilket torde bli runt 19 000 Skr. och nr 240 pa 
en tysk auktion for 4 000 Dm. ungefar 19 000 Skr. aven det Postiljonens brev saJdes for 2 300 € = ca. 22 000 
Skr och det tyska brevet gick for 5 200 Dm vilket blir ca. 25 500 Skr. Till detta kommer sa auktionaren 
provision som brukar ligga runt 20%. 

Man kan lugnt darfor pasta att priserna pa Balbo-breven okat hogst markant de senaste aren! For 10 ar sedan 
kunde du kopa dessa brev for runt 12- 15 000 kr sekr. 

Mr. 

G.schoRKE 

.Boite rcst.ale tS J 

G ermania 

Bild av ett italienskt brev som medfoljt eskadem till Amerika, forsett med ett av de manga italienska 
overtrycksmarken som producerats for evenemanget Det ar det vanstra market med flaggan som tryckts 
over med "APPARECHIO I- BIAN", dar BlAN star for en torkortning av namnet pa piloten pa 
flygplanet Alla piloter i eskader tilldelades sadan frimarken . 

. . . . . . . . . . 
: ~I q~';fitfJ.fizui~r.ll..ll}.~ 

En annan variant ar ovanstaende frimarkskombination dar aven det hogra f:hmarket tryckts over med 
"VOLO DI RITORNO NEW YORK- ROMA" 



Nya isliindska piitrycksmiirken 

Pa den hollandska "Dutch Philatelic Association Scandinavia" hemsida, skriven av var medlem 
Henk Burgman, hittade jag nedanstaende artikel, som Henk uppenbarligen :fatt fran Torben Jensen i 
Danmark och I>6r Porsteins i island, om nya islandska patrycksmarken. Artikeln, som ar skriven pa 
engelska ar oversatt fran den islandska tidningen Morgunblaoio, har jag efter basta formaga oversatt 
till svenska och lyder som nedan: 

An Icelandic surprise 

Den 7 juli kunde lasarna av Morgunblaoio Hisa en artikel om andringar av portotaxoma for inrikes 
post. De nya hojningarna var nodvandiga pa grund av den ekonomiska nedgangen, inflationen samt 
hOjda kostnader for det isHi.ndska postverket. 

Dessa h6jningar var vantade sedan en tid tillbaka. Efter den senaste hojningen, ( 19 mars) var 
islanningarna visserligen beredda pa den, men man vantade inte att den skulle komma sa snart, varfor 
den blev en stor ovenaskning. Hojningarna beraknades trada i kraft den 10 juli. 

Portohojningama av den 10 mars gallde inrikes brev over 250 gram. De nya hOjningama gallde de 
lagre portosatsema, upp till250 gram. Nedan syns en tabell dar du kan se de nya portosatsema: 
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Den stora ovenaskningen kom dock just den 10 juli, dagen for inforandet av de nya taxoma. Den 

18 januari utgavs ett hafte med frimarken utan valorsiffror, men med patrycket "bref 20 gr." Det 
srudes i haften om 10 mark en for 10 ganger det porto som var det for dagen gallande for att sanda brev 
upp till20 gram inom island. Portot var den 18 januari 40 ikr. sa haftet kostade 400 ikr. Enligt det nya 
portot den 10 juli kommer sruedes detta hafte att fortsattningsvis kosta 420 ikr. 

Emellertid fauns det den 10 juli for den andra portosatsen, 53 lkr, for brev mellan 21 - 50 gram 
inga frimarken tryckta och det fauns heller inga 3-kr-marken att tillga fran posten. 

Postverket bestamde sig da att trycka over ett frimarke som redan var i bruk! Valet foll pa 35-kr
market med spackhuggaren fran den 4 mars 1999. 

Market andrades s~Uunda: 
Valoren 35 .00 trycktes over med "tre roda balkar" och en ny text, "bref 50 gr." ocksa den i rott, 

trycktes upp till vanster, ovanfor val en. 
Pa grund av det snabba beslutet och det ovantade utgivandet av overtrycksmarket finns det 

formodligen endast ett :fatal konekt frankerade brev fran den 10 juli. Det borde vara en utrnaning for 
sarnlare art finna ett sadant brev! 

For det islandska postverket och for andra som anvant sanuna metod tidigare vid ovantade porto
h6jningar, ar denna aktion lattare i framtiden. Vid nasta h6jning kan samma marke anvandas och da 
saljas till ett h6gre pris. Alltsa behover inga nya frimarken tryckas och samlarna star infor utmaningen 
att finna korrekt frankerade brev fran respektive anvandningsperiod. 

Vidare kan sagas att 1 500 000 marken med spackhuggaren ursprungligen trycktes och att over
trycket gjordes pa 500 000 av den kvarvarande upplagan, sa det finns saledes 1 000 000 marken av 
den ursprungliga upplagan, sruda eller i postverkets lager. 

sekr. 



FAR 0-Rapporten av Mats Edstrom. 

I de samlingsomniden som foreningen Islandssamlama omfattar sa mgar aven som bekant ar 
Schlesvig, Danska Vastindien, Gronland och Faroarna. Nagot matnyttigt for den intresserade av dessa 
omrftden innehaller tyvarr inte varje nummer av var tidskrift. Betraffande Faroarna sa tanker 
undertecknad i alia fall att lindra den varsta torkan. Min ambition ar att i varje kommande nummer ha 
med nagonting forhoppningsvis lasvart. For att bygga upp en kontinuitet sa blir det framst en hel del 
basfakta. En ide jag har ar att beratta lite om de olika fari.ska poststationema. Om inte lasekretsen 
trottnar sa ar de kommande atta aren sakrade. Det bor som jag ser det inte bli en massa skapmat da 
nagonting sadant har tidigare inte publicerats i Rapporten eller i nagon annan svensk filatelitidskrift. 
Danmark, Norge, Storbritannien och USA har eller har haft organ for farosamlandet. Den seriose har 
kanske sedan ar tillbaka last det som utges av "the Faroe Island study circle". Jag ber darfor redan nu 
om ursakt ifall nagon av kommande artiklar upplevs som rena upprepningar. Till mitt eventuella 
forsvar ges att jag ar bristHilligt uppdaterad pa vad som har skrivits. 

En egen sida under egen vinjett. 
Ja, varfor inte! Med avundsjuka blickar pa var tidskrifts omslagsvinjett med islandsfalken beslutar jag 
att folja i !aglars spar. Skraddarsydd for andamalet blir da faroarnas national!agel strandskatan 
"Tjaldur". Vackert avbildad pa ett frimarke fran 1976. Trots att jag nu klampar in pa ornitologernas 
omrade, forhoppningsvis utan att trampa sander n:lgra agg, sa vill jag beskriva denna stolta !agel. Den 
sags ocksa vara en symbol for faringens sarart och nationella oberoende. Strandskatan, pa latin 
Haematopus ostralegus, tillhor slaktet vadarf'aglar. Den ar knappt en halv meter hog, svart och vit med 
en karaktaristisk lang rod nabb och ganska H'mga skara ben. Honan Jagger cirka tre agg som den mvar i 
26 dagar. Ung!ageln har en mork nabbspets. 

Skitvoy. 
Forst ut, framst beroende pa attjag hittat en sa informativ artikel, ar Skiivoy. Aren 1986-1987 utgavs i 
Norge en trevlig tidskrift som heter "Fremysamleren". Redaktor var Roy 0. Myklebust, en da 17-ang 
ung man. Det ar dar som jag hittat grundstoffet till denna redogorelse. 

Skllvoy ar en liten 6 belagen strax soder om den storre on Sandoy. Den enda bebyggelsen fmns pa 
ostsidan. Dar i skydd av Sandoy ges formodligen ocksa de enda mojlighetema till landstigning. 
Postgangen pa Faroarna har alltid varit forenat med stora strapatser. Speciellt till och fran Skuvoy och 
de andra mindre oarna. I bOtjan hade man ju ocksa endast sma oppna roddbatar. Det ar mycket stromt i 
vattnen kring Faroarna och fomtom det saar vadret nyckfullt. For att undvika riskfyllda turer i onodan 
sa signalerade oboma med hjaip av att bre ut ett vitt lakan pa en bestamd plats pa on. Nar det blev 
gjort sa visste man att post eller andra varor fauns att hamta. 

Den forste som ombesorjde postutvaxlingen pa Skllvoy var Ole Jacob Hentze. Han satte igang 
omkring ar 1900. Forst ar 1918 inforskaffades en motor till en av de bihar som anvandes till post- och 
vamtransportema. Till distriktet raknades aven den annu mindre och mycket svartillgangliga on St6ra 
Dirnun. Belagen sex sjomil sOderut. Till denna sa gjordes i borjan, fomtsatt gynnsamt vader, en enda 
tur i manaden. Senare utokades detta till tva ganger per manad och (Nar det b1ev motorbat?) till en 
gang i veckan. Ar 1938 overtog sonen Kjartan expedieringen av posten. Att detta ambete stannade i 
familjen var vanligt forekommande. Trots att postexpeditoren sjaiv fick sta for alia utgifter i form av 
batinkop och drivmedelskostnader sa var det anda attraktivt med en blygsam men anda saker 
inkomstkai1a. Kjartan Hentze bedrev verksamheten i he1a 41 ar. Hans son Meinhard fortsatte darefter 
ar 1979. Da behovde han inte sjaiv ombesorja transportema. Faroarnas postverk hade da bade modema 
fartyg och aven helikopter. 



SkliVoy fick sin forsta poststiimpel, da med det danska namnet Sku0, den 1 april 1920. Stampeln var 
utan datum, en sa kallad stjamstampel. Med denna avsag man framst att stampla den avgaende posten. 
Datumstamplingen skedde sedan pa nag on av de fyra postkontoren, Tborsbavn, Klaksvik, V agur ocb 
Tv0royri. Stjfunstiimplarna, senare bortslipades stjaman i stampelns rnittcirkel, anvandes pa de mindre 
underlydande poststationema sa kallade "Brevsamlingssteder". 

Stjamstampel Sku0 pa brevklipp fran 1927. 
Denna stiimpel anvandes 1920- 1929. 

Stjamstampel med bortslipad stjama 
pa brevklipp fran 1939. Denna stampel 
anviindes 1929- 1953. 

De nedslipade stjamstamplarna blev med tiden slitna. Ar 1953 fick alia poststationerna stiimplar av sa 
kallad brostiimpeltyp. Tyviirr bar jag inte nagon bra Sku0-stiimpe1 att visa. Dessa stiimplar ersattes 
samtliga den forsta juni 1962 med nya av samma typ diir ortsnarnn ocb dirigeringsort angavs pa det 
fariska spraket. Bakgrunden till detta kanner jag tyviirr inte till. Mina kunskaper i Fiiroarnas politiska 
bistoria iir mycket bristfa.Iliga. F iiroarna var da en del av det danska postviisendet ocb ett sadant beslut, 
forrnodligen pa bemstiillan fran det fariska Lagtinget, kunde nog knappast klubbats igenom utan 
svarigbeter. Liisekretsen vet kanske mera. Skriv i sa fall ocb beriitta! Det skulle gliidja mig, ocb var 
redaktor som da till viss del slipper att ligga somnlos oroandes over brist pa manus till komrnande 
Rapporter. 

Denna stiimpeltyp med farisk text anvandes 1962 - 1988. Den fick saledes banga med niir Fiiroarna 
fick eget postverk 1975. Ovan visas tva exempel av samma stampel, dels pa del av ett paketadresskort 
fran 1974 ocb dels pa en intemationell svarskupong fran 1982. Sedan den 1 juli 1988 anvands en ny 
typ av stampel. Den bar endast en yttre ring ocb dirigeringsorten anges inte. Texten i stampeln iir 
Skllvoy, Fmoyar. 
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isliindska Rek-etiketter 

Fran en dansk samlare har jag :fatt nedanstaende forfragan om islandska Rek-etiketter. Da jag sjalv 
inte samlar dessa och saledes inte vet nagot om dem, vidarebefordrar jag hans bon om hjalp till var 
kunniga lasekrets och ber den som vet nagot i amnet att svara honom direkt. Adressen star nedan. 

Nagot forsok att oversatta hans skrivelse tors jag inte ge mig in pfl, men jag vet ju, sedan tidigare, 
att vara vittra lasare beharskar danskan nastan till fullandning. 

ISLANDSKON TAKT I ISLANDSSAMLEREN 

1 fors121g pa at pavise "sl<!'!gtsskab" mellem de reldste islandske Rekom
mandations-etiketter (Rek.-e) og de tidsmressigt ti lsvarende danske 
(type 2 med 12 mm R), er jeg st121dt pa en markant variant pa etiket 
nr 005 (iII. 1 og 2). 

Som f121lge af arkopbygningen (trykt i ark a 50 stk (5 x 10)og i serier 
a 20 ark, ialt 1000 etiketter) findes varianten pa etiket nre 005, 055, 
105, 155 ect. 

De islands ke Rek.-e. findes med tre forskel I ige ciffertyper 001- 9 99. 
den ene type (fra Reykjavik) findes med fire cifre, sansynl igvis ti I 
nr 4999. 

I den forbindelse vi I det vrere rei avant ogsa at sp121rge om der er nogle 
der kender etiketplacering "1000" enten med tr y kte cifre, blanko eller 
handskrevet nr 1000, det grelder save! etiketter med trykt bynavn som 
med stemplet eller handskrevet bynavn. 

F121r jeg gar i gang med en st121rre artikel s121ger jeg matriale for at 
kunne bevise min forel121bige pastand, SA derfor krere samlervenner, vrer 
venlig at kigge jeres breve med Rek . -e . igennem, og er der etiketter 
med nre 005, 055, 105 ect med afskaret hj121rne eller ej,sa vrer venlig 
at sende mig en kopi af brevet, evt. med tydel iggjort dato fra stemplet. 

Nar jeg har h121rt fra mindst 10 af jer, gar jeg i gang med den endel ige 
artikel om "slregtskabet" . 

U. Munch-Andersen 
Vestervang 10, lejl. 1031 

DK-8000 Arhus C 

Isliiiulsaka bre(hirdingar. 

Att de islandska brethirdingarna sjunger pa sista versen ar tyvarr ett valkant faktum! Trenden ar 
saval pa island som annorstades att de sma postkontoren inte ar lonsamma och ordet "lonsamhet" ar 
ju nagot som alla postverk uppenbarligen :fatt pa hjaman! 

Fran vannen 1>6r l>orsteins har sruunda inkommit en lista over de brefhirdingar som det senaste aret 
skattat at forgangelsen smnt vilka som fortfarande ar i drift, och det ar verkligen inte manga. 

K varvarande Arsk6gsstrond 
B~r 

Goodalir 
Hrafuseyri 
Kjorvogur 

?? 
Srandasysla 
Skagafjaroarsysla 
V. isafjaroarsysla 
Strandasysla 

N orourfjorour 
Nupur V. Isafjaroarsysla 
Vigur N. " 
lEdey N. " 

Dessutom har Kr6ksfjaroames i A. Baroarfjm·oarsysla nedklassats fran P A till BH. 

Stangda Laugarbakki 
Reykh6lar 
S valbaroseyri 

V. Hlinavatnsysla 
A. Baroafjaroars)'sla 
S. l>ingeyarsysla 



1) . 

BIO-P.- nye brev. 
Frimarkshuset hadde varen 2001 en stor samling brostempler pa auksjon. Blant alle brevene fantes en god del 
Bio-P-brev, og for interesserte (hvor mange er det av dere?) bringer jeg her en oversikt over "nyoppdagete" Bio
P-brev med brostempler. 
Den forrige oversi1.1:en stod i Rapport nr. 110. 

Eivind 

Brostempel Rek. etikett Frankering 111erknader 
Ames Ingen 4x210, 212, 214 25.1.38 
Bakki Handskrevet: Bakki no. 2xl45, 149, 212,220 6.5.38 

156 
Budir Budir 145, 2xl48, 214, 220 -7.4 .38. 

Transitt: Borgarnes l2.IV. 
38 
Ank. RVK 13JV. 38 

Eyj6lfsstadir Blondu6s 4x145, 207 1.4.38. 
Ank. RVK 9.IV. 38 

Gardur Thing Ein Gardur 216 2x145, 21~ 219,220 124.38 
Transitt: Akureyri 22.4.38 
Ank RVK 26. IV. 38 

Gerdar Gerdar 2xl45, 148, 213, 220 24.3.38 
Ank. RVK 24. ill. 38 

Holt Rang Ingen 4x215 9.4.38 
Hnukur Hnukur 218,219,220 28.4.38 

Transitt: Bildudalur 30. 
IV. 38 
Ank. RVK 6. V. 38 

Hraukur Hraukur 212,214,218,219 2. 5. 38 
Transitt: -9. V. 38 
Ank. RVK 25. V. 38 

Hraun Reykjavik 2xl45, 218,219,220 25.3.38 
Kirkjubrer Bot 148, 149, 206, 213, 218 31.3.38 

Transitt: Egilsstadir 3. IV. 
38 
? 15.IV. 38 
Ank. RVK 18. IV. 38 

Kuludalsa Ingen 2xl48, 204,210,213,214, 
218 

L6nkot Handskrevet: L6nkot no. 2 4x218, 212, 214 Transitt: Hofs6s 7. IV 38 
Siglufjordur 8. IV 38 
Ank. RVK. 12.IV 38 

Lundur Borgarnes 2xl45, 204,213,220 Ank. RVK. 16. IV. 38 
Pjetursey Pjetursey 145, 205, 219 23.4.38 

Ank. RVK. 20. VI(!) 38 
Sandgerdi Sandgerdi 145,149,150,214,215 6.4.38 

Ank. RVK. 7. IV. 38 
Seydisfiordur Seydisfiordur 204,205,206 27. Ill 38 
Sk6gar Sk6gar 148, 150, 206, 213, 218 -8.6.38 

Transitt: Akureyri: 26.6.38 
Ank. RVK .. 28. IV. 38 

Starm:Yri Starmyri 145,212,214,218,219 10. 4 . 38 
Transitt: Djupivogur 10. 
IV. 38 
Ank. RVK 18. IV. 38 



Itt. 

St6ruvellir Sandvik 2x145, 218,219,220 16. 10. 38 
Transitt: Akureyri 19. 10. 

38 
Ank. RVK 22 . X 38 
Pategning. Afs. Pall 
Sveinsson, St6ruvollum. 
Bard ada! 

Svignaskard Svignaskard 218, 219,220 8. 4. 38 
Transitt: Borgames 8. IV 
38 
Ank. RVK 9. IV 38 

Svinafell Svinafell 148,206, 213, 214, 218 15. 4. 38 
Ank RVK 25. IV 38 
Pategning: Brefhirdingin 
Svinafelli 

Sydrafjall Sydra Fjall 2x148, 204,206,214 20.4. 38 
Transitt: Akureyri 22. 4. 
38 
Ank RVK 26 4. 38 

Tunga Ingen 227 + 2 Chr. X-merker 14. 8 38. Handskrevet 
adresse. 

Vi dey Ingen 4x215 2-. 4. 38 
Thj6rsarbru Thj6rsarbru 145,148, 150,213,220 12. 4. 38 

Ank. RVK. 16. IV 38 
!Egissida !Egissida 2x145, 21~21~218, 219 25. 3. 38 

Ank R VK 29. ill. 38 
Olfusarbru Olfusarbru 4x220 28. 3. 38 

Ank RVK. 29. 
Ill. 38 

.. ~.. ... _,' 
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St6ruvellir Sandvik 2xl45 , 218, 219, 220 16. 10 . 38 
Transitt : Akureyri 19. tO. 
38 
Ank. RVK 22 . X 38 
Pategning Afs Pall 
Sveinsson, St6ruvollum 
Bar dada! 

Svignaskard Svignaskard 218, 219, 220 
.. 

8. 4. 38 
Trans itt: Borgarnes 8. IV. 
38 
Ank . RVK 9. IV. 38 

Svinafell Svinafell 148,206,213,214,218 15 . 4 . 38 
Ank. RVK 25 . IV. 38 
Pategning Brefhirdingin 
Svinafelli 

-- ---···--------- ----- ---
Sydrafjall Sydra Fjall 2x l4 8. 204, 206, 214 20. 4 . 38 

Transitt: Akureyri 22 . 4 . 
38 

I Ank . R VK 26 . 4 . 38 -----·--·- --------
Tunga lnoen 

"' 
227 + 2 Chr. X-merker 14. 8. 38 . Handskrevet 

adresse. ---- ------------ --------------------
Vi dey lm~en 4x215 2- . 4 . 38 
Thj6rsarbru Thj6rsarbru 145 , 148, 150, 213 , 220 12. 4 . 38 

Ank . RVK . 16 . IV . 38 
----· 

!Egissida !Egissida 2xl45 , 212,214, 218, 21 9 25 3. 38 
Ank. RVK 29 . UI 38 I 

Olfusarbru OlfusarbrLl 4x220 28 . J. 38 
-j 

Anlc RVK. 29 J 
IlL 38 

.-----------~--------~--~--------- ------~------------

.· 

·. · ·, .. .. '• ;· ;;·, 

,_: · 

r; --· -, ~- .' --· r ·~ ,1 o' uauua .~.___..)_ 

Box 173 



0 •• •• 

V ARENS MOTEN I STOCKHOLM OCH GOTEBORG 

STOCKHOLM FALTOVERSTEN, Valhallavagen 148. T-station KARLAPLAN 
(moteslokalen ligger i samma hus som T-stationen) Ingang fran 
Valhallavagen. Pa alla moten bjuder vi pa kaffe och kaka. 
Moten enligt nedanstaende schema Klockan 19.00 

Torsd. 10/1 Tema H6pflug Foreningens arkiv av bilder med H6pflug-brev 
forevisas. Dessutom visning av objekten till goteborgarnas 
stampelauktion den 24/1 

Torsd. 7/2 Tema: NummersHimplar med storauktion pa delar av den stora 
samling som inkopts av foreningen 

Torsd. 7/3 Arsmote 

Torsd. 4/4 Program meddelas i nasta Rapport 

Lord. 11/5 Sedvanligt sasongavslutningsmote hemma hos Leif Nilsson 
kl 12.00. Var vanlig meddela Lei£ om du kan komma. 
Evind Kolstad kommer anda fran Norge for att beratta om 
sina kara brostamplar. Auktion, 

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

Torsd, 10/1 Stamps of Iceland 1872 - 1904. Presentation av av den nya 
handboken skriven av Henry Regelin fran Holland. 

Torsd, 24/1 Stampelauktion, Antikva och Lapidar (Grotesk). Auktionslista 
utsand med Derma Rapport. 

Torsd 14/2 Arsmote. Efter motet nagot om de olika tandningsmaskinerna 
pa Aur-valorena. 

Torsd. 14/3 Per Olov Abrahamson kommer ner och visar sin samling 
Annorlunda avsHimplingar pa fslandska brev och frimarken. 

Torsd. 11/4 Tema: Specialflygningar rned islandsk anknytning 

Torsd. 16/5 Tema: fslandska aerogram, Facit Ae 1-5. 
OBS! Motet framflyttat en vecka pa grund av helgdag. 

OC:Jl GL6:M ?/'ll I?[PE 1J07(fl'1Y£5Sfll 'Dfli.Pll:M !!! 



Foreningen Islandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlarna Postgiro 40 29 57- 5 
Ordftirande Sekreterare 
Stig Osterberg Per-Oiof Abrahamsson 
Dalenvagen 8 Soderberga Aile 38 
136 91 Haninge 162 51 Vallingby 7 
Tel/Fax 08-500 341 46 Tel/Fax 08-687 02 26 
stickan . island@swipnet.se 

Jslandsklubben i Goteborg 
Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
4 18 77 Goteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet.se 

olov.abrahamson@telia.com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
K<U Librand 
Bjorcksgatan 64C 
4 I 6 5 I Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges. frams ida@swipnet.se 

Vern viinder jag mig till niir jag har fragor rorande ftiljande? 

Kassor 
LeifNilsson 
Sodersvik 9074 
761 94 Norrtalje 
Tel/Fax 0176-420 85 
Leif.A.Nilsson@telia.com 

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 

434 32 Kungsbacka 
Tel 0300- 134 88 
lennart.engstrom@post.netlink.se 

Medlemsansokan Sekreteraren Jslandssamlarna!lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren Jslandssamlarnallslandsklubben 
Rappotier 
Text till Rapporten 
Adressandring 
Auktioner i Rapporten 
Auktioner i 6vrigt 

Kassoren 
Sekreteraren 
Kassoren 
Kassoren 
Ordfcirande 

Jslandssamlama 
Islandssamlama 
Islandssamlarna/Islandsklubben 
Jslandssamlarna 
Islandsklubben 

Det iir dags att betala medlemsavgiften fOr 2002 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommet· att returneras) 
It is time to pav the annual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJLIGT. 

Foliade har ej betalat medlemsavgiften: 
94,755,759,777 

Foljande har att inbetala rest:SE NASTA SID A/LOOK NEXT 
PAGE 
Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your Membersfee!!! 
Medlemmar boende utanftir Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ EL £ ,Euro(kan ej jiimt 
belopp siindas overfOres restbelopp till niistkommande ar). 

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

\'IKTICA DATl!M FOR ISLANDSSAMLARNA. 

Auktion Stockholm 7.2 2002 lslandsamlarnas mote 
lslandssamlarnas auktion sept 2002 Goteborg 
lslandsamlarnas 40-ars jubileum Postmuseum 16- 17.11 2002 Stockholm/ Auktion/ 

MANUS STOPP FOR Mars RAPPORTEN AR 15 feb 2002 

Vi halsar ny rr..:dlem vii lkommen: 

VISIT OUR WEBSITE: HTTP://home.swipnet.se/islandsklubben/isst.html 



MEDLEMSAVGIFT /////MEMBERS FEE 
Foljande medlemmar har betalt avgiften for ar 2002. 

Following members has paid their members fee for 2002. 

No: 
56' 302' 363 '400 '451' 479' 512' 526 '540' 604' 623' 
624 ' 625 ' 642 ' 645 ' 651 ' 652 ' 674 ' 690 ' 744 ' 772 ' 778 ' 
794 ' 802, 827' 828 ' 837· 

Foljande medlemmar skall komplettera avgiften :For ar 2002. 
Following members has paid their rest of members fee for 

2002. 
No: 
116 20:- , 307 70:- , 485 so:- , 513 78:- , 520 so:- , 523 so:- , 
562 so:- , 582 65:- , 592 so:- , 614 70:- , 649 so:-, 655 71:- , 
676 68:- , 689 6o:- , 709 26:- , 729 20:-, 765 18:- , 779 55:- , 
788 70:- , 804 25:- , 812 so:- , 815 16:- , 823 so:-, 
833 70:-

VISNING AV AUKTIONSOBJEKTEN SKER PA JANUARI 
MOTETIMOTESLOKALFALTOVERSTENSTOCKHOLM 
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