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Sa har da vintern tagit slut och aven varen lider, da detta 
skrives (slutet av maj), mot sin ande. Varsasongen avslutades 
for Stockholms del med en verkligt trevlig och festlig jubileums
sammankomst hos Berit och Bernhard Beskow pa deras vackra stalle 
Lillpalsen i Brottby norr om Stockholm. De deltagande tackar 
varmt var ordforande och hans maka for deras storartade gastfri
het. 

I Goteborg var val varens stora handelse den vallyckade auktio
nen. Det var meningen att resultatlistan fran denna skulle ned
folja denna rapport, men odet ville annorlunda. Tom Rinman, som 
var vidtalad att sanda listan och en del andra uppgifter till 
rapporten, tycks ha haft :i.·esfeber och ha glomt bort saken. Nar 
jag sa smaningom kom underfund med att han inte vantades till
baka fran resan annu pa nason t id, kunde jag inte ytterligare 
uppskjuta denna rapport, som var tankt att ga uti maj. Resultat
listan f ar medfolja forsta rapporten i host. 

I slutet av forra rapporten sande jag, som en del kanske minns, 
ett nodrop till Reykjav1k for att fa FelaG Frlmerkjasafnara att 
iindra adress pa sina forsandelser till oss. Det visade sig att 
nodropet var onodigt, ty redan innan rapport nr 49 n<ht Island 
nadde mig brev fran F.F med ratt adress. Tack goda F.F. 

Vi sab1ar annu medlemsavgifterna for 1982 frin en del medlemmar, 
bade i Sverige och i utlandet. En lista over deras nQ~er finns 
langre fram, och ar Du icke alldeles saker pli att Du betalt sa 
ta och kontrollera i den listan om Ditt nummer finns med dar, sR 
att den lilla detaljen kan ordnas bums och omedelbart. 

Sam framgar av denna rapport och alla de tidigare bygger mycket 
av deras innehall pa uppslag och medaelanden vi f att fran olika 
medlemmar. Vi iir valdigt tacksamma for des sa men skulle garna se 
att flera engagerar sig. Det kan ske mycket enkelt genom att Du 
sander in fragor om sadant Du f'underat pa, iakttagelser Du gjort 
och som kan vara av intresse eller Onskem&l om saker Du garna sa
ge behandlade i rapporterna. Fatta pennan och sand mig nagra 
rader! 

Till slut onskas Ni alla en fin och god sommar. Blir det regn 
nagon dag, kan Du kanske tanka pa var hostauktion och borja ga 
igenom vad Du skall lamna 1n till den fore den 20 september, se 
langre fram. 

For egen del forbereder jag mig pa att tillbrin.sa min tredje som
marsemester i rad huvudsakligen vid skrivbordet, arbetande med 
stampelhandboken. 

Sekreteraren 
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Stockholm. Lokal Tony Bjellefors~ kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30 

Tisdagen den 14 september: Lars Ineemann visar prir. 
Tisdagen den 12 oktober: Bernhard Beskow visar forfalskningar. 
Tisdagen den 16 november: Visning av auktionsobjekten. 
Onsdagen den 8 december: Nyanseringsafton. 

Goteborg . Lokal Danska Sjomanskyrkan~ Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 1 9. 30 

Med undantag for juli, da inga moten ordnas, haller Islands
klubben i Goteborg sina sammantraden enligt det gamla van
liga programmet, alltsa andra och fjarde onsdagen i manaden. 
Betr. program, se annons i Goteborgs-Posten sondagen fore 
motesdagen. 
Visning av aw~tionsobjekten i Goteborg pa motet den 10 no
vember. 
Auktion i Goteborg den 24 november (event. i annan lokal). 

Medlemmarna av au..l{.tionskommitten i Stockholm kom_rner alla att i 
host vara hart engagerade i arbetet med utstallningen Solex 82, 
sam halls i november. Goteborgsklubbens auktionskommite (Bjorn 
Forsgren, Hakan Larsson och Tom Rinman), sam sa fornamligt sva
rade for arets varauktion, har darfor overtalats att stalla upp 
aven i host. 
Auktionen halls den 21+ november i Goteborg (lokal meddelas i 
auktionslistan). Visningar blir det i Goteborg den 10 november 
och i Stockholm den 16 november pa ordinarie sammantraden. 

Objekten till auktionen skall vara inne senast den 20 september. 
Notera redan nu detta datum, for det ar inte sakert att var fors
ta hostrapport hinner komma ut i tid for att ge dig ytterligare 
paminnelse. 

Sand dina objekt till Bjorn Forsgren, Fredholmsgatan 29, 
425 30 HISll~GS KARRA. Vill Du radfr~ga honom om inlamningen ar 
hans bostadstelefon 031/ 57 26 78. 

Vi p~minner om 
a) de gynnsamma villkoren: 10% provision tas ut av inlamnaren, 

inget pal agg betalas av koparen. 
b) besti:iomelserna rorande inlamningen: montering av objekten, 

den medfoljande listan och dess innehall osv. Se rapport nr 48 
s. 3-4 och foreningens auktionsreglemente for narmare detaljer. 
Extra avgift 2 kr. per objekt om dessa regler inte foljs. 

Hjartligt valkomna med inlamninf,nr . Forbered Dig i tid och glom 
inte bart att sista datlli~ ar den 20 september. 

( Obs! Vi kan denna gang inte ge n ~.e;ra uppgifter om restantierna J. 

Goteborgsklubben - alltsa "G-medlemmar" - Eftersom vi av skal 
som namns i rapportens ingress inte f att nigon lista pa dessa.) 

Vet Du inte absolut sakert att Du betalt arsavgiften, se d~ har! 
Finns Ditt nummer (som finns p2. etiketten pO. kuvertet och i med
lemsforteckningen) medtaget har nedan skynda Dis att p;enast be
tala in &.rets avgift! (Listan ar upprattad per den 25 maj.) 
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Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark eller 
Norge - sanda beloppet i svensk valuta till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 2-4 Stockholm. Beloppet ar 35:-, om num
ret efterfoljes av ett S (= bor 1 Stockholms-omradet), eljest 
30:- kr. 

79 S 265 S 289 416 x) 498 569 
130 266 S 302 418 x) 507 
160 s 274 303 439 513 
182 275 s 358 451 528 s 
186 282 365 s 468 541 
234 s 285 385 494 563 s 

x) No.41 6 (W.hipp.le.) andHo . 4 18 CCass) each has 10 :- Sw.Kr. to his 
credit from earlier years and thus can reduce his payment with 
this amount. 

Den som salunda skall betala kan, om s3. onskas, fordubbla be
lappet och darmed samtidigt erlagga 1983 ars avgift. 

Nagra rattel- Slutlig kontrollasning av den utskrivna medlemsforteckningen har 
ser av med- avslojat nagra mindre fel som harmed rattas. 
lemsforteck- Sid. 

Fick Du 
Rapport 49 
och medlems
forteck-

. ? nlnJ.Sen. 

Senaste 
frimarkena 
fran Island 

2 Lennart Angerfors bor pa Helgdagsgatan, ej Halgdagsgatan. 

2 I en del av upplagan bar namnet blivit otydligt for medlem 
190 G, som ar Walter Attefalk. 

2 Erling Aune bor i Eidsvag i Asane, eJ i Eldsvag. 

6 Gunnar Fellenius har nummer 563 S, eJ 563. 

11 Gatan dar J¢rgen Steen Larsen bor slutar pa -veJ, eJ -vaj. 

18 V~r medlem i Berkeley heter Bryan TI.R ~mipple, ej Shipple. 

Vi efterlyser tva G-medlemmar, som inte fatt rapport 49 med bi
lagor (medlemsforteckning och inbetalningskort). Tva forsandel
ser, vilka som bilaga hade inbetalningskortet for Goteborgs
klubben, kom namligen i retur som obestallbara, eftersom etiket
ten hade fallit bort. Meddela sekreteraren (Hanner), sa skickar 
han nytt ex. (Vi har aldrig tidigare varit med om att etiketter 
lossnat. Forklaringen denna gang kan vara att omedelbart efter 
pasattningen av etiketterna vilken som vanligt g5 or des som av
slutning pa ett sammantrade i Stockholm - forsandelserna bars ut 
pa gatan for att lastas i en bil. Den kvallen var mycket regnig 
och fuktig.) 

Under 1982 har hittills utgetts foljande marken: 
Fa cit Utg . Valor 
nr o~'<i (aurar) Motiv etc. 

613 23/3 20 Valthornssnacka (Buccinum undatum) 
614 

,, 
6oo IsHi.ndsk kammussl a (Chlamys islandi .~ a ) 

615 3/5 350 Europamarken: Islands bebyggande 0 1874 ar 
616 II 450 " Upptiickten av Vinland 

3.r 1000 

Valthornssniickan, som ocksa finns 1 svenska vatten, liir pa svenska 
viistkusten ocksa kallas "kong". Dess isliindska namn "beitukon
gur" visar att den anviindes som agn (bete ) inom fiskeriet. 
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Bada Europa-markena har vikingaskepp som bakgrund. Pa 350-aurar
market kastar Ingolf Arnarsson en hogsatesstolpe over bord, 
alltsa ar det i princip samma motiv som pa 10 aurar-market i 
1930 ars alltingsserie, medan vi pa market 450 aurar ser Leif 
Eriksson betrakta en klase vindruvor. Det sista far val ses som 
ren symbolik. Moderna forskare, sasom den norske Vinlands-fors
karen Helge Ingstad, tarde anse att Vinland fick sitt namn ge
nom att man dar (dvs. i Newfoundland - jfr niista notis) patraf
fade vilda bar, varav vin kunde framstallas, t.ex. vinbiir, krus
bar eller squash-berries. 

Denna sommar kommer man pa Gronland att celebrera ett tusenars
minne, niimligen av den forsta nordiska b:Jsattningen pa den stora 
on. 

Erik Rode, en utvandrare fran Norge, som domts fredlos i Island 
och da seglat vasterut for att finna det land, som andra sjofa
rare hade skymtat, nadde Gronland och fann en trakt som verkade 
beboelig. Han atervande till Island och organiserade och ledde 
den stora utvandringsexpedition pa 25 havsgaende skepp, som na
gra ar senare for ut fran nordvastra Island. Fjorton skepp nadde 
Gronland, de ovriga forliste eller maste vanda om. 

Det sags om Erik Rode att han i rent reklamsyfte dopte landet 
till Gronland for att locka dit kolonister. Visserligen lar kli
matet pa Gronland och over huvudtaget i de nordatlantiska amra
dena ha varit relativt gynnsamt vid denna tid, alltsa omkring 
ar 1000, men nagon verklig grund for namnet Gronland fanns uppen
barligen inte. Nagra hundra ar senare hade det bistrat till sig 
sa att de nordiska kolonierna pa Gronlan~.maste overges. 

Det var fran Gronland sam Erik Rodes son, Leif Eriksson, omkring 
ar 1000 ledde en expedition vi dare vasterut, till Nordamerika, 
Det land man nadde fram till och kallade Vinland ~~tages numera 
av farskarna ha varit Newfoundland. 

1000-arsminnet kammer pa frimarksamradet att resultera i en se
rie om tre marken, aviserade att utkamma i september 1982. 

Kommentar till artikeln i forra rapporten om Halfdan Helgasans 
upptackter rorande Christian IX-brevkorten i valorerna 3 ach 5 
aurar har hittills bara erhallits fran Jaap Jongenburger. Jaap 
bekraftar Halfdans iakttagelser av att den typ Ringstrom beteck
nat sam II finns stiimplad fran 1902 och framat, medan Jaaps tidi
gast stamplade exemplar av typ I (ett kart Ringstrom nr 36 I) 
har datum 4.2.1909 (Halfdan hade en aldre avstampling, namligen 
26.9.1905).Jaap ru1ser att Haifdans ide att tva tryckupplagor 
foreligger verkar travardig. 

De flesta av ass vet ju, att Stora Geysir, sam sprutar sa stat
ligt paden vackra frimiirksserien fran 1938-47, i sjalva verket 
under en star del av detta arhundrade inte sprutat alls. Efter 
arhundraden av troget sprutande har nu gejserns valdiga cirkulara 
vattenyta, 15 m i diameter, legat stilla och vattenangan har sak
ta stigit fran dess yta. I Geysir-omradet i Haukadalur har det 
hela tiden funnits en eller flera andra varma kallar sam sprutat 
men givetvis inte sa storstatligt sam Stora Geysir. 
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I "News from Iceland" laser vi nu att ett mycket omdiskuterat 
forsok att ater fa Stora Geysir aktiv har gjorts under 1981. 
Man bar lange antagit att orsaken till att kallan slutade att 
spruta "av sig sjalv11 var att vattenytan hojts genom avlagringar 
som bildats runt dess kant. Redan tidigare har man darfor sokt 
sanka vattenytan genom att avleda en del vatten i en ranna uppta
gen i stenavlagringarna, dock utan resultat. En man i Haukadalur 
har nu, utan att ha nagon auktorisation fran myndigheterna
Geysir-omradet ar statsegendom - gjort om detta forsok att med 
en ranna sanka vattennivan. Inte heller nu tycks Stora Geysir 
ha sprutat helt av sig sjalvt. Ett valkant gammalt knep att fa 
en gejser att spruta ar att halla i den sapa eller tval. I hos
tas ordnades ett forsok med detta medel. N~r 30 kilo s~pa hade 
kastats i Stora Geysir borjade kallan mullra och dundra och se
dan kom ett sprut av vatten och anga till 50 meters hojd, som 
lar ha helt motsvarat utbrotten i gamla tider och bilden pa fri
markena fran 1938. 

Vet du forresten varfor en ge jser sprutar? Den grundlaggande 
fysikaliska forklaringen ar ganska enkel. Vatten kokar som bekant 
vid 100° vid havsytan. Vid lagre tryck, t.ex. uppe pa ett fjall, 
ar kokpunkten lagre och vice versa. En vattendroppe, som befinner 
sig 10 m under marknivan (om denna ar vid havsytans niv~) och har 
10m vattens tryck over sig , kokar inte forran vid 121°. Tank Dig 
nu ett cylindriskt hal i marken, omgivet av mycket hett berg, som 
varmer det vatten som rinner ned i halet direkt fran markytan 
eller genom sprickor i berget. I detta hal har vattnet vid mark
ytan kokpunkten 100° , men kokpunkten ar hogre ju langre ned man 
kommer. Sedan uppvarmningen pagatt en tid nar vattnet langst ned, 
dar berget ar varmast, sin kokpunkt och borjar overg& till anga. 
Deru1a trycker den overliggande vattenpelaren uppat, och en del 
av vattnet hogst upp flyter over kallans kant. Genom lyftet och 
avrinningen minskar trycket genomg~ende i bela vattenpelaren och 
kokpunkten sanks i alla skikt. En betydlig del av vattnet blir 
plotsligt anga, varvid denna och vattnet slungas ut i en kraftig 
explosion. 

Sa l angt ar det enkelt, men detta ar icke bela forklaringen. Om 
halet i marken bara ar som ett cylindriskt ror, kommer vattnet 
att bete sig som i en kastrull, alltsa cirkulera, och slutet pa 
det hela blir bara att anga avges fran ytan. De flesta varma kal
lor ar ju heller inga gejsrar. For att det skall bli en ge jser
effekt maste halet i marken ha ett speciellt utseende med ett 
11 kna pa roret 11

, en fortrangning eller nagot sadant. 

I forra rapporten (s. 7-8) skrev vi nagra rader om Gamla Bio i 
Reykjavik och dess grundare, herr 11 Bi6-Petersen11

, som var filate
list och stampelsamlare. Nu har Sven Ahman fast var uppmarksamhet 
vid beskrivningen av en ovanlig auktionspost i en nyligen utkom
men tysk auktionskatalog. Katalogen kom fran Har;edorn i Limburg 
(vilket icke ar den stad som gett namn at den beromda Limburg
osten, som kommer fran en liten stad i Belgien, Limbourg), en 
firma s om specialiserat sig pa posthistoria (och diverse kuriosa 
mer eller mindre anslutande sig till det filatelistiska omradet). 

Den post det ror sig om beskrivs p& foljande siitt ( oversatt): 
11 55 ol i ka , brokigt frankerade rek-brev med stamplar fran Bolungar
vik till Vik, vart och ett med flera stamplar och i allmanhet med 
provisoriska reketiketter fr~n sma orter. Enastaende tillfalle. 
- P. Petersens Gamla BJ.o i Reykjav5.k visar 11 Borta med vinden" 
med Vivian Leigh och Clark Gable . Bioagaren Petersen inbjuder till 
forestallningarna !'die Blirgermeister der Gemeinden" (far val nar
mast oversattas med "bor cmastarna och kommunalordforandena") i 
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Island och ber om rekommenderad bekraftelse pa medsanda, bro
kigt frankerade kuvert." 

For denna post ar satt ett utropspris pa DM 12.500:-, alltsa 
inkl. provision over 30.000 svenska kronor, ett verkligt fantasi
pris. Posten illustreras med ett av kuverten, vilket ar av den 
vanliga Petersen-typen. alltsa med fortryckt adress till "Herra 
P. Petersen, Gamla Bio, Box 173, Reykjavik, Island". Detta spe
ciella kuvert har handskriven reketikett Torfastadir, ar franke
rat med 5 olika frimarken av 1930-talets emissioner, alla stamp
lade med nummerstampel 10, och har dessutom en brostampel "Tor
fastadir 28.3.38". 

Sven Ahman staller sig fragande infor auktionsfirmans pastaende 
att sadana brev ar svarsbrev pa inbjudningar till forestallningar 
av filmen "Barta med vinden" och det gar han ratt i. Om de ty
piska "Gamla-Bio-breven", varav det avbildade ar ett, skulle ha 
varit sadana svarsbrev, maste man forutsatta, att kommunalordforan
den i Biskupstungnahreppur (dar Torfastadir ligger) lamnat in 
svarsbrevet pa brevsamlingsstallet i Torfastadir och sagt till 
br~fhirdingamannen: "Jag skall be Dig att stampla frimarkena pa 
det har brevet med den gamla nummerstampel, som Du slutade an
vanda 1930. Det har Petersen bett mig ordna." Och ett stort an-
tal kommunalpampar runtom Island skulle ha gjort detsamma! Detta 
ar naturligtvis nonsens. De typiska Bio-breven ar fran 1938 och 
filmen "Barta med vinden" blev fardig forst ar 1939. 

Det troliga ar att bland de utbjudna 55 breven ocksa finns ett 
eller flera, sam faktiskt ar svarsbrev pa inbjudningar till vis
ning av denna film, men de kuverten ar sakerligen inte forsedda 
med stamplar av for resp. postanstalt foraldrad typ. Petersen 
skaffade sakert in sina ar 1938 nummerstamplade brev pa annat 
satt. Som nummerstampelbrev brukar de inte anses fullvardiga, 
eftersom de fatt stampeln vid fel tid, och pa auktioner brukar 
de ga for en eller annan svensk hundralapp. 

Ja, mycket underligt kan man fa hora och en del kan, som har, be
hova dementeras. 

Betr. handskrivna reketiketter - de som auktionsfirman kallade 
"provisoriska" - se rapport nr 48, s.6. 

Efter hand har instrommat uppgifter om ytterligare datum som 
finns pa dessa block och ark. Dessutom har nya marken kommit ut. 
Vi tackar sarskilt Sigurdur Thormar, Folmer ¢stergaard och 
Engel Angberg for de upplysningar de inkommit med. 

Senast vi hade en fullstandig lista over de tryckdatum vi kenner 
till var i rapport nr 45. Med tanke pa att manga av vara medlem
mar numera erkant sig vara "datumsamlare 11 kan det darfor vara pa 
sin plats att nu publicera en ny sadan lista med de kompletterin
gar inforda, som dels statt i rapporterna 46-48, dels darefter in
rapporterats. 
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Silhuett
markena 
1911-1912 

Fecit 

nr 

541 
542 
543 
544 
545 
553 
554 
565 
566 
573 
575 
578 
579 
582 
584 
585 
586 
587 

Valor 

27 
18 
23 
30 
50 
35 
45 
50 
60 
60 

150 
80 

170 
150 
100 
120 
130 

10 

588 90 
592 300 
595 160 
596 170 
597 190 
600 170 
601 190 
6o4 50 
605 100 
6o6 200 
610 200 
( Snacka) 20 
( Mussla)6oo 
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Tryckdatum 

30.5.75 
12.6.75, 13.6.75 
27.6.75, 30.6.75 
15.7.75, 16.7.75 
23.6.75, 27.6.75, 30.6.75 
13.7.76, 15.7.76 
13.7.76, 20.7.76, 21.7.76 
12.1.78, 13.1.78 
10.1.78, 11.1.78 
30.10.78, 31.10.78, 2.11.78 
13.9.78, 14.9.78, 15.9.78 
4.5.79, 7.5.79, 8.5.79, 9.5.79 
10.5.79, 11.5.79, 12.5.79, 14.5.79 
23.8.79, 24.8.79, 27.8.79 
19.10.79, 22.10.79, 23.10.79, 24.10.79 
8.11.79, 9.11.79, 12.11.79, 13.11.79 
2. 11 . 79' 5. 11 . 79' 6. 11 . 79' 7. 11 . 79 
1 . tryckningen: 
4.12.79, 5.12.79, 6.12.79, 7.12.79 
2. tryckningen: 
17.4. 81 ' 21 . 4. 81 ' 22.4. 81 ' 2 3. 4 . 81 
28. 11 . 79' 29. 11 . 79' 30. 11 . 79' 3. 12. 79 
19.5.80, 20.5.80. 21.5.80 
26.8.80, 27.8.80, 28.8.80, 29.8.80 
14.8.80, 18.8.80, 19.8.80 
20. 8. So, 21 . 8 . 8o, 22 . 8 . So , 1 . 9. So 
8. 1 o. 8o, 9. 1 o. 8o, 1 o. 1 o. 8o, 13. 1 o. 8o, 14. 1 o. So 
10.10.80, 13.10.80, 14.10,80, 16.10.80 
25.6.81, 26.6.81, 27.6.81, 29.6.81 
16.6.81' 17.6.81, 18.6.81, 19.6.81 
22.6.81, 23.6.81, 24.6.81 
1.10.81, 2.10.81, 5.10.81 
26.1.82, 27.1.82, 28.1.82 
28.1.82, 29.1 .82, 30.1.82 

Vi kan inte garantera att denna lista ar komplett. Den som bar 
sett nagot ytterligare datum ar valkommen med lwmplettering. 

Intressant ar nytrycket av nr 587. Detta tyder p~ att islandska 
postverket ser djurserien i det lilla formatet som en bruksserie, 
i sa fall den forsta pa manga ar. Vi far kanske se nytryck av 
flera av valorerna efter hand. 

Aven for den som icke samlar datum ar nytrycket av 587 (10 kr/ 
aur hunden) intressant. Detar, sa vitt vi vet, belt gjort pa 
icke fluorescerande papper, varfor market nu finns i tva varian
ter, med och utan fluor. I ovrigt ar, fortfarande sa vitt vi vet, 
alla dessa av PTT i Frankrike tryckta marken p.9, fluorescerande 
papper, dock med undantag for nr 610 (krucifixet), som vi hittills 
bara sett pa icke-fluorescerande papper. Ratta oss, om vi bar fel! 

Serierna med Jon Sigurdsson och Frederik VIII i silhuett, utgivna 
1911 och 1912, bar vi tidigare inte namnvart behandlat i vara rap
porter, sa det '-<m kanske vara pa tiden att gora det. De bar en 
ganska intress~.t tillkomsthistoria. 

Sakert ar det atskilliga samlare som funderat en del pa vad som 
lag bakom utgivandet av dessa marken. Lat oss forst se vad m~D 
kan fa ut om dem i vanliga frimarkskataloger. Dessa visar ju att 
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silhuettmarkena kom efter Tva-kunga-markena men att de ocksa 
efterfoljdes av nya upptryck av serien Tva kungar, fran 1915 ~ 
ny tandning och pa nytt papper. Detta tyder pa att silhuett
markena pa nagot satt var tillfalliga emissioner. Den uppmark
samme finner ocksa att med ett undantag (4 aurar Jon S.) alla 
markena i de bada serierna kom ut under lappet av ett par 
manader och att ingen dubblering av valorer finns mellan markena 
med Jon s. och de med Frederik. Kanske man alltsa egentligen har 
att gora med ~ serie fast med tva olika portratt? 

Den riktigt uppmarksamme kanske sedan fastnar for att det forst 
utgivna market i denna serie (eller dessa serier), 4 aurar Jon 
S., kom ut den 17.6.1911. Vart leder detta tanken? Jo, den 17 
juni ar ju Islands nationaldag. Och nar gavs nya marken med Jon 
Sigurdssons portratt ut? Jo, den 17 juni 1944 pa republikens 
fodelsedag och den 17 juni 1961. I Facit anmarkes, att sist
namnda datum var 150-arsdagen av Jon Sigurdssons fodelse. Alltsa 
var den 17 juni 1911 hans hundraarsdag. Harman kommit sa har 
langt, borjar bilden klarna. Market pa 4 aurar var ju helt enkelt 
ett jubileumsmarke, det forsta i sitt slag i Island. Men hur 
hanger detta ihop med resten av silhuettmarkena? 

For att fa narmare uppgifter gar man lampligast till "Jonsbok" 
(Jon Adalsteinn Jonssons "One Hundred Years of Icelandic 
Stamps"), dar hela forhistorien aterges. Vi skall har ge ett 
kart referat. 

Jon Sigurdsson (1811-1879), som bl.a. var talman i Alltinget i 
manga ar, var under 1800-talet den ledande kampen for Islands 
frigorelse fran Danmark. Infer firandet den 17 juni 1911 av 
hundraarsminnet av hans fodelse samlade sig det islandska folket 
till en star nationell manifestation. Den dagen skulle Islands 
universitet instiftas och framfor alltingsbyggnaden skulle resas 
en staty av Jon Sigurdsson, utford av skulptoren Einar Jonsson. 
Tanken pa ett minnesfrimarke framkastades 1910 och vann stod 
fran manga hall. Ministern for Island utverkade vid besok i 
K~benhavn pa hasten 1910 kung Frederiks tillstand till utgivan
det av minnesfrimarken med Jon Sigurdssons bild, varvid det 
ocksa bestamdes att marken med Frederik VIII samtidigt skulle 
utges. 

Nu var det inte lang tid kvar till jubileumsdagen. Skulptoren 
Einar Jonsson utformade market med Jons portratt och angav att 
det skulle ha relieftryck. Originellt nog ville Einar Jonsson 
fa alla valorerna i serien med Jon tryckta i en och samma farg, 
den som kom att anvandas for 4-aurar-valoren, alltsa bla med 
vitt portratt. Blatt och vitt var namligen de farger som da 
lanserades som Islands nationalfarger. Sa blev dock, av postala 
skal, icke fallet. 

Det enda marke som hann bli fardigt till jubileet var det pa 4 
aurar. Det levererades till Reykjavik nastan i sista stund. Den 
17 juni var det star rusning efter detta marke, som manga kopte 
arkvis i spekulationssyfte" (Sam vanligt, da manga satter sina 
pengar pa samma filatelistiska hast, blev det en forfelad spe
kulation. Dessa kop den 17 juni 1911 aterspeglas annu i dag i 
den laga katalognoteringen pa just detta marke i ostamplat 
skick.) Intressant ar att Jonsbok namner att Islandska Littera
tursallskapet, i vilket Jon Sigurdsson haft en framtradande 
position, fick tillstand att den 16 juni anvanda jubileumsmar
ket pa kallelser sam utsandes till det hogtidssammantrade man 
skulle halla pafoljande dag. Om det finns nagot sadant kuvert 
kvar, hor det sannerligen till parlorna bland islandslca FDC! 
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Jonsbok fastslar att utgivningsdagen for de ovriga markena i 
Jon Sigurdsson-serien var den 19 december 1911, inte den 11/12 
eller 15/12 som anges i bl.a. Facit (fortfarande!), medan mar
kena med Frederik VIII, som trycktes senare, utkom den 17/2 
1912. 

Medan var forening i ar ar 20 ar gammal, firar var vanforening 
i Reykjavik Felag Frimerkjasafnara (vilket givetvis betyder 
Foreningen Frimarkssamlarna) ett 25-arsjubileum. Det var den 
11 juni 1957 som denna forening bildades. 

Fran ursprungligen 25 grundande medlemmar har F.F. vaxt till 
f.n. omkring 300 medlemmar, och darmed ar F.F. Islands storsta 
filatelistforening. 

F.F. har varit mycket aktivt verksam med att ordna frimarksut
stallningar. Redan 1958 fick den till stand den forsta islandska 
frimarksutstallningen, Frimex 1958. I ar ordnas den utstallning 
vi namnde i forra rapporten, Frimex 1982, vilken blir fore
ningens framsta 25-arsmanifestation (19-23 augusti). 

Bland annat som F.F. hunnit gora under sina 25 ar fortjanar 
sarskilt att namnas utgivandet ar 1973 av tva delar (volymerna 
VI och VII) av en start planerad Handbok om Islenzk Frimerki. 
Dessa tva fornamliga volymer tacker frimarksutgivningen 1920-
1970, och ar en utomordentlig kalla. Det vore fint om projektet 
kunde aterupptas, lat vara att en del av det som saknas numera 
tacks av Jon Adalsteinn Jonssons stora "Jonsbok ~ 1 • 

Huvudforfattarna till de tva volymerna VI och VII var f . o. tva 
herrar, som ar medlemmar i var egen forening, namligen Thor 
Thorsteins och Helgi Gunnlaugsson. Thor har ju lange varit med 
hos oss. Helgi ar tydligen en spanstig herre, ty han har som 
nyligen bliven 70-aring i maj 1982 intratt i Islandssamlarna. 

F.F. har egen lokal i Reykjavik med adress Amtmannsstig 2, dit 
medlemmarna kan ga for att nyttja biblioteket, lasa tidskrifter 
och traffa andra samlare. Den halls oppen vissa tider pa ons
dagskvallar och lordagseftermiddagar. 

Vi sander var systerforening vara varmaste halsningar och gra
tulationer. 

Under v1ntern har sekreteraren haft en ganska livlig korrespon
dens med 6lafur Eliasson i Reykjavik, vari Olafur tagit upp ett 
antal intressanta fragor, i huvudsak liggande utanfor den bli
vande stampelhandbokens omrade. Vi skall rapportera om nagra 
sadana fragor av mera allmant intresse. 

a) 
Blackmakuleringar med nummer - som ersattning for avtryck av 
nummerstamplar - ar ju kanda fran ett antal platser (se i kata
logerna Facit och 1slenzk Frimerki). Det mest kanda fallet ar 
148, harstammande fran den tid da Munadarnes hade detta nummer 
och alltsa skrivet av brefhirdingamannen dar med en ganska latt 
igenkannlig stil. 

Nu rapporterar Olafur en blackmakulering, som icke tidigare 
varit kand och katalogiserad, namligen 164, som han patraffat 
skriven med blatt black over ett par av Facit nr 131 (Christian 
X 10 aurar rod, utgivet 1920), och som alltsa tarde komma f ran 
Kotstrond. ~versand bild av objektet och Olafurs berattelse om 
hur han forvarvat det tyder pa att det ar en helt akta black
makulering. 
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b) 
Tva objekt, det ena i en dansk auktionskatalog (Kephila april 
1981, post 1942), det andra i Olafurs samling, har kommit 
Olafur att fundera kring fragan om nagon speciell mojlighet for 
beskickningar (numera kallade ambassader) att makulera sin post 
funnits. 

Det forsta objektet ar ett klipp med tva Geysir-frimarken 
(tandn. 14, 1938), som makulerats med en stampel i skrivstil 
"Kgl. Dansk Gesantskab, Reykjavik". Olafurs objekt ar ocksa ett 
klipp, det har danska frimarken utgivna 1934-36, och dessa ar 
stamplade "SENDIRAD ISLANDS KAUPMANNAHOFN" med islandska riks
vapnet i mitten av stampeln. 

Har har alltsa, nagon gang pa 1930-talet eller i borjan av 
1940-talet, bade danska beskickningen i Reykjavik och islandska 
beskickningen i K~benhavn (Kaupmannahofn pa islandska) anvant 
sina ambetsstamplar for makulering av frimarken som utgivits av 
avsandarlandet. Det ser nastan ut som om har foreligger nagon 
omsesidighet mellan Island och Danmark. Kan det ha nagot att 
gora med varldskriget? Finns det nagon som kan forklara dessa 
hogst ovanliga avstamplingar? 

c) 
Det ar sedan lange kant , att det finns ett antal oadresserade 
kuvert, frankerade med marken fran aren 1955-1961, som nagon 
vid ungefar motsvarande tid fatt stamplade med olika nummer
stamplar, varav de flesta (undantag torde vara 255 och 291 samt 
kanske nr 15) icke var i normalt bruk vid denna tid. Olafur med
delar nu att denna serie "provocerade" avstamplingar tycks be
sta av foljande nummer: 7, 10, 15, 18, 27, 43, 99, 105, 148, 
153, 255, 259, 291. Han har ocksa tagit reda pa vern som "gjorde" 
dessa "brev", en numera avliden person. Risken med dessa kuvert 
ar att nagon kan forse dem med adress och darmed fa dem att se 
ut som aktgangna brev. Sa se upp med dessa nummer pa brev som 
icke verkar aktgangna. (Vi skall dock tillagga, att det ocksa 
finns verkligt aktgangna brev med flera av dessa nummer och i 
vissa fall av annu senare datum. De ar resultatet av olika 
filatelisters insamlingar av flesta mojliga olika stamplar fran 
Islands postanstalter. Bl.a. finns en sadan serie brev fran 
1965, adresserade B.Beskow och Algot Gustafsson.) 

ANNONS 

Tacksam for urvalssandning av stamplat. Samlar I, F, G, D och s. 
Adolph Hultberg, Ranstad 3414, 380 74 LOTTORP (medlem 235). 
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