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Rosten 1969. 

Hej alla Islandssamlare l 
Fran borjan hade v1 ju tankt oss fyra r a pporter per ar. 
S a har ju ej b1ivit fallet, utan vi har hittills haft 
tva snmmanslagna pr gang,, ooh sa kommer det a tt bli a ven 
i fortsattningen. 

Det har visat sig lampligt att en vapport kommer sa 
snart som mojligt efter arsmotet som halles i slutet av 
januari, da varens motesdagar pestammas och da aven re
sultatet fr a n auktionen i november ar k1art. Rapport e n 
bor qa komma ut s a tidigt som mojligt i februari men 
kan oftast ej hinnas med forran 1 slutet pa manaden . .. · 
Harefter ar int e mycket att meddela forr a n vars a songen 
ar slut oph varauktionen avhallen samt motesdagar for 
hasten bestamda. Denna rapport kan da vara klar tidi
gast i juni. 

Sa fo1j e r sommaren och hasten dar intet finnes att ra
port era om forran tidlgast 1 decemb er. 

For att fa rapport e rna battre spridda, kommer vi hadan
efter a tt som nu, sanda ut arets andra rapport i slut e t 
av augustl el. borj a n av september, med andra ord , 
stra x fore hostsasongens borjan. 

Utlottning. Ha1varets utlottning for "ovriga med1emmar'!, utfoll p a 
nr 19, Bengt-Holger Swenson, Hittarp. Vi gratulerarl 
Objektet utgjorde s a v ett nummerst a mpelbrev, skankt av 
Folke Lofstrom. 

Arsavglften. Vi be att f a paminna medlemmarna om att d e som ej for e 
d e n 1 a ug. inb e talt sin a rsavgift for 1969 kommer att 
uteslutas ur foreningen. OBS! att detta a r d e n sista 
paminnelsen harom - alltsa, betala den nu till: 
Islandssamlarna c/o Osterberg, 
Arsta Havsbad 

Hastens 
sammantraden 

Auktion. 

Sista inl a m
ningsdag. 

Auktionsreg
l e me ntet . 

Visningar. 

104 60 Stockholm 20 
Postgiro 402957 
Inbeta lningskort bilagge s. 

Stockholmssektionen: Onsdagarna t e n 17 s ept, 15 okt. 
19 nov. 10 dec. samt 21 jan. 1967/a rsmotej. Kl. 19.30 
Lokal: Folke Lofstroms kontor, Grevturegatan 27, 2 tr. 
Gotebor gss ektione n: 2:ra onsdage n i ma naden.(s ept.?) 
t:lokal; Ha ntverksforeninge n 

Hast e ns auktion kommer a tt avhallas onsd. den 26 nov. 

Onsdagen den 1 okt. OBS! Objekten ~an e j mottagas 
s e nar e d a aven Got eborgssektionen ska ll hinna se d em . 

Alla objekt skola va ra mont e r ade enl. r eg l ementet men 
med d en a ndringen a tt storl ek e n pa kuv ert e n minskas 
till h a lften mot tidigar e angivet ma tt. Allts a 
c: a 155 x 125 mm. Obj ekt som ej mont e r as pa det t a 
satt d eb iteras inla mnar en 3:-- pr objekt. 
Stockholm: Sammantradet onsd. d e n 19 november. 
Goteborg: Sammantradet den 12 nov ember. 
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Efter varens annons i NFT och SFT fick vi manga for
fragningar samt tills vidare foljande nya medlemmar 
178. Sigvard Grelsson, Skogsvardskonsulent 

Framgangen 13, 831 00 Ostersund 
Tel. 063/13862 

179. Sven Stobell, Slojdlarare 
Skolsparet 33, 424 31 ~ngered 

1) Fortsattning pa Kohls handbok. (bil.l) 3st. blad. 
2) Ytterligare ett rek.nr pa Balbobrev h ar blivit 

kant, namligen nr 20. 
3) Resultatlista fran varauktionen -69. (b11.2) 
4) Utredning om Zeppelinflyg av Tony Bj e llefors. (bil.3) 
5) Utgangna frimarken pa posten i Reykj a vik efter 

den 1/2 1969. 
Facit nr 359, 402 och 433. 

6) Efter vad Ti erfarit kommer helt ny prislist pa 
nummer och kronstamplar 1 Facit 1970. 

7) Foljande tva arkhornnummer ha blivit kanda~ 
Facit 129/429M och Facit nr 142/349G 

Till sist hoppas vi att rappnrten och dess bilagor 
givit Er nagot nytt och att Ni nu kanner Er extra 
sugna att satta igang med hastens och vinterns fila
telistiska aktiviteter. 

Islandssamlarnas kansli 
den 15 augusti 1969. 



Utdrag ur Kohls handbok 

I uch med utgivnLngen .av. upplagan med Christian IX:s bild den 
9 okt. 1902 forklarades <samtliga aurmarken 1 siffermonster fran
katurogiltiga. De torde dook ha bytts ut met kurserande fri
inarken anda till den 31 dec. 1902. Vi ska senare visa hur be
fcilkningen fick tillAtelse, att forse de i deras ago befintliga 
helarken och halvarken av .siffermarkena med det efficiella pa
trycket I GILDI 02-03. 

PORTRATTUPPLAGORNA (Inkl. I GILDI och provisorierna )"~~ 
Papper med nytt Tm KRONA(storre) och vm K~RS, rand-vm och 

randtryck. 
Till de is+andska siffermarkena hade uteslutande anvants 

papper med vattenmarke, aldre mindre kronan. Sista upplagan 
i siffermonster trycktes under forsta halften av 1901. Uppla
gorna med portrattmonster trycktes emel1ertid redan fran bar
jan pa det 1902 i bruk \agna papperet med vm ny storre krona, 
alldenstund deras fardigstiillande icke begynnte forriin tryck
aret 1902/1903. Liksom pa det gamla papperet hade markena ord
nats i 10 rader med 10 marken i varje rad, vilka utanfor pa 
a1la sidor omgavs av en forut beskriven marginal med vm be
staende av dubbellinjiga Yersaler, vardera med en krona i de 
bada ovre och likadant posthorn i de bada nedre hornen. Dar
for hade arken med portrattmarkena lika litet ett sarskilt mar
ginaltryck som siffermiirkena. 

Det sista anvandningsaret ·for papper med det nya vm KRONA 
var tryckaret 1912/13. loch med ingangen av tryckaret 1913/14 -
vilket Thieles tryckeri ocksa upprepade ganger meddelat - over
gick man till att anvande det nya papperet med vm KORS saval 
till de danska som islandska markena. Da detta icke bestod av 
ett sarskilt till de egentliga tryckytcrna begransat markes-vm 
och ett sarskilt marginal-vm for arkkanterna, utan ett konti
nuerligt anda ut i den skurna kanten fortlopande KORS, sa for
sags tryckplattorna och speciellt alltid marginalplattorna till 
alla upp1agor, som framstal1des i tva try,..komg.Emgar med et t 
sarskilt marginaltryck, vilket samtidigt forhindrade en alltfor 
stark avnotning i kantlinjerna genom fdrgvalsens anslag utan 
aven skyddade arkmarginalens vm-papper mot missbruk i forfalsk
ningssyfte. Detta samtidigt med vm KORS inforda marginaltryck, 
bestod aven pa a1la sidor 1opand~ skyddslist av.paralle1lt stall
da lodrata resp. vagrata linjer samt ett mimmer, t.ex. No.61-D 
el. N~.93-H. Dessa kontrol1nummer voro de lopande s.k. fabri
kationsnummren hos tryckeri B.H.Thie1e, sem med dem kontro11-
raknade a1la tryckupplagor for Danmark, Danska Vastindien cch 
Island fortlopande och utan att skilja pa de olika landerna. 
Den efterfoljande bokstaven var utes1utande den for tryckeri
uppdraget ansvarige tjanstemannens krntrollbokstav, alltsa i 
metsats till fabrikationsnummren av forhallandelsevis ringa 
filate1istiskt intresse. 

Under det forsta aret papper med vm KORS (tr:yckaret 1913/14) 
anvande Thieles tryckeri annu en nummerserie, vilken hade pa
borjats redan under 70-talet, sa att den a11ra forsta is1andska 
upp1agan, tryckt pa papper med vm KORS (dubbelportratt), annu 
hade sa hoga fabrikationsnummer som 466 och 468. Men redan 
under det fo1jande tryckaret 1914/15 anvande man en ny serie 
fabrikationsnummer, borjande med 1. Den forsta seBie som 
trycktes for islands rakning med nummer i denna serie var 1914/15. 
Fabrikationsnummret var No.l4-I. 
1902(9 okt. Facitnr. 63-73) l904(Juli Facitnr. 74-75) 
Bild: Kung Christian IX. Trasnitt efter teckning av Prof. Hans 
Tegner. Enfargade resp. tvafargade marken i boktryck fran 
H.H.Thiele, Kopenhamn. Vm KRONA, storre. Kamtandning 12 3/4. 
Gummering farglos. 



- ~· : . . . .. 

· :. ~ 

.. : . .-

No. 63 3 Aur 
64 4 " 
65 5 " 
66 6 " 
67 10 H 

68 16 n 

f 

orange 
rod/gra 
gron 
gra/brun . 
karminrosa: :· ·. 
schokladbrun 

No. 69 20 Aur bll 
69/II Pjonusta i st.f. Fri-

miirk~, ,.faltnr:- •. ? _9ch 52 
70 25 · Aur · gron/brun· .. · '' ... '::. 
71 40 " lila 
72 50 41 violett/ gra : 
73 l Krona bru~r~bla : 
74 2 Kronor bla/olivbrun 

UTGIVNINGEN AV PORTRATTSERIEN 
75 .5 " . gra/rodbrun· 

No. 63 -·75 KOM FOHE PROVlSORIE-
UPPLAGAN No. 38 - 62 (Facit) 

_ Ordning~foljden och utgivningsterminen for bada uppl~gorna 
har ald.rig exakt faststi:Hlts, vilket framgar av det f'akturn, att 
katalogerna b~tr. dessa bada punkter·aro vitt skild~~f~Ai~var-

. andra. :?ramfor allt ange samtliga med undantag fran Scot,t-kata
logen I GILDI-upplaga1 fore portrattserien, ja, Senf katalogi
serar til~ och med annu i dag I GILDI-markena med utgivnings
aret 1902/03 och portrattserien forst under 1903/04, trots att 
de sistnamnda markena bevisligen forst sattes i kurs redan 
den 9. okt .1902. Likasa anger Hanciau · ( j fr. Lit tera turangabe 
sid. 511) som utgivningsdatum for I GILDI-upplagan .den l okt.l90~, 
medan han up~tar portrattserien forst den 1 jan. 1903, alltsa 
en felaktigare uppgift an de andra, trots att han sjalv gjort 
avtryck av den islandsk~ guvernorens officiella kungorelse, 
vilken bevisar att portrattserien maste ha utgivits redan 
den 9 okt. medah den betr. siffermarkena bekantgdr~ att dessa 
darined blir ogil tiga, men att de kunde bytas ut mo.t kurserande 
frirtl.arken anda till 31 dec. l902. Det sista stycket i kungor
elsen lyder i den engelska oversattningen ordagrant som foljer: 

" The elder stamps and postcards will bear the · 
following imprint (beskri vning·) and with this 
addition will remain in force till the end of 
the year 1903, after which time only the new 
stamps and postcards shall be used." 

Redan ur avfattningen "will bear" synes det klart framga, att 
siffermarkena med I GILDI-overtrycket vid tiden for portratt
seriens no. 63-73 sattande i kurs, inga lunda voro fardiga for 
utgivning, utan pa sin hojd under forberedelse, kanske till 
och med endast beslutade. Daremot finns det flerfaldiga belagg 
for det sakforhallandet, att frimarken i portrattmonstret verk
ligen har utgivits den 9 okt. 19.02. Forst och fr.amst anr.:alde 
Nord.F.T. redan den 12 t~kt. 1902·dem som utgivna. I forsta 
halften av no"~Jember erholl aven .. I.B.J. (1902 sid.433) meddelan
de · fran Island, att de skulle_ha kommit -ut redan den 11 okt. 
sa att den allmanna ikurssattningen mojligtvis hade intraffat 
tva dagar tidfgare. Slut ligen har aven Usher ett postal t an- ( 
vant frimarke i portrattmonster med avstampling den 16 okt.l902 
i sin ago, varfdr det icke rader nagot som helst tvivel om, 
att serien no~ 63-73 utkom den 9 okt. 

Rdrande utgivningsdatum resp. forsta gangen I GILDI-mar
kena togs i bruk finns overhuvud taget inga officiel~ under
lag att tillga, om man inte vill anse den ovan citerade kun
gorelsen av ~en 9 okt.l902 som sadant. Ej heller Banciau kan 
kan ha nagot officiellt stod och belagg for den av honom angiv
na utgivningsdagen den l 6kt.l902, &lldenstund detta pastaende 
otvivelaktigt ar falskt. Enligt uppgifter fran Isl~nd torde de 
slutgiltiga patrycksupplagorna icke ha borjat fore november 1902, 
dock ar a andra sidan denna tidpunkt for sen, ty ~ .T.~ilson, 
Birmingham, som redan fran borjan sarskillt intresserat sig for 
I GILDI-patrycket, kunde redan i nov.l902 framvisa 6 AUR-marken 
med rott patryck fran Reykj~vik poststamplat den 24 okt.l902. 
(Ifr. Lond.Phil.l902 sid.270) Alldenstund .6-aur valoren va r 
den forsta, som a nmalts med I 'GILDI-patryck, sa. f.O.rmoda vi, att 
I GILD::t-mi::irkena ocksa faktiskt" utkommi t antingen kort fore eller 
till och med haft den 24 okt.l902 scm forst a utgi~n~ngsdag. 



Uppgiften, att ikurssattningstermiBen var andro. halften av 
oktober 1902, har darfor utan tvivel riktigt angivits, 

De bada hogvalorerna no. '74 och 75, som oniformaldes i fack
pressen forsta gangen i augusti 1904, har enligt IB~ (1904 
sid. 330) utgivits i juli 1904. 

YPPLAGORNAS STORLEK. De av E9.gemann angi vna upplagp rna vad 
ga11er 4, 5 och 10 Aur (men icke 3, 4,10 Aur so_m det pa grund 
av ett tryckfel har uppgivits hos Hagemann) aro sammansatta 
av tva skilda :uppl8gor, varav ,den m drs framsta1ldes forst 
under tryckaret 1905-06. Senare · .~reducerades upp1agorna av 
markena no. 69, '70, 7l, 72, 74 och '75 pa det aattet att rest
bestanden av dem fran och med 1921 anvandes till framstall
ning av patrycksmarken av olika valorer. 

De tva upplagorna av 4, 5 och 10 Aur uppvisa med hansyn tl. 11 
sa val fargnyans' papper och gummering ty piska' om ocksa sn a 
skiljaktighc ter. Dessutom hade arken i den forsta upplagan, 
atminsto ne hos vi ss o. marken, forutb m sin punktur i mitten 
av marginalerna aven andra fargpunkturer fullt synliga, under 
det att ett ark, som forevisats oss, blott har den forstnamn
da punkturen. 

TRYCKPLA'I'TOR. FELTRYCK No. 69[l!_. 

Samtligt r.alorer - de enfargade savttl som de tvafargade -
framstalldes i tva trycknmgangar medelst en sarskild ram
platta och en gemensam huvudpla tta. Ett .bevis har.fu r ar, att 
det hos de enfargF:de markena ibland forekommer tydliga farg
och 1jusolikheter mellan mittstycket och ramen saval som 
ocksa platsskil1nader me llan bada. Ruvudplattans omfang ar 
icke kant, men da den anvants for samtliga valorer sava1 i 
frimarksupplagan som i de samtLdiga tjanstemarkena, innehdll 
den med sakerhet 100 (lOxlO) tryckstockar. VaJ betraffar 
ramp1attans omfang har man daremot vissa hal1punkter pa grund 
av 20 Aur feltryck no. 69/II. Denna avart, som pa hogra ram
sidan har inskriften PJONUSTA i sta llet for FRIMERKI, lik2J'Im 
motsva rande tjanstemarken, aterkommer namligen i vsrje a rk 
verdera tva ganger pa falt 2 och fa1t 52, Salunda maste an
tlngen r2mplattan ha bestatt av 50 (5xl0) tryckstockar och 
tryckts tva ganger under va r ~ ndr apa varje ark eller ocksa 
vara fr 8.mstalld pa det sattet, at t ma n for varje vslor till
v e rkade SO r amma tri ser, Stlmmans t allde dem i 5 r ade r med 10 
i varje cch formade vardera av de ss a matrisformer tva ganger 
ga1vaniskt. l det forsta f a llet, h[1de rPmp1 e.tta n, som var 
likadan som s:ffermarkenas 25 -pl o. tts, bestatt av 50 enstaka 
tryckstockar, bl and vilka en tryckstock 20 Aur tj~nst emarke 

h ade smugit sig in hos 20 Aur-valoren. I andra f o llet dar emo t 
hade en r R.mma tr is ti 11 20 Aur tj ans temarke smugi t sig in bland 
de 50 mBtriserna till 20-Aurramplattnilir frimarken. R<':mplattor
na hade formodligen bestatt a v vardern tva ga lvanoplastik 
vardera av 5xl0 s2mmanhangande trycksb cka r, ~ilket ocks~ 
skul1e ha varit fallet, efter utsago av en go.mmal anstal1d 
hos Thiel es tr yckeri, betr. vis sa pl a tt or, avs edda for Island •. 



-kt'trde andra valorernas rampla tt or framsta lldes pa samma 
satt snm f~ 20 Aur, framgar darav, att t.ex. att en mindre 
stympning (AU)H likaledes tva ganger aterkornrner pa motsvar
ande '. fi:i.l t 45 och 95 i var j e ark. 

Felt!:l_£ken konstaterade manf:5:r:!3J~ i Reykjavik och f.orst sedan 
portra ttserien .satts i kurs, nar redan e.tt an~al 20-Aur ark 

med feltrycken i fraga hade slappts ut. Jfr I.B.J. 1903, 
sid. 32, D.B.Z. 1903, sid. 77. Efter upptackten av feltryck-et 
drog generalpostforvaltningen i Reykjavik ater in samtliga 
20-Aur ark, avlagsnade de b ada try ckfelen fr&n arken samtidigt. 
med . qe bads. inti lliggande markena (all tsa tva tres.trfp_s·· med~-
felt:rycket i mitt en)och sl"ap.pte darefter ut arken igen, nu 
blatt . innehallande 94 marken, till forsaljning. De a..,.-la.gsnade 
feltrycken saldes emeller tid sa smaning_om till handlare och 
samJ.are, varfor d.e forekommer i foru:L-om ~nstaka .exemplar, 
av~~ · oftare sam mittmark~:i t,ex, 3-strips eller i par med 
?tt vanligt marke. Dett? skedde sa val vstamplat rom stamplat 
och pa ett brevstycke. 

Omv·a,nt vattEfJ.1111arke ar: kant has no. 63, 65, 67, _69, 71 och ?4. 
( Seqar e har de t vi s2. t sL g at t a ven no. 64_, 66, .68, 70 cch 
75 f .orekommer med onwant vattenmarke) • 
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