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God host pa Er allesammans, 

en host som vi onskar skall bli riktigt givande for var och en av 
Er, bade filatelistiskt och pa andra vis. Sommaren i Norden, eller 
i vart fall stora delar av Sverige, bjod ju for en gangs skull pa 
ett sadant vader~ att det sakert inte var manga som da agnade sina 
frimarken en tanke. Och undertecknad, som skulle agna sig helt at 
stampelhandboken under semestern, drabbades forstas ocksa av den 
stora varmen. Detar inte sa latt att fa nagot gjort, nar varje 
dag, vecka ut och vecka in, bjuder pa en trettiogradig hetta, men 
en del blev dock skrivet och resten far tas igen i host. 

Har Du glomt att lamna in till hostauktionen~ som halls i Goteborg, 
far Du nagra dagar till pa Dig, men det galler att handla raskt~ 
se nasta sida! 

Resultatlistan fran varens aukti~n, aven den i Goteborg, medfoljer 
denna rapport som bilaga. Sammanlagda omsattningen blev rekordar
tad, hela 62.000 kr, men sa var det ju ocksa ovanligt fint material 
med den gangen. 

Var vanforening Felag Frimerkjasafnara har avhallit sitt 25-ars
jubileum och i augusti hallit utstallningen Fr1mex 1982. Fran ut
stallnin~en har vi, nar detta skrives, annu inga uppgifter om del
tagare och beloningar. Daremot kan vi i denna rapport beratta om 
det sensationella exponatet fran Islands Riksarkiv med 10 (tio) 
icke forut kanda skildingbrev. F.F. har utgivit en jubileumsskrift, 
till vars innehall vi kanske far tillfalle att aterkomma. Vi skall 
dock har namna att Jon Adalsteinn Jonsson skrivit F.F:s 25-ariga 
historia pa hela 70 sidor, och att tva av dessa helt agnas at kon
takterna rued oss i Islandssamlarna. 

Jag ber Dig sarskilt observera det erbjudande som finns i denna 
rapport om att fa skaffa artiklar ur tidigare rapporter, och att 
bestallning harav skall vara inne fore 20 oktober. 

I forra rapporten, s. 3, rad 6 nedifran, stod det 11 Islands be
byggande 1874:; om ett frimarke rued Ingolf Arnarsson. Aven om jag 
tror att na.stan alla forstod att artalet skulle vara 874' ar det 
val sakrast att jag rattar detta utskriftsfel. 

Du finner vid lasnin~en av denna rapport att alldeles ovanligt 
mycket bygger pa material som sants in av olika snalla medlemmar. 
Detta ar ur min synvinkel idealiskt. Visserligen har det av mig 
anda kravts oversattning, redigering och nedknackning pa skriv
maskin, men det fina ar att det blir en bred tackning av olika 
amnesomraden pa detta satt. Jag tackar alla bidragsgivarna men 
framst Folmer 0stergaard, vars bidrag gett stoff till tre sidor av 
rapporten. Anda vill jag upprepa mitt uttalande i forra rapporten, 
att vi vore verkligt tacksamma om flera ville engagera sig. Det 
racker med att sanda in en enkel fraga, ange ett onskemal eller an
mala nagon iakttagelse som kan ha intresse. Gor det! Adressen star 
hogst upp. 

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

Tisdagen den 12 oktober: Bernhard Beskow visar forfalskningar 
och Engel Angberg sitt Fr1mex 1982-exponat av avarter 
och varianter_. _ 

Tisdagen den 16 november: Visning av auktionsobjekten. 
Onsdagen den 8 december: Nyanseringsafton. Medtag vad Du vill 

ha nyanserat. 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan , Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i manaden. 

Betr. program, se annons i Goteborgs-Posten sondagen fore 
motesdagen , Visning av auktionsobjekten i Goteborg pa motet 
den 10 november. Auktion i Goteborg den 24 november (lokal se 
auktionslistan). 

Inlamning till Allt om villkor och regler for inlamningen fanns i rapport nr 50. 
hostauktionen Enligt denna skulle sista inliimningsdag vara den 20 september. 
och "offert n Av tva orsaker har emellertid auktionskommitten varit viinlig att 

Erbjudande om 
aldre bilagor 
till och sidor 
ur rapporter 

bevilja en utstriickning av tiden till den 27 september, men da 
skall inlamningen ovillkorligen vara auktionsforriittarna till 
handa. Orsakerna iir: 
a) att denna rapport oviintat nog kan utsandas i september? men 

inte tidigare an att den kan vantas komma medlemmar i Sverige, 
Danmark och Norge till handa just omkring den 20 september. 
Med en liten ruckning av tiden for inlamningsstopp kan den 
alltsa bli en paminnelse. 

b) att auktionskommitten tiinkte komma med en liten nyhet, som 
inte var aviserad i rapport nr 50: utover auktionslistan t2.nl~er 
man skicka ut en offert med fasta priser, till vilken man oclcsa 
tar emot inliimning. Det fasta priset bestammes av inlamnaren 
och provisionen i detta fall ar ocksa 10 %. Offerten kommer att 
omfatta hogst 100 nummer, och forst inlamnade 100 objekt kom
mer med. 

Sand Dina objekt till Bjorn Forsgren? Fredholmsgatan 29, 
425 30 RISINGS KARRA. Vill Du radfraga honom om inliimningen iir 
hans bostadstelefon 031/ 57 26 78. 

Under de senaste tio aren har vi haft ambitionen och lagt ned 
mycken moda pa att tillfora dessa Rapporter inte bara nyhets
material och foreningsmeddelanden utan ocksa artiklar av mera be
staende viirde och intresse. Vi har forsokt ta till vara forenings
medlemmarnas egna, men ocksa andras, forskningsresultat och ocks a 
kommit med liingre samrnanfattande artiklar. 

Den som har sparat alla rapporter och bilagor under denna tid bor 
ha fatt ihop en hel liten nhandbok i spridda delar av Islands, 
Fiiroarnas och Gronlands filateli". Men vi far ju standigt nya 
medlemmar, som inte har de iildre rapporterna men ofta fragar efter 
dem, och det finns en viss efterfragan pa det iildre materialet 
liven fran tidigare medlernmar. For fern ar sedan gav vi darfor vara 
medlemmar ett sarskilt erbjudande att anskaffa valda delar av det 
aldre materialet, och nu' tycker vi det kan vara lagorn att ater
komma med ett sadant. Vi har darfor inventerat fram vad som 
skulle kunna vara av intresse att - mot betalning - tillhanda
halla medlemmarna och fatt fram foljande list a. 
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Bilagor till rapporter (1973-1980, de med 
X markerade ar oversattningar Ur 
islandska handboken av ar 1973) 

Nagot om de islandska nummerstamplarna (Hanner) 
Islandska post- och telestyrelsens frimarkssam

ling och Hans Hals' forskningssamling pa 
Islandia 73 (Jon Adalsteinn Jonsson) 

Antal Bestalln.-
sidor nummer 

5 

x) Marken i rullar och nautomattandning 
7 
1 
2 
6 
4 

2 
3 
L> x) 

x) 
x) 
x) 

Orlofsmarkena 
Tollur 
Greidslumerki (avgiftsmarken) 
Markena till Varldsutstallningen i New· York 

1939 och patrycken 1940 2 
1 GILDI 9 02- 1 03, en elementar handledning (Hanner) 8 
Utlandska ste.mplar pa islandska frimarken ( .1-\hman) 5 
Islandska varianter fran skillingar till 

I GILDI (Fenger) 7 

5 
6 

7 
8 
9 

10 
Order- och efterstamplingar av islandska fri

marken (Runeborg-Hanner) + 2 sidor komplette
ringar i rapport sept. 1977 6 ( 4+2) 11 

De faroiska frimarkena 1940-1941 (I. Jacobsen) 
De faroiska frimarkena 1919 (I. Jacobsen) 
Gronlands postvasen (Zetterberg) med karta 
Luftposten pa Island (N¢rgaard), artikeln skriven 

1935 och avser alltsa den forsta tiden 
Treringade nummerstampeln 236 i Flaga 1931-1936 

(Thormar-Runeborg) 
Islands kronstamplar (Runeborg) + 2 sidor kom

pletteringar i rapport maj 1979 
Hopflug Itala och Balbo-breven (Hanner) 

Intressanta sidor ur Rapporter 
11Blandade siffror''' i antikva- och lapidarstamp-

lar (1975) 
Bernupplagan av f GILDI (1975) 
Zeppelin-patrycken 1931 (1976) 
Nyanserna och dubbeltreorna pa 3 aur fintandat 9 

Facit nr 8 (1976) 
Om dubbeltanderna och annat om tandningen av 

skillingarna och aur-markena (1979) 
Hur skilja mellan de tva aldsta emissionerna 

av de dubbla brevkorten? (1979-1980) 
Reykjav1ks aldsta namnstampel (Fenger), om hur 

man skiljer mellan de stamplar Facit kallar 
A och C 1 ( 1980) 

Frimarkena och blocket vid regeringsjubileet 
1937 ( 1981 ) 

5 
5 
7 

5 

4 

12 
13 
14 

15 

16 

10 (8+2) 17 
7 18 

2 
2 
2 

2 

3 

2 

2 

3 

19 
20 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

Allt det har kan Du nu bestalla. Priset ar detsamma som 1977 , 
namligen 1;- l~:r per sida + ett fast belopp av 2:- kr for porto 9 

kuvert och expedition. Detta ger alltsa en viss rabatt vid storre 
bestallningar 9 eftersom verkliga portot snabbt stiger over det 
fasta beloppet. Avgiften per sida ar ju for kopieringskostnaden, 
men observera att vi har samma pris aven om v1 1 det sarskilda 
fallet kan ta av det lilla lager av kvarliggande overexemplar, 
som finns for vissa av artiklarna. 

Du bestaller genom att insatta beloppet pa foreningens postgi~o
konto nummer 40 29 57-5 (Forenine;en I s landssamlarna, Stoclcholm) 
och pa talongen anger Du bestallningsnumren (i hogerkolumnen 1 

var lista) for vad Du vill ha. Medlem .. mar boende i Island och 
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och andra l ander, fran vilka postgiro ej kan anvandas, skickar 
bestallningslista och betalning (i svenska pengar - aven dollar
sedlar kan mottagas, men dollarn galler da bara for 5 sv. lcronor 
pa grund av vaxlingskostnaden) till sekreteraren Per Hanner , 
Hittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm. Bestallningen maste vara 
inne fore 20 oktober och forst efter detta datum, da vi fatt se 
bur manga lmpior vi skall dra upp av varje artikel' kan vi sanda 
ut materialet. 

Obs. Eftersom det finns kvar en del exemular av foreningens 
~merstampelmall, gar det att kombinera~ovanstaende bestallning 
med kop av en mall. Denna mall gar det mojligt att skilja mellan 
nummerstamplarna 6 och 9 resp. 66 och 99" Priset for mallen med 
utforlig bruksanvisning ar vid leverans samtidigt med littera
turen 8:- kr. (Vid kop enbart av mallen galler ordinarie priset 
10:- inkl. porto . ) 

Trots att det varit sommar bar det sedan senast utkommit en rad 
nya frimarken . 

(Blivande) 
Facitnr 

617 
618 
619 

620 

621 

622 

623 

624 

Utg. 
daa 
3/6 

3/6 

1/7 

1/7 

8/9 

8/9 

Valor 
(aurar) 

300 
4oo 
500 

1000 

700 

1500 

800 

900 

Moti v etc. 
Far 
Ko 
Katt (enligt markets text: Huskatt) 

Kaupfelag pingeyinga (Konsumtionsfor
enlngen i pingey jarsysla) 100 ar (bild 
av foreningens huvudkontor i Husavik l 
gamla dagar) 

Islandska hasten och hastsporten (hast 
med ryttare) 

Lantbruksskolan i Bolar 100 ar 

De aldres ar (m2-ln ing av Herdubreid av 
Isleifur Konradsson ) 

Beromda islanningar : porbjorg Sveins
dottir 

Det var ju en faslig rad hogvalorer. Aven om islandska kronan 
ater devalverats och nu star i 43 svenska ore~ far val valorer 
overstigande 5 islandska kronor beteclmas som hogvalorer. 

Av dessa marken ar de fyra forsta och nr 62l~ tryckta l Frankrike 
och hamnar alltsa efter hand i datumfyrblockslistan. 

For farets kossan och kissemissen bar man anvant samma lilla 
format (dock denna gang staende) som i den djurserie som pabor
jades 1980. Utforandet avviker dock nagot genom att djuren har 
fatt en heltackande bakgrund, och det ar darfor tveksamt om dessa 
husdjur skall anses inga i den forutvarande serien, som ju med 
ett undantag (hunden) avbildat vilda djur. Vi far val se bur fort
sattningen blir. 

Kaupfelag pingeyinga uppges vara Islands aldsta kooperativa 
forening . 

Den islandska hasten ( eller ponnyn, om man sa vill - det heter 
dock nhestur·: pa isHindska) bar vi ju sett pe" tidigare frimarken . 
Det nu utkomna market avser dock ocksa att erinra om hastsporten . 
Den trevliga islandshasten ar bl.a. kand for att den bar fern 
gangarter, vilket ar tva mer iin de flesta andra hastraser, som 
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nojer sig med skritt, trav och galopp . Islandshasten har blivit 
nagot av en exportsucces, det lar t.ex. finnas 40-50.000 islands
hastar i Europa, exkl. Island. 

Lantbruksskolan i Holar ligger i Holar l Hjaltadal, som ar 
platsen for det ena av Islands tva gamla biskopssaten ( det andra 
ar Skalholt). Pa market syns darfor inte bara skolan utan aven 
domkyrkan med sitt smala, hoga torn. 

Att "de aldres ar~:, utlyst av FN, illustreras med en bild av 
fjallet 1:Herdubreid, hoglandets drottning 1

; , som det star pa mar
ket, tycks bero pa att det iir fraga om en malning av en iildre 
man. Isleifur Konradsscn levde 1889-1972, var sjoman och arbe
tare och borjade mala forst pa aldre dagar. 

porbjorg Sveinsdottir ( 1828-1903) var Reykjavl:ks barnniorska 
(jordemor) i niira 50 ar och var en barande kraft i flera olika 
f•lkrorelser, varigenom hen fick stort inflytande. Ron tog 
initiativet till stiftandet av "Den islandska kvinnoforeningen 71 

1894, kiimpade for tillkomsten av ett islandskt universitet m.m. 

Kompletteringar till den i forra rapporten intagna stora listan 
over 4-blocks-datumen har inkommit fran, i bokstavsordning~ Engel 
Angberg, Sveinbjorn Blondal, Sigurdur Thormar och Folmer 0ster
gaard, som vi tackar. Dessa kompletteringar avser iiven nagra av 
de nyaste miirkena, anmiilda pa annan plats i denna rapport. 
Foljande tillagg skall goras till forra listan: 

Facit Valor Tryckdatum 
nr 

584 100 18. 10.79 
596 no 13.8.80 
597 190 19.8.80 
613 20 29.1.82 
614 6oo 1.2.82 
617 300 25.2.82, 26.2.82, 1.3.82 
618 4oo 23.2.82, 24.2.82 
619 500 24.2.82, 25.2.82, 1. 3.82 
620 1000 30.3.82, 31.3.82, 1.4 .82 

A andra sidan ar det ett datum, som vi borjat misstiinka kommit 
med i listan genom en felskrivning i brev fran en medlem. For 
Facit 545 (50 kr Einar Jonsson) har vi f~tt in de uppgifter som 
stod i forra rapporten, namligen 23.6.75, 27.6.75, 30.6.75 men 
iir verkligen 23.6.75 riktigt? Har nagon sett detta datum? Vi 
misstiinker att den uppgift vi fick ~nom den 23.6.75 var en fel
skrivning for 27.6.75. 

En intressant sak iir att nya datum dyker upp iinda till tva ar 
efter utgivningsdagen. Det maste val forklaras av att alla arken 
med detta datum hamnat i paket som forst langt efter emissions
dagen oppnats av isliindska postverket for att arken skall tas i 
bruk. Sadant kan ju siirskilt liitt handa, om endast en liten del 
av upplagan tryckts den dagen. I varje fall iir detta en anled
ning till att alla uppgifter om de nyaste miirkenas tryckdagar 
far anses mycket preliminara. Detta maste gora det extra 
spannande for dem som vill samla alla datum. 

Vi har tidigare efterlyst en forklaring av den mystiska beteck
ning, t.ex. TD3-8 eller TD3-13, som finns pa en annan del av 
marginalen till de daterade arken. Folmer 0stergaard har nu fatt 
fram uppgift om vad dessa beteckningar betyder: 



Tio "nya :. 
skildingbrev 
pa Frimex 
1982 

- 6 -

a) TD3 anger att man tryckt 3 ark per cylinder, 
b) det sista talet anger numret pa den maskin hos franska postens 

tryckeri sam anvants. 

Alla de marken som tryckts pa detta tryckeri for Island har 
tryckts med 3 ark pa cylindern (alltsa TD3). Sam Folmer 0stergaard 
papekat i en tidigare rapport, kan dessa tre ark atskiljas genom 
att de fatt ett~ tva eller inget fargstreck i marginalen nedanfor 
det 11 sydostra ' market i arket. Dock kanner man- fortfarande en
ligt Folmer - av Facit 579, trots beteckningen TD 3, inget a rk 
som saknar fargstreck, dvs. det finns bara ark med ett eller tva 
streck. Folmer har en obekraftad teori att det kan ha blivit 
nagot fel i ett av arken pa cylindern och att darfor alla darmed 
tryckta ark kasserats. Detta l ater inte otroligt. Har nagon en 
annan forklaring? 

Olafur Eliasson har varit vanlig att sanda oss ett meddelande 
som slapptes ut av Felag Frimerkjasafnara fore oppnandet av dess 
utstallning Frimex 1982. Det innehaller sa sensationella nyheter 
och intressanta detaljer, att vi har nedan aterger det i dess 
helhet, oversatt fran islandskan. 6lafur meddelar ocksa, att det 
ar Thor Thorsteins och han som bearbetat den beskrivna samlingen, 
klassificerat materialet och monterat breven, 

11Kuvert i Islands Riksarkivs forvar 

Pa Felag Frimerkjasafnaras i anslutning till foreningens 25-ars
jubileum avhallna utstallning pa Kjarvalsstadir i Reykjavik den 
19-23 augusti visas i 8 ramar en samling av 46 frimarkta brev 
och kuvert ~ sam tillhor Islands Riksarl<::i v. Des sa brev har lwmmi t 
fram under de senaste aren vid genomgangar av olika myndigheters 
arkiv, framst det gamla Landshovdingeambetets e 

Des sa brev och kuvert har aldrig tidigare visats for allmanheten, 
och da det har ror sig om det markligaste f~mdet nagonsin av 
gamla islandska kuvert kan det vara anledning att har redogora 
for det. 

Forst skall da namnas de brev, samar frankerade med de aldsta 
islandska frimarkena~ skildingmarkena fran 1873. Hittills har man 
kant till 34 brev med allmanna skildingmarken (kalla: svenska fri
markskatalogen Facit) och 6 brev med tjanstemarken. Har visas nu 
varken mer eller mindre an tio "nya" skildingbrev, varav fyra 
allmanna brev och sex tjanstebrev. De forra ar alla frankerade 
med en, tva eller tre 4-skildingmarken . Tva tjanstebrev har var 
sitt 4-skildingar tjanstemarke, tva har 8-skildingar och tva ar 
frankerade 4 + 2 x 8 skildingar. Ett av tjanstebreven ar fran 
april 1873 och darmed det aldsta av de skildingbrev, vars alder 
kunnat fastlaggas. 

Sedan har vi brev med det bla 5-aur-mEi,rl~et fran 1876. Detta hor 
till Islands mera sallsynta, och brev med detta marke har man 
kunnat rakna pa fingrarna. Har visas nu fyra brev med detta 
marke, varav ett med aven andra marken. Ett av breven fortjanar 
sarskilt att uppmarksammas. Det ar ett 5 aur brevkort fran 1879, 
sam via England gatt till Danmark. Da portot var 10 aurar har 
pasatts ett blatt 5-aur-marke. I f lera avseenden ar detta brev
kort unikt. Bl.a. ar det daterat den 29 november 1879, vilket ar 
19 dagar fore landshovdingens kungorelse om fo rsaljning av brev
kort. Hit tills har man ansett datum for kungorelsen, 18 december 
1879, som brevkortets utgi vningsdag, n2..-->;ot som genom detta brev
kort alltsa visar sig 'car a fel. 
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Market 20 aur violett fran 1876 hor ocksa till de sallsyntare 
islandska frimarkena, men har visas nu bada tryckupplagorna pa 
brev. Sarskilt med andra trycket, 1881, ar ytterligt fa brev 
kanda, Brev med alla tre trycken av 20 aur bla fran 1882 finns 
ocksa med liksom atskilliga andra brev. 

Nar vi sedan kommer till de olika tjanstebreven skulle det finnas 
mycket att beratta, ty har ar i det narmaste varje brev unikt i 
sitt slag. Vi har redan namnt de sex skildingbreven som tillkom
mer till de sex tidigare kanda. Men har visas ocksa brev med alla 
tre trycken av bade 10 aur och 20 aur tjanstemarkena fran 1876 
liksom alla fyra trycken av 5-aur-market fran 1878, varav (enligt 
Facit) endast ett av trycken tidigare kants pa brev. Slutligen 
finns ocksa ett brev med 3 aur fran 1898, hittills okant pa brev. 

Manga av dessa tjanstebrev ar foljebrev till penningforsandelser 
och alltsa med hoga porton, flera med portobelopp som tidigare 
inte varit kanda pa bevarade forsandelser. Breven belyser pa ett 
intressant satt den tidens kommunikationer, varvid portot och 
stamplarna var for sig har nagot att fortalja. Man vet ocksa om 
vart och ett av dessa brev var, nar och av vern det skrivits. Det 
skulle emellertid fora for langt att har ga in pa detaljer. 

Fast vi har fatt begransa oss till huvuddragen och bara kunnat 
berora ett mindre antal av breven ar det klart att det har ar 
fraga om ett mycket markligt exponat. F.F:s jubileumsutstallning 
kommer att vacka mycken uppmarksamhet, bade har hemma och utom
lands, genom att dessa unika brev nu for forsta gangen kunnat 
beses av samlare och allmanhet. Dessa brev och andra, som finns 
i arkivets samling, kommer att stimulera forskningen i islandsk 
frimarkshistoria under 1980-talet. 

Foreningen framfor till Riksarkivet och riksarkivarien Bjarni 
Vilhjalmsson ett stort tack for att den fick visa dessa klenoder 
i arkivets forvar." 

Ett litet tillagg fran Rapports sida: Nar det galler Islands 
forsta brevkort, som alltsa fanns daterat den 29 november 1879, 
noterar man att Sir Athelstan Caroe i 11Icelandic Posts 1776-1919 11

, 

sidan 70, anger att han funnit tva olika utgivningsdatum i olika 
argangar av Islands officiella tidning. Pa ett stalle star 18 
december 1879, pa ett annat 10 oktober 1879. Det skulle darfor 
kunnat ligga nara till hands att nu antaga att sistnamnda datum 
ar det riktiga. Men inte heller den 10 oktober ar det riktiga 
utgivningsdatumet, meddelar Olafur Eliassen i ett senare brev 
som svar pa vara funderingar om detta, det datumet var den dag 
da Christian IX stadfaste forordningen om brevkort i Island, och 
forsta anvandningen maste ha varit senare. 6lafur namner vidare 
om brevkortet, att det var daterat den 29 november samt stamplat 
i Reykjavik 10.12 och i England och Danmark i januari 1880. Kor
tet skrevs av sekreteraren i Landshovdingeambetet, Jon Jonsson, 
en man som rimligtvis bor ha varit en av de forsta som kom i kon
takt med brevkorten. 

Var allra nyaste medlem, Sveinbjorn Blondal, som bor pa Laugarholt 
i narheten av Baer i Borgarfjardarsysla - en nejd valkand fran 
bl.a. Egil Skallagrimssons saga - ar framforallt intresserad av 
datum-fyrblocken men rapporterar nu en sensationell upptackt pa 
ett helt annat omrade. Sveinbjorn bor inte sa langt fran Reykholt, 
dar en gang Snorri Sturluson hade sitt hem. Vi citerar ur hans 
brev till foreningens sekreterare: 

"Jag blev mycket overraskad en gang i varas, da jag kom till post
och telestationen i Reykholt. Arendet var narmast att se om man 
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dar hade nagra ark med datum som jag saknade i min samling. Nar 
detta var undanstokat, tog jag fram ett brev som jag hade fri
markt och bad att fa det stamplat med stallets stampel. Det gick 
forstas fint. Men sedan sade flickan.pa postexpeditionen 
("afgreidslustiilkan"): "Jag har en liten annan stampel". Och sa 
tog hon till min stora hapnad fram kronstampeln REYKHOLT, som 
jag antager blev undanlagd for decennier sedan. Jag bad flickan 
om avtryck av stampeln pa ett vanligt papper och fick det. Det 
finns ju stor risk for att nagon kan avstampla gamla marken och 
brev med denna stampel eller nagon annan liknande, fast det ar 
val inte tillatet. Jag ar tveksam om en del av postpersonalen 
verkligen har detta klart for sig. Naturligtvis hor sadana 
stamplar hemma pa postmuseum och ingen annanstans." 

Sveinbjorn medsande ett exemplar av renavtrycket av denna kron
stampel fran Reykholt, vilket vi inforlivat med foreningens 
arkiv for stampelforskningen, och for vilket vi hjartligt tackar. 
Stampeln ser ut att vara i gott skick med undantag for vissa 
skador pa cirkeln. Det kan noteras att avtrycket gjorts med en 
blaaktig stampelfarg, vilken klart avviker fran den vanliga gra
aktiga som Reykholt tydligen normalt anvander, att doma av stam
pel darifran pa brev fran Sveinbjorn. Mojligen var detta en for
siktighetsatgard fran "stulkans" sida. 

Det ror sig har alltsa om en stampel, som davarande brevsamlings
st8llet Reykholt, upprattat 1892, tilldelades 1895 men som redan 
1903 ersattes med nummerstampel 152. Under 79 ar efter den re
guljara anvandningstiden har alltsa stampeln legat kvar pa post
anstalten. Den ar i Facit upptagen som en av de allra sallsyn
taste och darmed dyraste av kronstamplarna. Risken for att en 
efteranvandning kan ha forekommit foreligger~ sa se upp med 
denna stampel!! 

Islandska postverket ar f.n. mycket angelaget om att insamla alla 
gamla stamplar, som finns kvar ute pa postanstalterna, och genom 
var kontaktman Thor Thorsteins kommer val postverket nu att 
underrattas och genast ordna en indragning av Reykholt-stampeln. 

I en liten artikel med titeln "Postal dokumentation" i katalogen 
till K~ge Frimaerkeklubs utstallning 1981 har Folmer ~stergaard 
pekat pa hur kilovaran kan anvandas for att komplettera en sam
ling av postal dokumentation. Vi aterger har med Folmers med
givande huvuddelen av artikeln i oversattning. 

"Inom filatelin har det under ett antal ar skett en utveckling 
i den riktningen att man nu samlar icke bara frimarken utan ocksa 
objekt som visar deras anvandning pa olika forsandelser. 

Inrikesbrev finns ju att fa och aven utrikes brev kan anskaffas, 
men en rad portosatser ar omojliga att fa dokumenterade pa hela 
forsandelser, namligen sadana dar blanketten med frimarkena slut
ligen klipps och klippet hamnar i postverkets kilovara. 

Detta gav anledningen till att jag foretog en analys av ett 
kvartskilo islandsk kilovara. Kilovaror har ju hittills anvants 
for att fa fram dubbletter eller for att studera stamplar. Men 
genom att foreta en analys av portot pa resp. klipp, jamfort med 
blankettypen, oppnar sig nya perspektiv. Metoden kan anvandas pa 
kilovara fran vilket land som helst men kraver givetvis att man 
satter sig in i landets portosatser. Detta far dock med senare 
tids utveckling inom filatelin anses vara naturligt att gora -
annars kan man ju inte pa tillfredsstallande satt beskriva de 
brev som hor till en samling. 
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Namnda analys, i detta fall av islandsk kilovara, gav det trev
liga resultatet att alla utom nagra fa av klippen entydigt kunde 
bestammas, sa att det var mojligt att helt klart ange vad veder
borande forsandelse hade varit. (Vi skall har inskjuta, att ar
tikeln var illustrerad med ett antal vackra klipp, vartill 
Folmer bifogat en analys. Ett klipp var salunda fran en postan
visning lydande pa mellan 13.001 och 14.000 /gamla/ kronor, ett 
annat var fran en paketavi for ett paket pa mellan 3 och 5 kg 
med postforskott, vilket alltsa Folmer raknat ut av portobe
loppet och blankettypen.) 

Det fanns dessutom ratt manga olika portosatser, eftersom klippen 
omspande 4 portoperioder, och det fanns manga olika paketvikter, 
tillagg for skrymmande eller omtaliga paket, postforskott etc. 

Nagra fa klipp kunde jag inte omedelbart analysera, da portot 
inte starude med nagra tillgangliga portotabeller. Vid forfragan 
i Island fick jag upplyst att denna speciella blankettyp var ett 
adresskort for utrikes paket. Detta begagnas i Island sa att fri
markena klistras pa en talong som kvarstannar i Island och sedan 
kommer i kilovaran, medan portobeloppet antecknas pa sjalva 
adresskortet som foljer paketet. Taxorna for utlandspaket ar 
komplicerade, och jag har annu inte lyckats att fa tag i dem. 

En genomgang av islandska portotabeller och en analys av nagra 
aldre klipp visar, att nar man gar tillbaka till fore 1973 kan 
man inte gora en entydig analys av postforskottsklippen. Detta 
beror pa att man da hade en postforskottsavgift som var rorlig 
med beloppets storlek. Ar 1973 gick man over till att ha fast 
belopp, oberoende av beloppet. 

I Island anbringas ofta frimarkena pa de har typerna av blanket
ter i "fiskfjallsformat", alltsa sa att de del vis tacker varandra. 
Detta beror givetvis pa markenas storlek och portots hojd samt 
det begransade utrymmet pa blanketten. Det ar forklaringen till 
att man finner sa manga islandska frimarken med delar av stamplar, 
avbrutna mitt pa market. Detta satt att klistra markena far an
vandas endast av postpersonalen, men att privata har tjanat en 
Slant pa denna frankeringsmetod VlSaS av en del halva marken, 
som kom fram vid avtvattning. 

Det finns alltsa nu ytterligare ett satt att anvanda kilovarorna 
pa, och man kan bygga upp roliga samlingar fran manga lander. 
Dessutom kan jag tillagga, att en samling av sadana klipp ofta 
kan mont eras riktigt trevligt." (Slut pa Folmers artikel,) 

Vi tycker detta ar val vart att tanka pa. Varfor tvatta av sa
dana klipp i en kilovara, dar resultatet bara blir marken med 
fula smadelar av stamplar, avbrutna mitt pa market, vilket ju 
blir foljden av "fiskfjallsmetoden"? Ett klipp av den typen med 
tydlig, hel stampel kan mycket hellre sparas och samlas tillsam
mans med brev. Ett problem med att samla helt a la Folmer, dvs. 
inklusive analys av portosatser, ar dock att komma over porto
tabeller. For brev och liknande har Folmer 0stergaard publicerat 
en portooversikt for tiden 1876-1977 i den donska Nordisk Fila
telistisk Tidsskrift nr 2, 1978. Vi har tankt oss att i en fram
tid, da vi far mer tid att agna oss at annat an stampelhandboken, 
i samarbete med Folmer forsoka fa fram en mera fullstandig histo
risk portotabell, och da kanske vi aven kan fa plats for paket
porton, portot for postanvisningar o.dyl. 

Enligt 11News from Iceland" hande det sig 1981 for forsta gangen 
i islandska postverkets historia att en del av kvartskilopaketen 
av kilovaran blev oavhamtade. Vissa islandska kopare, som lamnat 
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accepterade bud, vagrade sedan att losa ut s1na paket. Detta som 
en protest mot att de drabbas av ett extra palagg i form av en 
omsattningsskatt pa nara 25 %, en skatt som inte tas ut av ut
landska kopare. Vi kan val inte annat an halla med de proteste
rande om att detta ar i hog grad orattvist. 

Tor Jensen i Gilleleje fragar om en stampel, som han funnit pa 
50 aur f GILDI, grovtandat. Stampel och ram ar i rod farg 9 och 
vad Tor anser s1g kunna lasa ar (principskiss, ej naturlig 
storlek): 

j' 19 
PAQUE 

Ramens hojd ar 13 mm. Framfor "19" finns nagra tecken, som eJ 
gar att lasa pa Tors exemplar, kanske en manadsuppgift. Om man 
tillagger bokstaverna BOT till hager om PAQUE, borde stampelns 
langd bli ungefar 31 mm. (Efter "19" far man anta att det star 
t . ex. "0 3 n • ) 

Nagon sadan stampel finns inte med i Roger Hoskings skeppsstam
pelkatalog. Vet nagon nagonting om denna stampel? 

I forra rapporten tog vi upp en fraga fran 61afur El1asson om 
det funnits nagon speciell mojlighet for beskickningar (vad sam 
numera kallas ambassader) att makulera sin post. Fragan var 
foranledd av tva av 6lafur studerade klipp. Det ena hade tva 
islandska Geysir-frimarken av 1938 ars utgava, som makulerats 
med en stampel i skrivstil "Kgl. Dansk Gesandtskab, Reykjavik n. 
Det andra hade danska frimarken utgivna 1934-36, och dessa var 
stamplade 11SENDIRAD fSLANDS KAUPMANNAHL5FN;l, alltsa av Islands 
beskickning i K¢benhavn. 

Vi sntydde i forra rapporten att dessa stamplar kunde ha nagot 
att gora med andra varldskriget men lat fragan om forklaringen 
av stamplarna ga vi dare till vara Hisare. Som manga ganger forr 
har Folmer 0stergaard stallt upp med sina enorma kunskaper om 
alla slags stamplar och sant ass foljande svar: 

"Sedan Storbritannien den 3 september 1939 forklarat Tyskland 
krig, forbjod engelsmannen batarna i linjetrafik fran Danmark 
att medtaga post till och fran Faroarna och Island, eftersom de 
eljest skulle foras in till Kirkwall ( Orlmeyoarna) for kontra
bandkontroll. Alla varor sam sandes skulle forses med ursprungs
certifikat och konsulatsfaktura. Varor i'ra·'l axelmakterna var for
bjudna. 

For den officiella postens ri:i.kning utni:i.mndes fartygens kaptener 
till kurirer, och fran Danmark fick de medtaga kurirpostsack 
fran statsministeriet. Fran Island och Faroarna sande danska 
beskickningen resp. amtmanden (landshovdingen) officiell post pa 
samma satt. 

I borjan av ,januari 1940 kom nagon i K¢benhavn att tanka pEi att 
man sande posten ofrankerad och darmed overtradde postverkens 
brevmonopol. Man anskaffade darfor den beromda stampeln 11STATS
MINISTERIET11 for avstampling av den post till Island och 
Faroarna sam (frankerad) nedlagts i brevladan i statsministeriet 
fran de olika ministerierna. Beskickningen i Reykjav1k och amt
manden pa Faroarna har anvant sina resp. kontorsstamplar. 

Jag har ett klipp med islandska frimarken - fiskserien, samman
lagt porto 60 aurar - som ar stamplat med en oval stampel med 
texten KGL . DANSK REPRESENTATION I REYKJAVIK och i vilken for 
hand skrivits datum 26/3 1940. Tydligen ar denna stampel en 
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Parallell till stampeln med ordet "Gesandtskab 11
• Vidare har jag 

sett stampeln "FAERQl AMT" med oval ram pa klipp med danska roar
ken. 

Jag har ocksa ett mycket intressant brev~ som jag har fatt fran 
davarande danske ministern i Reykjavik, F. le Sage de Fontenay. 
Brevet ar adresserat "Royal Danish Legation, Reykjavik" 6ch har 
en pateckning i ovre vanstra hornet: "Royal Danish official Mail 
from H.M. Governor of the Faroe Islands. May 1st 1940." Denna 
mening ar undertecknad "Hilbert" och vid sidan av namnet har pa
sla.gits "FAER0 AMT"-stampeln. Frankering 2 st. 15 ores = 30 ore 
= 2. viktsklassen. Annullering med blackstreck , Sedan ar det 
stamplat "Received from H M Ships", alltsa en engelsk Navy
stampel. Dateringen kan tyda pa att amtmanden Hilbert har sant 
ett meddelande till beskickningschefen med den ockupationsflotta, 
som kom till Island den 10 maj 1940." 

Sa langt Folmer, som alltsa ej beror stampeln fran islandska be
skickningen i K~benhavn. Det far val dock anses sannolikt, att 
denn~ stampel an~ants pa motsvarande satt som de danska stampia.r, 
som Folmer omtala.r. (hafurs kli pp med 11SENDIRAD" -stiimpeln harror 
sig i sa fall fran kurirpost, sand fran islandska beskickhingen 
i K~benhavn till islandska regeringen. 

Vi har nu ~ven fran Helge Jonhamma.r fatt en kommentar till 
Halfdan Helgasons artikel i Rapport 49, dar han visade att de 
tva i Ringstroms ka.ta.l6g upptagna typerna av Christian IX•brev
korten i valorerna 3 och 5 aurar maste vara fran tva clika tryck
upplagor och dessutom bakvant numrerade i Ringstrom, eftersom 
typ II iir den aldre. Helge ansluter sig till Halfdans uppfatt
ning. Han rapporterar att hans tidigaste avst~mpling av typ I 
ar fran den 5/9 1905 (ett kort Ringstrom 37 I), vilket darmed 
ar det tidigaste vi hittills fatt reda pa for typ I~ medan han 
har typ II stamplad fran 1903 och framat. 

Helge har gatt vidare, nar han nu borjade att titta pa dessa 
kort narmare. Han meddelar att det av kortet Ringstrom 36 II 
finns tva olika undertyper. Den ena har, som Ringstrom anger, 
36,5 mm mellan ramens innerkant och T i ;'Til 17

, den andra 36 ,0 
mm. Den forra har dessutom H i "Hjernamegin" en aning mera till 
vanster i forhallande till T an den senare. Har finns alltsa 
mera att studera for brevkortsspecialisterna Halfdan, Jaap 
Jongenburger och andra. Finns liknande skillnader ocksa pa 37 II 
och pa de dubbla brevkorten? 

Vi har aterigen fran Tim Rinman fatt ett utdrag ur Nordisk Post 
Tidskrift, innehailande nordisk poststatistik, denna gang for 
1979 och 1980. (I denna statistik finns tyvarr inte Faroarna och 
Gronland medtagna.) En sammanstiillning med nagra tidigare ar 
visar foljande utveckling for Islands del. 

1975 1977 1979 1980 

Befolkning vid arets slut ~ 
tusental 219 229 

Antalet postanstalter vid arets slut 207 190 178 162 

Totalt antal 11brevforsandelser" 
i miljoner 14 14,3 i6,8 18,7 

varav 
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1975 i9.77 1979 1980 
a) vanliga brev 10 11 '3 --;T,"8 15,5 
b) rek. och ass. brev 0,8 0,8 0,8 0,8 
c) postkort 0,35 0,22 0,25 0,31 
d) vanliga trycksaker 3 2,0 1 ,9 2 '1 
Postanvisningar l. milj. 0,48 0,49 0,52 0,55 
In- och utbetalningar l. 

postgirororelsen " " 0,90 0,91 
Paket II " 0,44 0,55 0,65 0,70 
Tidningsexemplar " " 6 6,2 5,6 5,9 
Som synes gar det uppat med posttrafiken i Island i nastan alla 
avseenden. Nedgangen i antalet postanstalter ar dock pafallande 
och forklaras av det fortsatta snabba nedlaggandet av brevsam
lingsstallen pa landsbygden, dar de ersatts av lantbrevbararnas 
tjanster. Island hade cirka 270 brevsamlingsstallen, n~r antalet 
var som storst omkring 1950, men vid slutet av 1979 fanns det 
bara cirka 80 kvar, varav sedan dess ytterligare manga nedlagts. 
Samtidigt (1950-1979) hade dock netto ett tjugotal brevsamlings
stallen upphojts till postafgreidslor (postexpeditioner). Samt
liga nordiska lander har reducerat antalet postanstalter under 
tiden 1975-1980, inget annat dock proportionsvis sa mycket som 
Island. 

Foljande jamforelse avseende antalet forsandelser per innevanare 
under 1980 kan kanske ocksa vara av intresse. 

Danmark Finland Island Norge Sverige 
Vanliga brev 133 85 68 96 133 
Postkort 3,7 5,4 1,3 8,6 7,2 
Jamfort med 1975 (se Rapport maj 1977) har antalet brev per 
huvud okat i alla landerna, procentuellt kraftigast i Island 
(narmare 50 %, medan ovriga lander ligger vid en okning pa 
10-20 %). Vykortsskrivandet tycks daremot vara en konst pa ut
doende, ty antalet postkort per innevanare har fortsatt att 
minska, dock med undantag for Sverige, dar en okning har intratt 
(helt hanforlig till aret 1980, om statistiken nu inte ljuger -
fick vi ett extra tillskott av turister det aret?). 

I forra rapporten skrev vi litet om Stora Geysir och om det for
sok som gjorts for att fa den att spruta igen. Vi kan nu tala om, 
att den sankning av vattenytan som gjorts blivit lyckad. Geysir 
Sprutar dOCk icke pa eget bevag Utan maste forSt 11mataS II med 
sapa eller tval. Detta bar dock inte ske for efta. Under som
maren 1982 har tillsyningsmannen i Geysir 11matat 11 Stora Geysir 
en gang varje sondagseftermiddag, och Stora Geysir har inte 
svikit forvantningarna utan sprutat hogt och kraftigt, alldeles 
som i gamla dagar. 

Nar man samlar pa eller bara ar intresserad av aldre brev fran 
ett sa begransat omrade som Island, slar det en efta att en viss 
adressats namn dyker upp om och om igen pa aktgangna bruksbrev. 
Forklaringen ar naturligtvis att sa fa personer eller firmer med 
en storre korrespondens sparat pa breven eller kuverten. !bland 
bander det att man skulle tycka det vara roligt att fa veta 
nagot om en sadan adressat. 

Redaktoren for "Rapport" har fastnat for ett sadant namn, 
Halldora Bjarnadottir. Ett ratt stort antal till benne adresse
rade brev, bl.a. nummerstampelbrev, borjade dyka upp pa olika 
auktioner for 4-5 ar sedan. Intressant var det stora antalet 
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"penningbrev11
, alltsa brev med en inlagd , pa kuvertet angiven, 

penningsumma - aldrig sarskilt stor - vilket gav upphov till 
ovanliga portosatser. Varfor skickade man nu pengar till 
Halldora? Av kuverten framgick att bon bodde i Akureyri pa 1910-
talet ocb var skolrektor da. Jag blev sarskilt intresserad av 
benne, nar jag for nagra ar sedan av islanningar fick bora, att 
bon var en ratt bemarkt person, att bon annu levde ocb att bon 
da var Islands aldsta innevanare, langt over 100 ar. I varas 
sag jag sedan, att en annan kvinna, bara 103 8r, angavs i ;7News 
from Iceland" som "den aldsta islanningen sedan Halldora 
Bjarnadottir dog 11

• 

Eftersom det sakert ar ett icke alldeles obetydligt antal fore
ningsmedlemmar, som har nagot Halldora-brev i samlingen, tyckte 
jag att jag kunde be var vice ordforande, Einar Kristjansson , 
forsoka fa fram litet uppgifter om Halldora. Har foljer Einars 
rapport: 

"Halldora Bjarnadottir foddes 14/10 1873 i As 1Vatnsdal 
(A-Hlinavatnssysla) och var alltsa jamnarig med de islandska fri
markena. Hon skaffade sig utbildning i Norge och avlade 1899 
lararexamen i Oslo, varefter hon var larare i Reykjavik under 
ett ar. Efter ytterligare en tid i Norge kom hon hem till Island 
1908 ocb var rektor for lagstadiet i Akureyri fram till 1918 . 

Hon var mycket skicklig i hemslojd, sarskilt vavnad och broderi. 
Under aren 1922-1957 var hon allman hemslojdskonsulent med arligt 
anslag fran Alltinget. For denna syssla reste hon flera ganger 
till andra nordiska lander och England pa hemslojdsmassor ocb 
kongresser, ocb hon samlade bilder av islandsk bemslojd for en 
planerad bok i detta amne. 

Hon var ocksa aktiv inom kvinnororelsen och ansvarig utgivare 
och redaktor for arsskriften Hl1n fran 1917. Hon var lange bo
satt i Blonduos. 

Nar hon blev 107 ar fick hon brev fran myndigheterna som pa
pekade att barn i hennes alder hade ratt till fri trafikunder
Vl.Snl.ng. 

Halldora Bjarnadottir dog ett ar senare , i november 1981. n 

Ja, kanske vi en gang far se benne i serien 11Beromda islanningar11 ? 
Hon kom ju som levande sa nara ododligheten man kan begara . 

Bilaga 

Resultatlista fran auktionen den 21 mars 1982 
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