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Mikael Magnusson Gullmarsvagen 120 120 39 Arsta 
Tel 08 - 722 91 88 e-mail mikaeldansochstamps@tel ia.com 

Har kommer nu det ni alla har uantat pa hela sommaren namligen 
rapporten. I detta nummer finns det mycket att lasa bade infor det 
stundande jubileet och dels lite annat ocksa. Jag har fatt mig 
tills ant en hel del smatt och gott sam jag har och kan anuanda i 
kommande rapporter bland annat om brostamplar fran uar van i 
Norge, Evind Kolstad. Jag hoppas att ni medlemmar fortsatter 
hjalpa mig med sma blankare om allt mojligt sam ni kan tycka 
pass a i kommande nummer eller uarfor inte eftersoka nagot i en 
liten annons typ saljes, kopes, sakes mm. Nu till hastens 
aktiuiteter. Min almanacka ar fulltacknad men det finns ju en hel 
del att se fram emot fomtom klubbmotena. Fjallfil i Ostersund 
tillexempel, dar staller nagra au foreningens medlemmar bland 
annat uar ordforande. Pa tal om utstallningar vill jag harmed 
passa pa att gratulera uaran medlem Hans von Strokirch sam i 
Korea pa Philakorea 2002 belOnades med en vermeil for sin 
Islansk posthistoria. Jag ser auen fram emot att aka ner till fomm i 
november samt giuetuis uarat eget jubileum sam det finns tva 
helsidor om i detta nummer. V til mot pa traffama ach ualkomna till 
Stockholm den 16-1 7 november alla sam uill och tid, ta er till 
postmuseet ach titta pa uad vi kan i foreningen. 
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Fnl.n min horisont. .... ...... . 
Hoppas ni alia haft en harlig sommar och samlat krafter till den kommande vintersasongen 
och alla dess begivenheter. Just nu ser vi fram emot 40-arsjubileet och om vi blickar lite 
langre fram sa skall Island vara vard for Nordia 2003 . Redan nu har vi pratat om att ordna 
en resa dit. Johnny och jag har pratat om att tillbringa ett par dagar pa Islands nast storsta 
stad, Akureyri. Vi har fatt lbfte om en guide som ar bamfodd i staden, vad hon inte kan om Akureyri ar 
inte vart att veta. 
Som vanligt sa har ars har kataloger fran auktionsfinnoma borjat ramla in. Vi har ocksa tva auktioner att se 
fram emot, forst varan pa Postmusurn och lite senare goteborgamas. Vi hop-
pas att det ska bli attraktiva objekt som alla kommer att bjuda pa. Kanske den har gangen 
det objekt Du saknarfinns. 
Sjalv aker jag till bstersund och utstallningen Fjallfil, inget durnt namn eller hur. Gissa vilken de fatt som 
huvudsponsor.Tillsammans med Sigvard Grelsson forsoker vi visa !ita av Islands 
filateli. Hoppas pa en trevlig utstallning med manga besokare, har redan fatt utstallningskata
logen och den var valdigt trevlig. 
Jag har gatt och funderat over alla islandssamlare i Stockholmstrakten, sarnlar alia nurnmer
stamplar. LeifNilsson har verkligen lyckats marknadsfora nummerstamplar sa man blir all-
deles matt. Till och med jag tittar efter nummerstamplar om det ar vackra"Sitter mitt pa market" . Pa vara 
manadsmoten har vi alltid en liten auktion, huvudsaklingen nummerstamplar 
fran den samling vi kopte for nagra ar sedan. Vi har aven forsokt med andra stamplar men 
det ar daligt intresse for dem . Till och med utlandska sallsynta orter ar svarsalda. 
Har Jyssnat pa Eivind Kolstad och nar man har gjort det borjar man let i sina gommor om 
dar kan finnas svara schweiserstamplar.Man blir glad nar man hor Eivind sa engagerat tala 
om stamp1ar1han delar med sig av det han kan och det ar vi noviser valdigt glada for. 
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Har ar den vy over Ah.llreyri jag tidigare namnt, staden alltsa. 
V alkommen till vara moten, tag garna med en kompis kanske ar det b1ivande 
Islandsamlare. Stig Osterberg Ordforande 
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Tva Kungar /Fredrik VIII och Christian IX I 
F ortsatter har med ytterligare varianter pa 1 eyri, som Ni sakert redan har forstatt sa finns det 
hur manga varianter eller fel pa dessa markenn, kanske ar alla marken olika? 

M.Litet gront streck under ramen mellan hornet och 1 :an. 
N. Gront streck i S i Island 
0. Brott i nedre vanstra ramhomet 
P. Brott i vanster ram vid M i frimerki 
Q. Rott streck over hoger sida 
R. Stort marke 
S. Flack under Christian IX nasa 
T. Stort marke 
U. Tjock tand nedtill 

Som Ni nog har forstatt sa fums det sakert en hel del fel och varianter pa marken som jag inte 
lyckats katalogisera. Tacksam om Ni vill sanda beskrivning eller kopia av sant som jag ej 

lyckat hitta. En del fel fmnes pa alia valorerena t.ex. Hartofs, inbuktning i portratt trycket, 
2 vita streck pa Fredrik VIII huvud, portratt trycket forskjutet, stort marke,tjock tand nedtill,. 
snedcentrerat. Gemensamt pa 3,4. 5 och 10 aur fargflack framfor Cristian IX nasa. 
Pa Fredrik VIII huvud vitt streck under huvudet, finns pa 4 och 10 aur Nar det giiller 3 aur 
har jag inte sa manga fel och varianter. 

A Brott i ovre vanstra hornet 
B. Flack under Cluistian IX nasa 
C . Vit flack under D i Island 
D. Rambrott ovan D i Island 

Sa raskt over till 4 aur , dar det ocksa fmns en del olikheter T. ex dessa: 
A. Gra flack ovan L i Island 
B. 2 graa streck ovan ramen 
C. Litet gratt streck ovan ramen over I at viinster 
D. Nedre hbgra hOrnet delat 
E. Gra flack under I i Island 
F. Sa kallat dragspel 
G. Vit punkt under I i Island 
H. Skada i ovre hbgra ramhornet 
I. Stor oppning i den inre ramens hbgra sida 
J. Ojiimn hager ram 
K. Stort marke med tjock tand nedtill, svag gra linje fran A och utat i ovre kanten 
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Hfutofs pa vykort. 
F ortsatter i nastanummer med nya valorer .. 
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Fickett brev fran foreningens sekreterare plus en fotostatkopia av en paketavi med texten 
BILPOSTUR. Plus en forsiktig fn1ga om jag kunde skriva nagra rader om paketavien. 
Bojade med att plocka fram Brian Flacks bok "Postal rates in Iceland". Darpa sid-
an 5 bar han skrivit 7 rader om BILPOSTUR. Transport med motorfordon hade 
borjat 1920 och holl pa till 15 november 1942.Paketavgiften var 5 aur per kg och 
per 50 km.Fran och med 111 1932 introducerades speciella portosatser for dessa 
transporter.De var i bruk till den 14111 1942, da infordes fasta portosatser for olika 
viktklasser oberoende av avstand. 
Tittade pa mottagaradressen och fann att paketet var sant till Stakkahlid och 
Lodmlmdarfjodur. Den senare orten gick under perioderna 1908.01.01-1909.12.31 
och 1930.01.01-1967.12 .31 under namnet Stakkahlid. Orten ligger i Nordur Mulasysla. Det var 
manga km fran Reykjavik sa vi far antaga att portot som postkon-
toret i Reykjavik raknat ut stfunde. 
Vill Du veta mera plocka fram Rapport nr.120 dar P.O. Abrahamsson skrivit en sida 
om BILPOSTUR. 
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Moderna isliindska rariteter 

Fran var medlem Frank Banke har jag !att ett intressant mail som visar nagra nyupptackta islandska 
rariteter, vilka sakerligen aldrig varit avsedda att komma ut pa marknaden men, som av olika 
anledningar, anda gjort det. Mailet inneh611 aven en sida ur den arnerikanska "The Posthom" som jag 
efter basta formaga forsokt att oversatta. 

Siillsynta isliindska Gutterpairs pil marknaden. 

Sallsynta gutterpairs av tre islandska frimarken fran 1950-talet har kommit ut pa den filatelistiska 
marknaden. Frank Banke, dansk hand/are och auktionar, sam arbetar fran Belgien, annonserade i 
januari att han forvarvat tre oskurna ark av 35 och 70 Amur. av 1957 ars skogsvard5propagandaserie 
och 5 aur. av 1954 ars yrken och vyer. 

Dessa marken ar graverade och tryckta av Thomas de Ia Rue o Co Ltd i England i dubbla ark om 
100 marken med en tomruta av samma storlek sam frimarkena daremellan. Efter tryckning och 
perfarering skars dubbelarken i mitten av denna tamruta ach da uppstad tva ark om 50 marken med 
platnumren 1A och 1B tryckta i den undre marginalen. varje ark inneholl 5 marken horisontellt och 10 
marken vertikalt. Narmare 11 millioner av dessa vanliga islandska frimarken trycktes pa detta vis. 

Ett oskuret ark av varje av dessa tre marken fanns kvar i de Ia Rues arkiv nar de sa/des for nagra 
ar sedan. Banke sager: 

10 gutterpairs av varje uppstod niir arken delades. Inga katalogviirden har iinnu asatts dessa nya 
fynd, iiven om arken inte iir helt nyupptiickta. Liisa miirken betingar mycket ldga priser. 

De tva, ar 1957 utkomna skogsvardspropagandamarkena, har enforkampe i den kanda nove/listen 
Ayn Rand sam aven ar frimarkssamlare. Han lovordar de tva markena sam sina favoriter for skonhet 
ach design. De utgavs for att papularisera aterbeskagningen av island Market fran 1954 visar 
hamnen pa Vestmannaeyjar. 

Per Olav Abrahamson 
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iSLANDSKLUBBEN I GOTEBORG hasten 2000- vfuen 2002 

14. september 2000 var motestemat "nyanser pa aurfrimarken", 17 medlemmar och 1 gast del tog. 
Karl Erik Jagard erhbll narvarovisten. 
16 medlemmar och 1 gast besokte motet 12. oktober och temat "nyanser pa aurfrimarken" fortsatte 
fran foregaende mote. Vinsten tillfoll Harry Ahlman. 
En miniutstallning om Leifur Eiriksson med anledning av 1 000-arsminnet av upptackten av Vinland 
lnlledde motet 9. november varefter Leifur Nilsson hall foredrag om "Brittisk och Amerikansk 
militarpost pa Island". 19 narvarande, lotterivinsterna till Valter Wittersheim och Stig Andersson. 
Julmotet 14. december hade temat "Julposten i Onundarfjorour" och 19 medlemmar och 1 gast deltog. 
Dagens narvarovinster tillfoll Paul Nutinen och J-0 Artvik och Arslotteriets vinster gick till Lars 
Hermansson, Stig Andersson och Tore Olsson. Glogg, kaffe, lussekatt och pepparkakor serverades. 
Varsasongen 2001 inleddes 11 . januari med visning av diabilder over "Crafoordsamlingen" med 
Islands aldsta frimarken kommenterade av Hans Raland. Hans hade turen att fa 2. pris medan 
1. priset i lotteriet gick till Eva Rinman. 21 narvarande varav 1 gast. 
Arsmotet 8. februari valde Owe Jacobsson till vice ordforande och Tom Rinman till femte ledamot, 
ovriga styrelsen och funktionarer omvaldes. Etter arsmotet kaserade Rudolf Krummel om 
"Farbarna 1919". Tore Olsson och Valter Attefalk fick vinsterna, 18 narvarande. 
Motet 8. mars agnades at rapport fran lslandsresan 28/2-4/3. 23 narvarande varav 2 gaster. 
Vinsterna erhbll Tom Rinman och Owe Jacobsson. 
Aprilmotet infoll pa skartorsdagen 12. vilket medforde att endast 11 medlemmar och 2 gaster kom till 
motet. Aven kvallens foredragshallare Trygve Johanson hade fatt forhinder men hans samling 
"Faroprovisorier fran andra varldskriget" visade andi l. Narvarovinsterna bestod av paskgodis och Anna 
Jorgensens barnbarn Jens vann forsta pris, de bvriga vinsterna till Eva Rinman och Valter Attefalk. 
Sasongavslutningen 10. maj med temat "Omvanda ramar pa islandska aurarfrimarken" lockade 
15 medlemmar och 2 gaster. Vinsterna ti ll Tom Rinman och J-0 Artvik. 
Hostsasongen 2001 inleddes med ett extra mote med anledning av utstallningen GOTHEX 2001 . 
Olafur Eliassen fran Reykjavik hall foredrag om "lnrikes Ibsen". De 16 narvarande fick se bilder pa 
manga intressanta lbsenbrev. Ett losenbrev ar kant under skildingperioden sant lokalt i Reykjavik. 
Ett lokalbrev i Reykjav 'k fran 1908 ar ett av de forsta breven med frimarken (Christian IX 2*4 aur) 
sam kvittering. Fran senare tid kan namnas tva brev fran 1981 med frimarken ogiltiga efter 
valutareformen sam inte hade lbsenbelagts. Olafur tackades med en star applad. 
Vid ordinaria mote 13. september var 15 medlemmar och 1 gast narvarande. Kvallens tema var 
Gronlands Amerikautgava fran 1945. Narvarovinsten gick till Tom Rinman. 
11. Oktober hall Eyvind Kolstad foredrag om islandska brostamplar. Don Brandts bok "Exploring 
Iceland through its Stamps" bidrog 1991 till starten av Eyvinds samling. Det fbrsta market var 35 aur 
Vyer och byggnader med stampeln Gaulverjabcsr. Ett antal ovanliga stamplar forevisades, bl a det 
troligen enda kanda brevet med L6n-stampeln. Eyvind avtackades med en star applad. 2 gaster och 
22 medlemmar narvarande, ordforande Stig fran Haninge och kassor Leif fran Norrtalje markes bland 
deltagarna. Vinsterna till J-0 Artvik och Karl Erik Jagard. 
Motet 8. november agnades at Thor Solbergs lslandsflygning. Berti! Westerberg , IK:s flygexpert, 
berattade utforligt om flygningen 1935 (ett tidigare forsbk 1932 hade misslyckats) om totalt 610 mil. 
Start 18 juli fran New York via Montreal , Cartwright, Julianehab, Angmagsalik, HornafjorOur, 
Reykjavik och Faroarna till Bergen med ankomst 16 augusti. Det visades ett rekbrev fran Island till 
England med porto 3,30 och och ett specialkuvert fran Norge till Thor Solberg i New York med 
trycksaksporto 7 ore. Narvarovinsten till Harry Ahlman. 16 narvarande. 
Julmotet 13. december hade sam tema "De islandska julnissarna och deras foraldrar" sam finns pa 
Islands julfrimarken fran 1999 och 2000. 23 besbkare varav 2 gaster medforde att 3 vinster drags i 
narvarolotteriet till Gosta Wingren, Peter Silverborn och Anna Jorgensen. Arslotteriets vinster for hela 
arets narvaro till Rolf Gustavsson, Harry Ahlman och Kjell Malmbrink. 
Varsasongen 2002 startade 1 0. januari med deltagande av 15 medlemmar. Ordforanden visade och 
berattade om den nyutkomna boken "Stamps of Iceland 1872-1904" av Henry Regeling. 
Narvarovinsten till sekreteraren. 
Arsmotet 14. februari omvalde styrelsen och ovriga funktionarer. Lennart Engstrom valdes till Ombud 
vid SFF:s kongress i Varnamo 27-28 april 2002. 19 medlemmar deltog. 
Efter arsmotet redogjorde ordforanden och sekreteraren for de olika tandningstyperna pa 
aurarfrimarken tandning 14. Kjel l Malmbrink och Walter Attefalk fick narvarovinsterna. 
Motet 14. mars gastades av Per Olav Abrahamson sam hall foredrag om "Annorlunda makuleringar pa 
islandska frimarken samt brev fran och till Island". Per Olav visade bl a utlandska stamplar, Tollur, 
blackmakuleringar och de ovanliga stamplarna Ardegis och Siodegis samt Rebuts, Tilkynnt, ltrekad . 
17 narvarande och vinsterna till Lennart Engstrom och Tore Olsson. 
Vid motet 11 . april dar 18 medlemmar deltog visade ordforanden 3 brev med islandskt och kinesiskt 
frimarke. Vid den efterfbljande utlottningen vanns de av Peter Silverborn, Rolf Gustavsson och Trygve 



Johansson. Under kvallens tema "Fiyg pa Island och till och fran Island" berattade Berti! Westerberg 
och v1sade overheadbilder om "Round the World Flight by US Army Aviators 1924" En av flygarna var 
svensk, 4 plan startade oc~.2 av dessa och 1 reservplan fullfoljde resan USA-Stilla Havet-Europa
England-Orkney-Jsland-Gronland-Labrador-USA. Mycket av informationen hade Berti! hittat pa 
1nternet. Narvarolotteriet vanns av Stig Andersson. 
Varsasonge_n 2002 a~slutades 16. maj med 16 narvarande. Ordforanden redogjorde for for historian 
om ReykJavlks ~5-.~ta.~plar oc~ dessas forfalskningar med anledning av att nagra falska BSc aterigen 
dy~t upp hos tva valkanda aukt1onsf1rmor. Darefter visade sekreteraren delar av sin samling av 
lslandska Aerogram. Narvarovinsterna tillfoll Bengt Olofsson och Walter Attefalk. 

Kaj Librand 

Hostens iorsta mote I Stockholm 

Torsdagen den 5 september hade 14 stycken hittat till 
filltoversten for hastens forsta mote. Kvilllens huvudtema var 
George Sund som bera.ttade om frimarksgravoren nummer 1 
Czeslaw Slania och hans gravyrer. Kvilllen inneholl ocksa som 
vanligt en liten aktion. Kvilllens nfuvaro-intackning vanns av 
Leonard Karlsson och trostpriset till Leifur. Jubileet diskuterades 
ocksa, vilket ni forovrigt kan lasa mer om pa en annan sida i 
detta nummer. 

S. T. vad betyder det? 

Mitt lilla nodrop i min "sista Rapport" har satt flera skarpa pennor i arbete! Siilunda har svar 
inkommit fran J. A. Jonsson, Wilbur Jonsson, Sveinbjom Blondal. ocb Sigurour I>orsteinsson 

De tre f'orstnamnda ar overens om att "S .T." star for det latinska "Salve Titulo", eller "utan titel'' 
som anvands nar man vill vara artig men inte kiinner till brevmottagarens konekta titel. 

Sigurour I>orsteinsson ar ocksa inne pa derma tanke men skriver salunda: 
Noen har provat at komma fram med det jag kallar "Liird framsetning S. T. for Salve Titulo 

eller utan titel". Det iir noget av det viirsta jej vet. Hvorfor skriver man til Berra Professor F. 
Magnuson, som utan titel? Mit utsagn er: Deter og har alltid varet, enkel og greit ="Sendes Til". 

Jon Aoalstein Jonsson, min bjiilpare i noden i manga kluriga fragor genom aren, utvecklar, som 
vanligt, sitt svar med att beratta en del, som sakert kan vara intressant att veta, om var Professor. Han 
skriver: 

Professor Finnur Magnusson var isliinning men bodde niistan he/a sitt liv i Danmark (1781 -
1847). Pii danska var hans namn Finn Magnusen. Han var en liird man och mycket prominent i 
dansk kulturliv pa sin tid. Han var professor och ocksii geheimeriid och dessutom hedersmedlem i 
manga siillskap etc. etc. Det tycks diirfor ha varit mycket svartfor den som skrev brev till Finnur att 
titulera honom pa riktigt siitt!! I sa fall var det vanligt att skriva pa brev till framstaende personer S. 
T. ( inte F som du har liist). Dessa initialer star for Salve Titulo som forstas iir latin och betyder heft 
enkelt: med forbehall eller reservation om, att man har titulerat denna prominenta adressat 
niigorlunda riktigt. Som du vet var man mycket noga med sant forr i tid en. 

Efter det att ovanstaende skrivits bar inkommit ett langt brev fran Giinter Wahl i Tyskland, 
dessvane pa tyska, i vilket sprak jag dessvane inte ar sa belast. Jag bar i alla falllyckats tyda det sa 
pass att jag forstatt att andemeningen i Giinters brev ar densamma som ide ovan namnda benamas, 
d.v.s. att S.T. betyder Salve Titulo ocb att det anvandes nar man ville vara mtig men inte kiinde till 
mottagarens alla titlar. 

Darmed stanger jag butiken for Salve Titulo, tackar alia medlemmar som varit viinliga att bjiilpa 
mig i min lardomsbunger ocb boppas att rapportens lasare ar lika nojda med svaren som jag sjalv. Pa 
kopet har vi ju Ia.tt lara oss nagra ord av det gamla klassiska spraket "latin". 

Per Olov Abrahamson 
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Frimarks-nyheter fran den Islanska posten 

Utgavorna ar de som kommer nu under hasten 

05.09.2002 
Prls: 20 g 145), 50 g 155). 60, 90 og 200 ISK 
Stllrrelse: 30.9lo x 45 mm 
Antal per ark: 10 
Trykmetode: Offset litografi 
Trykkeri: Cartor 5/A 
Design: Ragnheidur I. Agustsd6ttir 

Faunaen i Pingvallavatn 
05.09.2002 
Pris: 1 0 og 200 ISK 
Sterrelse: 36 x 26 mm 
Antal per ark: 1 0 
Trykmetode: Offset litografi 
Trykkeri: The House of Questa 
Design: Otafur Pelursson 

416A 4168 

Sommerblomster Ill 

09.10.2002 
Pris: 250 ISK 

Frimaerkets st0rrelse: 25.73 x 35.95 mm 
Arkets storrelse: 55 x 85 mm 
Trykmetode: Offset litografi 
Trykkeri, The House of Questa 
Design, Hlynur Otafsson 

Frimcerkets dag 2002 

Motivet p!J miniarket 
Frim<Erkets dag er gaden 
Suourgata i Reykjavik 
og vulkanen Keilir pa 
Reykjaneshalv0en. 

417A 



09.10.2002 
Pris: 45 og 55 ISK 
StBrrelse, 30 x 38.57 mm 
Antal per ark: 1 0 
Trykmetode, Offset Utografi 
Trykkeri: Osterreichische Staatsdruckerei GmbH 
Design: Borgar Hjorleitur Arnason/Haukur Snorrason 
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07.11.2002 
Pris, 45 og 60 ISK 

Sterrelse, 26 x 36,94 mm 
Anta l per ark: 10 

Trykmetode, Offset litograft 
Trykkeri: Carters/a 
Design, Hlynur Qlafsson 

.Jetta iir foreningens jubileums
Stampel. Den och ett nytt vy kart 
Med islandsfalken pa gar att 
kopa pa postmuseet under 
Jubileumshelgen. 
Kort med stampel kostar 20:-

07.11.2002 
Pris: 50 og 85 ISK 
Sterrelse: 30 x 40 mm 
Antal per ark: 1 0 
Trykmetode: Offset litografi 

Trykkeri: cartor S/A 
Design: Ragnhei~ur I. Agustsd6ttir/J6n Baldur Hli~berg 

Fugle 

420A 4208 
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Jag har gladjen att i na.gra nummer framover for er presentera 
delar av det matrial varan norske van Eivind Kolstad har pratat 
om pa moten bade i Stockholm och Goteborg. Brostamplar, vilket 
ar hans samlingsomrade. Vi sam har fatt aran att hora honom 
beratta om detta, marker att han lagt ner mycket tid och intresse 
for att finna sa mycket information om dessa stamplar. 

Denne lille sagaen skal irnidlertid ik.ke handle om veibroer, men om filatelistiske broer; de 
sal:.alte brotypestemplene. 
De: c er mange av disse ogsa, kanskje er det slik at ingen riktig vet hvor mange ulike det fumes 
av disse broene heller. Noen er apenbart sendt ut til sine respektive brevhus, men aldri blitt 
bruk.--t. Det kan v~re flere grunner til dette. Mest n~rliggende er det a tenke seg at brevhuset 
fak.--t isk var stengt da stempelet ankom, at stempelet gikk tapt, eller at brevhusstyreren nektet a 
bruke stempelet fordi navnet i stempelet ik.ke samsvarte med navnet pa garden brevhuset 
befant seg pa. Det siste er velkjent fra Norge, der de s8.kalte "kronet posthorn"- stemplene 
tilsvarer en del av de islandske brostemplene. 

De av dere som bar lest artiklene mine i Rapport bar ratt en oversikt over de ulike typene av 
brostempler. Jeg tar irnidlertid med en kort oversih.--t her: 
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__ I 

Blc. 

. ~/"'· · · .. -~- . ·---- ... ·- --···. 

Blb . 

Bld 
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Bla: 
Sannsynligvis 126 ulike. De siste som er "oppdaget", er y-versjonene av Bordeyri og Holt 
Rang. Pa et eller w..net tidspunkt har disse to brevhusene :fatt nytt Bla- stempel, for begges 
vedkonnnende ca. 1937. Her gjenstar fremdeles mye detektivarbeide. 
f0rst ute var selvsagt RVK. Stempelet ble tatt i bruk i august 1894. Pr. d.d. er furste kjente 
bruksdag 17.8., men det burde vrere mulig a senke denne datoen ned mot 10.8. Let selv! 

Ingen andre Bla- stempler var i bruk fur 1930- I l0pet av dette aret, somjo var et stort 
jubileumsar, ble de aller fleste Bla- stemplene tatt i bruk, de furste allerede ijanuar. (Bakki, 
Grenivik, Mjoabol, Petursey og Reykjahlid). 
Det siste B 1 a- stempelet som ble lever! var G u II foss, i 1952. Gullfosstempelet had de nok 
ingen ordinrer postal funks jon. Det ble kun brukt til a Stemple turistpost. B 1 a Gull foss er 
svrert uvanlig. Det skyldes nok at st0rstedelen av posten med dette stempelet gikk utenlands, 
og sikkert ble kastet etter at sonnnerhilsenen var lest. 
Det mest "seiglivete" B1a- stempelet var Thingeyri, som var i bruk til31.12.1999, da det 
matte vike plassen for det moderne, men akk sa kjedelige, fslandsp6sturstempelet B8b4. 
Noen B 1 a- stempler er svrert vanskelig a finne: 

Hestur is, som i fulge T.T. 's Mndbok skal vrere kjent fra 1959, har jeg aldri sett eller h0rt 
om. 
Det sarnme gjelder Reykir Ar, lokalisert til Husat6ftir i Arnessysla. Historien her er som jeg 
skisserte tidligere: 
Reykir stengte i mai 1930, og brevhuset flyttet til Husat6ftir, som fikk sitt eget stempel. 
Dermed ble det !evert to stempler til Husat6ftir, og det er ikke til a undres over at ikke 
Reykir- stempelet ble brukt. 
U ndraland, en gard som na ligger i hovedstadsornradet, skal ogsa ha :fatt sitt B 1 a- stempel. 
Dette er irnidlertid belt ukjent. 

Blb. 

6 (5) ulike. Her finnes Blonduos, som er det eneste brostempelet utenom B 1a RVK som ble 
brukt pa 1800-tallet (Tatt i bruk 1. 7.1899) Gnmnen til at jeg ikke kan bestennne meg for om 
det fmnes 5 eller 6 B1b- stempler, skyldes Faskrudsfjordur. Jeg har skrevet om dette i 
Rapport tidligere, og jeg er fremdeles usikker pa om Fa .. hadde to ulike B 1 b- stempler, med 
store og sma stjerner. Det synes ikke a vrere noe system i smalstore stjerner ide ulike 
tidsepokene som stempelet ble brukt. Etter min mening er det sannsynlig at det bare fmnes ett 
B 1 b Fa.skrudsfjordur. 

Ble. 

Her fmner vi det sagnornsuste Hoffell, som er et merkelig stempel. Det ser ut til a vrere belt 
amat0rmessig laget, og skiller seg fra alle andre islandske stempler. Svrert sjeldent er det 
ogsa. 
Foruten Hoffell bestar gruppen av 2 ordinrere RVK- stempler og 2 RVK Tollp6ststofa. 
Illustrasjonene for de sistnevnte 2 er identiske i T.T.'s bok. Stempelet som ikke er illustrert 
har bl. a. punktum etter arstallet, samt at "A" i -STOF A er nrermere nedre bro. 

B1e. 

. \ ··,j" 

·:.- -:------ :·(' 

l ('' .... _.; 
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Foreningen Islandsamlarnas 
40-ars jubileum 

1962-2002 

Har foljer nu jubileumsprogramet med de begivenheter som 
ar inplanerade helgen den 15-17 november i Stockholm. 

Fredagen den 15e: Utstallningen stalls iordning infor 
oppnandet. Medlemar fran Goteborg kommer till Stockholm. Pa 
kvallen ar ett teaterbesok pa Chinateatern inplanerat(biljetterna 
8.r slut) innan tea ten 8.r det fritt for den som sa onskar att gora 
endel av oss sallskap over en bit mat. Ni som vill ga med men 
annu inte anmalt er hor av er till mig sa ordnar vi det. V art vi 
skall ga bestfuns pa postmuseet. 

Lordagen den 16e: Utstallningen pa postmuseet oppnar. 
Museets oppningstid 8.r 11.00. Kl: 12.00 Inviger Svanar Gestsson, 
Islands ambassador utstallningen. Varan ordforande kommer 
ocksa att ge en liten tillbakablick och ett par ord om foreningen. 
12 ramar det vill saga 24 ramsidor med delar ur medlemarnas 
olika samlingsomraden kommer att visas. Exakt vilka som visar 
vad kan ses pa listan pa nasta sida. Under dagen kommer det att 
finnas tva lotterier, ett tombolalotteri pris 5:- J lott samt en 
lotteriring pris 20:- jlott. Bagge lotterierna innehaller fina vinster 
pa ringen 8.r det dock lite battre vinster i form av div. Boeker mm. 
Hela dagen kommer det att vara visning av aktionsobjekten. 
Ungdomar som kommer och tittar kommer att fa en liten gava. 

Jubileumsbankett:I skrivande stund vet jag inte var 
banketten kommer att aga rum men det blir nagonstans i 
centrala Stockholm. Priset 8.r inte haller klart men ca:350:-. 
Under banketten kommer det sakert att dyka upp overraskningar 
och ett och annat tal kommer det sakert att bli. Dragningen av 
ringen kommer att ske under kvallen. Pa banketten kommer 
ambassadoren aven att deltaga. 



Sondagen den 17e: Postmuseet oppnar 11.00. Kl: 12.00 
drar aktionen igang samar sluten, det vill saga endast 
for foreningens medlemmar.(aktionslista och anbuds
lappar skickas ut senare) Lotter och gavor till ungdomar 
finnes aven denna dag. De som inte var pa banketten kan 
uthamta sina vinster under dagen. 

Jubileumsutstallare pa postmuseet 

Namn Arnne Antal ramar 
Anna Jorgensen Faroarna 2 st 
Anna Jorgensen Islanska kart 1 st 
Anna Jorgensen "Reklam Island" 1 st 
Anna Jorgensen Islandsresan 3 st 
Leif Nilsson Nummerstfunplar 1 st 
Leif Nilsson Siluettmarkena 1 st 
Leif Nilsson Millitfupost 2 st 
Leif Nilsson Repu bliken Island 1 st 
Stig Osterberg Tva Kungar 2 st 
Stig Osterberg Klassiskt Island 1 st 
Jonny Pemerfors Kungabesoket pa Island 1 st 
Mikael Magnusson Danska V astindien 1 st 
Kaj Librant Islanska Vykort 1 st 
Jan Brandt Gronland 1 st 
George Sund Slanias Islanska del 1 st 
Per-olav Abrahamson Skepspoststfunplar 1 st 
Per-olav Abrahamson Tollur 1 st 
Sven-Erik Ahgren Brostfunplar 1 st 
For.Islandsamlama Bildsvep over 40ar 2 st 
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Hastens moten i Stockholm och Goteborg. 

Stockholm: Faltoversten Valhallavagen 148, T -bana Karlaplan. 
Moteslokalligger i samma bus som tunnelbanan med ingang fran 
V alhallavagen . Pa alia moten bjuds det pa kaffe och bulle. 
Samtliga moten borjar kl.l9.00 

Motesdagar i host: 5 September Auktion 
3 Oktober Janne Brandt pratar om GRONLAND 

Auktion 
7 November Au..lction 

16-17 Postmuseum 40~ars jubileet 
4 December. Julfest,auktion 

V ad som kommer att vara kvallens tema ar vid enna tidpunkt annu ej 
faststallt,mera detaljerat program kommer i nasta Rapport. 

Goteborg: Gardabo Garverigatan 2,sparvagnshallplats Svingeln. 
Moten sker pa andra torsdagen i manaden kl 19.00.Motes
Lokalen ar oppen fran kl 18.30. 

Motesdagar i host: 12 September Charles Lindberg och islandsbesoket 1933 
SFF kongress,Lennart E lfunnar rapport. 

10 Oktober Tvafargade AUR-valorer-ramtyper 
Visning av hostauktionens objekt 

26 Oktober Stor hostauktion,i klubblokalen k1 11.00 
14 November Gronlandska "TUPILAKER",Rudolf 

Krummel 
12 December Sedva."Jigt julmote,kvallens tema blir 

Islandska Julkort(tag med vad bar). 

Foreningen valkomnar foljande ny medle!Th~ar: 

840 Terje Naess Norge 
841 Brynj6lfur Sigurj6nsson Island 
G842 Stephan Hake USA 



Foreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Goteborg. 
Foreningen lslandssamlarna Postgiro 40 29 57- 5 
Ordforande Sekreterare 
Stig Osterberg 
Dalenvagen 8 
136 91 Haninge 
Tel/Fax 08-500 341 46 
stickan.island@.~~net.se 

lslandsklubben i Goteborg 
OrdfOrande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
4 I 8 77 GOteborg 
Tel/Fax 031- 54 88 78 
pernerfors@swipnet.se 

Mikael Magnusson 
Gullrnarsvagen 120 
120 39 Arsta 
Tel 08 -- 722 91 88 
mikaeldansochstamps@telia.com 

Postgiro 26 73 70 - 5 
Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
4 16 51 Goteborg 
Tel031-2593 16 
~veriges. tramsida@swipnet.se 

Vem vander jag mig_till nar jag har fn\gor rorande foljande? 

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

Kassor 
Lennart Engstrom 
Lyckegatan 4 G 
434 32 Kungsbacka 
Tel 0300 - 134 88 
lemwrt.engstrom@post.netl ink.se 

Medlemsansc•kan Sekreteraren Is landssamlarna/lslandsklubben-Kassoren 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna/lslandsklubben 
Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Sekreteraren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna/lslandsklubben 
Auktioner i Rapporten Kassoren Islandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforande Islandsklubben 

Detar dags att betal!! medlemsavgiften for 2002 SEK 80:- (Checkar mottages ej kommer att returner!!i} 
It is time to pay tht: annual fee for SEK 80:- (Do not send checks,charges is to high) 
VAR VANLIGA OCH BET ALA MEDLEMSAVGIFTEN SA FORT SOM MOJIL..IGT. 

MedlemsaY.f~ift for 2003 S~K 100:-

Foljande ha;r ej betalat medlemsavgiften for 2002: 
258,283,444~,507' 797 
FOljande bar att ~nll>etala rest: 
Ni som inte annu bar betalt medlemsavgiften gor det NU!!!!!! 
Please pay Your ~Iembersfee!!! 
Medlemmar boende !ttanfor Sverige sander sedlar I LOKAL V ALUT A T.EX $ E_L £, E {kan ej jamt belopp 
sandas overfores restbelopp till nastkomrnande ar). 

Bestall gamla RapP.grtcr kostar bara 5:-/nummer+porto,dessa ar ett maste for en 
islandssamlares reft!l.J.:ensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gores hos Leif Nilsson. 

\"1 KTIGA DATUM FOM~ i SLANDSSAMLAR:\A. 

Islandssamlarnas auktion 26.10 2002 Goteborg 
Autum Stampex 18-22.9 2002 London 
Nordia Kristiansand 10-13.10 2002 
Forum 9-10 Nov 2:002 
lslandsamlarnas 40-ars jubileum Postmuseurn 16- 17.11 2002 Stockholrn/Auktion/ 
Mare Balticum Kiel 23- 25 Maj 2003 
Nordia Reykjavik 16- 19 okt 2003 Anmalan till Leif Nilsson (troligen 1 vecka eller mer se Rapporten) 
MANUS STOPP FQF. SEP RAPPORTEN AR 28 ~ N 0 v'. 

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



lb 

NORDIA2003 
I Reykjavik 

Hej alla fslandsvanner, 
Foreningen kommer harmed ett utkast for NORDIA 2003 ,16- 19 oktober 2003 pa island. 

Lcifur Einksson 

r<.eyi<javik 

Prisuppgifter som finns har avser 2002 (Bara som en upplysning vad det kan kosta). 

Weekendpaket med flyg fran Stockholm,Oslo eller Kopenhamn t/r,tva natter pa 
Hotell Leifur Eirikson, i dubbelrum, med frukost samt flygskatter fran Stockholm. 
Tillagg for flygskatter fran Oslao och Kopenhamn. Transfer tillkommer. 

Hotellet ligger med 5 minuters gangvag till centrum.29 rum med badrum,telefon, 
Satellit TV och minibar. 

Pris for ovanstaende ca 3500:- (SEK) tg for extra natt 400:-/st (Pris 2002) i dubbel-
' rum. 

D.o fOr enkelrum 3900:- (SEK) tg for extra natt 600:-/st (Pris 2002) 
Transfer t/r ca 200:-

I samband med utstallning kommer utflykter att anordnas. 

Preliminar anmalan kan lamnas till LeifNilsson och Johnny Pernerfors senast 
15 maj 2003. 

VAL MOT PA EN TREVLIG RESA OCH UTSTALLNING. 
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