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Hej kara vanner! 

Har kommer nu sasongens sista rapport, som paskyndats for att hinna 
ut fore den 1 juni) da portot stiger. Genom bl.a. ett antal goda 
och snalla bidragsgivares insatser har jag denna gang mojlighet att 
bjuda pa atskilligt som jag hoppas skall intressera, om bade 
gammalt och nytt och med inslag fr~~ bade Islands 9 Faroarnas och 
Gronlands filateli. 

Varsasongen avslutades for Stockholms del med ett verkligt glatt 
och trevligt varmote ute i Brottby hos Berit och Bernhard Beskow, 
for vars stora gastfrihet alla deltagarna tackar sa hjartligt. 
Vi hade ocksa stor tur med vadret. 

Mindre val gick det med varauktionen. Omsattningen blev bara 15 a 
16 tkr (resultatlista kommer med nasta rapport), och det var nar
mast katastrofalts ty en omsattning pa 25 - 30 tkr behovs for att 
var laga provision skall tacka kostnaderna. Mot bakgrund av detta 
och det nagot nedslaende resultatet aven av hostauktionen i Gate
borg har styrelsen i samrad med styrelsen i Goteborgs-l~lubben be
slutat att icke ordna nagon auktion i host. Vi kan d&remot tankas 
ga ut med en offert till fasta priser , till vilken medlemmarna kan 
lamna in mat2rial. Till den saken aterkommer vi i forsta rapporten 
i host . 

Cirka 17 % av vara medlemmar har annu inte betalt arets medlemsav
gift. Ar Du inte alldeles bombsaker pa att Du betalt ~ tag och kon
trollera i listorna pa felande avgifter pa nasta sida om Ditt nummer 
star dar. Gor det sa, ber jag Dig ordna vart lilla mellanhavande 
med det allra snaraste och fore sommaren! 

Till slut onskas Ni alla en skon och god sommar. For egen del 
hoppas jag dock att Stockholms vader blir mindre stekhett an forra 
sommaren - det blir lattare att sitta och arbeta med stampelhand
boken i sa fall. 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56 , h tr. 
Tid kl. 19 o 30. 

Tisdage~ den 6 september: Pelle Hru1ner kaserar kring Islands 
postanstalter och stamplar i anslutning till stampel
handboksarbetet 

Tisdagen den 4 oktober 
Tisdagen den 8 november 
Tisdagen den 6 december 

Amnen for de tre senare samm&~tradena 
inte annu bestamda. Minst ett hoppas 
vi kunna agna at Gronland. Narmare 
besked i nasta rapport. 

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

Under sommarmanaderna blir det moten den 8 juni och den 
24 augusti . 
Betr. program, se annons l Goteborgs-Posten sondagen fore 
motes dagen 0 
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Vid senaste arsmotet i Islandsklubben i Goteborg lamnades sekrete
rarposten obesatt. Goteborg har nu kompletterat styrelsen genom att 
till sekreterare och bibliotekarie utse Hans Ledin. 

Efter att ha samra.tt med styrelsen for Goteborgs-klubben har fore
ningens styrelse nu utnyttjat den fullme.kt sam den erholl vid ars
motet i Stod:holrn i februari genom att pa sammantrade den 7 maj 
besluta om en hojning av nasta ars avgif't - utom for ungdomar - med 
5:- kr. Arsavgifterna for 1984 blir harigenom: 

for S-medlemmar (Stockholms-omradet) 
for G-medlemmar (Islandsklubben i Goteborg) 
for ungdomar 
for alla ovriga 

40 :-
40 :·-
10 :-
35:-

Du som inte med hundra rocenti sakerhet vet med Di att Du betalt 
medlemsavgiften, se hit! Se efter om Di tt medlemsnummer vilket, 
som Du vet, finns bade pa kuvertet fran foreningen och i medlems
forteckningen) finns med i listorna nedan . Om saar fallet, skynda 
Dig att betala, sa att Du inte behover riskera att 8ka ur medlems
registret. 

Vi listar har numren pa de medlemmar, sam intill den 10 maj annu 
ej betalt. 

a) Foljande skall bete.la ~3~5~=--~~~==~~~~~~~~~~ kr till postgiro 26 73 70-5 ~ 
Islandsklubben i Goteborg: 

97 G 165 G 323 G 403 G 449 G 548 G 
104 ~ 228 G 329 G l-+14 G 489 G 564 G 
148 G 300 G 360 G 428 G 536 G 578 G 
154 G 319 G 390 G 433 G 537 G 594 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5 2 Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet till Per Hanner, Wittstocks-
gatan 2~ S-115 24 Stockholm. Beloppet ar 35:- kr, om numret 
efterfoljes av ett S (=bar i Stockholms-omradet), eljest 
30:- kr (se dock not xi vissa fall): 

152 275 s 363 x) 498 x) 539 s 581 
241 302 382 500 540 x) 582 
254 s 312 455 506 549 583 
262 317 461 s 527 s 552 
266 s 347 468 534 s 569 
268 357 492 538 s 573 
x) De sa markerade har visst tillgodohavande fran inbetalningar 

tidigare ars namligen foljande 
363 20:- 498 15:- 540 5:-

och kan alltsa minska inbetalningen med angivna belopp. 

De sam sB.lunda skall betala kan samtidigt, om de vill ~ erlagga ars
avgiften for 1984, samar 5:- kr hogre an de for 1983 aneivna be
loppen. 

Till medlemmar utanfor Sverige, Danmark och Norge: Skicka beloppet 
helst i svenska sedlar. Vi kan emellertid ocksa ta emot betalning 
i (US) dollarsedlar, varvid 5 dollar tacker arsavgiften (kr 30) 
for 1983 och 10 dollar avgiften (kr 65) for bade 1983 och 1984. 
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I anslutning till var bilaga till forra rapporten - Leif Fuglsigs 
artikel 11Avarter av markena i serien Tva. Kungar 'i - skri ver 
Olafur Elfasson: 

Av Facit 96 (Tva Kungar 10 aur ~ vattenmarke kors) har jag et t marke 
med platsfu- ('?) utanfor sjalva markesbilden. Det ar 5 lil-;:som m2.rket, 
i rod f8.r g och ser ut som en nedat riktad pilspets i hojd med E i 
FRIME_RKI pa hogra sidan. Placeringen ar C7-D7 enligt i

1Thirkell 
position findera. Jag har sett flera marken med denna pilspets. Nu 
undrar jag om placeringen i arket ar ka,nd och om den finns i bela 
upplagan. 

Den fragan far vi lata ga vidare till Leif Fuglsig och danska 
" Islandsgruppen °. 

Ingen rapport kan tydligen ges ut utan att nagot nytt finns att 
rapportera om datumfyrblocken. Vara rapportorer, denna eang framst 
Sveinbjorn Blondal, Folmer ~stergaard och Eidur Arnason~ har kommit 
med flera nyheter $ varav en ar en stor sensation. 

a) 
Forst skall vi emellertid ratta ett fel i Rapport 53~ s . 7. Pa tal 
om nytrycket av 50 aur gardsmyg i brunare farg och om hur det 1 

ovrigt kan skiljas fran forsta tryckupplagan skrev vi dar : 
"Hart ill kommer, som Engel Angberg papekat 9 att nytrycket har 
vi tare papper n. Detta ar fel, och felet har ej begatts av Engel 
Angberg utan av rapportredaktoren . Vad Engel har papekat ar nam
ligen att f orsta trycket ( 1981) har vi tare papper an nytrycket_, 
vars papper ar mer a "tonat i ! 0 

b) 
Sveinbj orn Blondal rapporterar in en ver kligt sensationell ny
uppt ackt. Det allra tidigaste market med dat umfyrblock., Fac it 541 
Stephan G. Stephansson , har tidigare bara noterats for ett enda 
tryckdatum, namligen 30.5.75, och detta marke har varit det enda 
med bara ett datum. Nu, nara 8 ar efter utgivningen, har det kon
staterats att det aven finns ark tryckta 29 . 5.75. Sveinbjorn har 
sant bild av ett sexblock med detta datum, sa det ar inget tvivel 
om saken. Att det har drojt s a lange innan nagot sadant ark kommit 
till allman kannedom tyder pa att en ytterst liten del av upplagan 
tryckts den 29.5 . 

c) 
Av market Facit 618, 400 aur med bild av en ko, har det kommit ett 
nytryck. Kanda tryckdatum ar hittills 7.1. 83, 8.1.83, 10 . 1. 83 och 
14 . 1 . 83 . Atminstone hittills har ingen rapporterat att denna, upp
laga skiljer sig fran den forsta pa annat satt an genom datumen. 

For helsaks samlarna kan det vara vart at t namna, att ett kort som 
av Facit betecknats s om okant ost&~plat nu visats exist era i 
detta sl~ ick. Det galler det dubbla brevkort 10+10 aur med f GILDI
patryck , som Facit givit nr 9, typ III. I Ringstroms katalog har 
det nummer 10 typ III, och dar har det redan tidigare upptagits 
som kant ostamplat . Redaktoren for Rapport har sjalv sett kortet 
och kunnat kontrollera riktigheten . Detta kort maste vara mycket 
sallsynt 0 
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I rapport nr 52 talade vi om att var medlem Torben Hj¢rne i Arhus 
efter flerariga studier av gronliindsk posthistoria hade en serle 
om fyra backer om denna under utgi vning och att band 1 , som handlar 
om paketadresskorten, hade utkommit. 

Nu kan vi beratta, att ett nytt band bli vi t fardigt, och det ar 
ocksa ett mycket intressant band. Det heter "Gr¢nlands Post
historia ~ Bind 3, Pakkeporto + Frimce rker' ; (band 2 ar annu inte 
utkommet). Band 1 var pa engelska, men band 3 ar pa danska med 
stora delar av text en atergi vna iiven pa engelska . Det nya bandet 
behandlar alltsa paketpostmiirkena samt frimarkena fram till 1957 
ars emission, alltsa den egentligen intressanta delen av den 
gronlandska frimarkshistorien. 

Boken ar p& 224 sidor med 217 illustrationer (visande bl.a. avarter
na pa paklte-post-miirkena) och 28 tabeller ~ vilket ger en forestiill
ning om den noggrannhet~ med vilken Torben Hj¢rne redovisar sitt 
material. Han har gjort betydande nyupptackter som medfor att alla 
specialkataloger (bl. a. Faci t) maste andra atskilliga gamla fel
aktiga uppgifter och kanske ocksa prissattningen i en del fall. 
Patrycksserien ' 1Danmarl~ befriet" har en siiregen tillkomsthistoria, 
som skildras utforligt. 

Det f orefaller ass som om en serios Gronlands-samlare lma.ppast kan 
vara utan denna bok. Den ar vackert inbunden och finns hos viilsor
terade frimiirkshandlare men kan ocksa. bestallas direkt fra11 Torben 
Hj¢rne, Box 536, DK-8100 Arhus C, enklast genom insattning pa hans 
danska postgiro nr 6 03 85 73 av priset , som ar 200 danska kronor, 
samma som band 1. Ange vilket band bestallningen avser . 

Som Torten Hj¢rne redovisar i sin bok var det sa att niir en ny 
tryckupplaga skulle till verkas 1937 av I O-¢res pakke-porto-miirken, 
meddelade 1\:licheanstalten att de tidigare klicheerna for dessa 
marken 11forstorts och smiilts ned", Detta var inte sant ~ det har nu 
visat sig, ty nu 1983 har dessa aldre originalklicheer och mot
svarande for 1- och 5-¢res-markena kunnat anvandas for ett offi
ciellt nytryck, som Ministeriet for Gr¢nland har latit framstiilla. 
Det ror sig for ovrigt om ett helt set av 5 sma ark med bl .a. 
fargvarianter motsvarande de ursprungliga upplagorna. Nytrycken i:i.r 
forsedda med ett tryck pa baksidan, som anger att det iir fraga om 
ett nytryck ~ men varfor skulle inte en Gronlandssamlare, som 
saknar de dyra pakke-porto-markena i original, kunna siitta in dessa 
nytrycl~ i sitt album? Det lar f .6. komma nytryck av andra valorer 
senare , Det set som nu utkommi t kostar ~-5 danska kr. Den intresse
rade kan fa upplysningar i en folder som kan rekvireras fran 
Ministeriet for Gr¢nland, Hausergade 3, DK-1128 K¢benhavn K. 

I anslutning till den forsta serien av Fiiroarnas frimarken 1975 gavs 
det ut ett frimarkshafte for forsiiljning i automat med ett nominellt 
varde av 2 kronur. (Detta hafte har varit atskilligt overspeku
lerat , Det tarde finnas stora lager av det pa samlarhander.) 

Nasta automathafte har kommit den 2 maj i ar, och nu iir haftets 
nominalvarde 15 kronur. Det innehaller 6 marken a 250 oyru och ar 
ett "kombinationshafte" med tva olika frimiirksbilder, som sitter 
omvaxlande i haftet. Markena forestaller tva gamla schackpjaser mot 
en schackbradesrutig bakgrund. 

Valet av motiv ar intressant. Schack iir ju ett mycket gammalt spel, 
som ocksa i Norden spelats under manga hundra ar. (Esaias Tegner 
lat ju i Frithio.fs SA.ga bnvllt'l._p<?-rn().nen ~ v.iki ne;An F'rjt.biof, spela 
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schack - vern mlnns inte bradet dar ·' silver var varannan ruta, och 
varannan var av guld11

• Men den tidens spel liknade mer vart nuva
rande bradspel an vad vi kallar schack.) Bade pa Faroarna och i 
Island ar intresset for schack sardeles start. Man kan paminna om 
att islanningarna fick varldsmastarmatchen 1972 mellan Boris 
Spassky och Bobby Fischer forlagd till Reykjavik och utgav ett fri
marke till minnet av denna maratonmatch . 

Att schack heter "talv" pa faroiska framgar av det nya haftets 
omslag. I Island heter det "skak", sasom framgar av 1972 ars fri
marke, men man sager ocksa "tafl" om schack och andra spel pa 
braden~ och sa sade ocksa vara nordiska forfader. Det ar alltsa 
samma ord som nutida svenska "tavla·;. 

Islandska postverkets forsaljning av forsta blocket till NORDIA 84, 
vilket gavs ut den 7 oktober 1983, avslutades den 1 april 1983. 
Eftersom detta meddelades en tid i forvag 9 ar det sannolikt att en 
betydande privat upplagring agt rum. 

Det gar tydligen brant uppat for bilfarjetrafiken till Island. I 
forra rapporten kunde vi beratta om en ny islandsk farjelinje 
direkt till Reykjavik fran Tyskland och England. Nu laser vi i 
11News from Icelandf: att aven faroingarna, som var pionjarer, skall 
utvidga. Den lilla farjan Smyril kommer att eftertradas av ett 
storre skepp. Detta har tidigare hetat Gustav Vasa - tydligen en 
av de bilfarjor som gatt mellan Helsingborg/Malmo och Travemtinde -
och den ar lika stor, c. 8.000 ton ~ som islanningarnas nya farja. 
Liksom tidigare kommer Farolinjen att ga fran hamnar i Norge, 
Danmark och Skottland till Torshavn pa Faroarna och Seydisfjordur 
i astra Island. (Den erhallna uppgiften anger inte klart, nar bat
bytet pa Faro-linjen ager rum.) 

Vi har ju har i rapporterna agnat datumfyrblocken pa de i franska 
postverkets tryckeri framstallda islandska markena ett visst 
(kanske enligt nagras uppfattning ett alltfor start) utrymme. For 
ordningens skull skall vi emellertid anmala, att det aven finns 
ett annat modernt islandskt frimarke, ur vars ark man kan taga ut 
"datumfyrblock". 

Det g&ller market (Facit 564) Islands turistforening 50 ar s 
emitterat den 12 december 1977. Detta marke trycktes i Schweiz, 
tydligen hos schweiziska postverket. Arken bestar av 10 rader a 
5 marken. I vanstermarginalen har tryckdatum angetts pa tva stallen, 
dels framfor rad 1 + 2, dels framfor rad 6 + 7. Vill man ha ett 
datumfyrblock, kan man alltsa fa ett med markena nr 1, 2, 6 och 7 
i arket och ovre marginal eller ett med markena 26, 27, 31 och 32. 
Det tryckdatum vi kanner tillar 24.XI . 77 , Finns det andra? (Facit 
listar dessa fyrblock men anger felaktigt marke 35 i st.f . 32.) 

Tag garna f ram Din priskatalog, innan Du borjar lasningen av detta, 
och sla upp priserna pa ostamplade islandska marken, utgivna under 
perioden 1900-1940. 

Nar man studerar frimarkskatalogerna slar det en ofta, hur olika 
sallsynta och darmed olika hogt prissatta markena ar. De stamplade 
markenas pris bestams ju i stort sett av upplagestorlekarna, om 
inget sarskilt moment paverkat markenas anvandning (t . ex . en porto
andring ). Men for de ostamplade markena foreligger ofta till synes 
oforklarliga prisskillnader. Lat oss ta ett exempel: Christian X 
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20 aur bla, utgivet 1920 i en upplaga av 281.600, noteras (i Facit 
Special 1983) ostamplat i 7 kronor , medan samma valor i brun farg, 
utgivet 1922 med upplaga 1. 559,600, ar prissatt ostamplat till 
225 kronor . 

Exemplet visar att upplagans storlek ingalunda ar avgorande for de 
ostamplade markenas storre eller mindre frekvens i marknaden . Vik
tigare ar hur stora kvantiteter sam kopts upp av investerare och 
spekulanter , vilket i sin tur avgors av bl.a. markets nominalvarde 
och konjunkturforhallandena vid market s utgivande och under dess 
normala kurseringstid (under lagkonjQnktur blir det mindre upp
lagrat). En ytterligare faktor, och den tarde forklara prisskill
naden mellan markena i exemplet , ar hur lange market funnits att 
kopa genom postverkets frimarksforsaljning . Marken sam funnits till 
salu i decennier efter sin ut givning har kunnat lagras upp av 
spekulanter i vasentligt storre utstrackning an de sam tidigt slut
s8lts . 

Var ordforande Bernhard Beskow har vid genomgang av sina gommor 
hittat tva gamla listor fran aren 1940-1941, utgivna av Frimerk
jasalan (islandska postverkets frimarksavdelning) och upptagande 
vad sam kunde kopas da till nominellt varde. (Vid denna tid var en 
islandsk krona vard c. 60 svenska ore.) Dessa listor ger i manga 
fall hela forklaringen till att manga aldre frimarken annu star 1 

forhallandevis laga priser i ostamplat skick. 

Intressant ar att F-salan fortfarande s8lde marken, sam blivit 
ogiltiga for frankering - i sjalva verket dominerar dessa listorna. 
Bland dessa marken aterfinner vi var Christian X 20 aur bla fran 
exemplet ovan, medan 20 aur brun icke ovantat saknas i listorna. 

Lat ass i ovrigt ta nagra exempel pa listornas innehall, I GILDI
markena fran 1902 fanns kvar i alla de valorer (utom 5 aur), sam 
fortfarande noteras till laga priser . Av Christian IX-serien fran 
1902 kunde 1940 alltjamt kopas alla valorer utom 3, 4, 5 och 6 aur. 
Tva kungar med vattenmarke krona var ocksa rikligt foretradd, har 
saknades bara 1 eyr samt 3, 5, 6 och 10 aur. Av samma serie med 
vattenmarke kors fanns daremot bara l.~ och 10 aur kvar. Frederik VIII 
1912 fanns i listorna med hogvalorerna fran 50 aur och uppat. I 
1930 ars stora Alltings-serie var bara 3 och 50 aurar samt 10 aurar 
falken utsalda 1940, och Zeppelin-patrycket fanns kvar i 1- och 
2-kr-valorerna. Av aldre tjanstefrimarken, allt ifran I GILDI, 
fanns ocks a manga valorer kvar att kopa . 

For att sedan namna nagra frimarken sorn e j langre fanns kvar skall 
vi tala om att av alla Christian X-mi:irkena fanns i 1941 ars lista 
kvar endast foljande: 20 aur bla 1920, 25 aur rod 1921, 7 aur gran 
1933, de tva nyssnamnda Zeppelin-markena och 1937 ars jubileums
serie ( 10 . 30' 40 aur) samt nagra tj iinstevalorer. 1925 ars 11vyer 
och byggnader11 var sedan lange slutsald , liksom de tva lagsta 
valorerna av Gullfoss 1931 och Jochumsson-seriens valorer 5 och 
7 aur. 

Allt sam farms kvar 1940 ar ju inte helt billigt i dag. Sarskilt 
hogvalorerna , t.ex. 5-kronorsmarkena , ar dyra, helt enkelt for att 
det var dyrt att lagra upp dem och for att efterfragan ar star fran 
alla dem sam vill ha serien komplett. Och Alltingsserien 1930 ar 
dyr, trots att den kunde kopas sa lange, pa grund av bade sina hog
valorer och seriens valdiga popularitet. Vilken Islandssamlare kan 
motsta frestelsen att skaffa denna serie , den pampigaste sam ut
givits i Norden, till sitt album? 
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Fran var medlem Walther Fenger i Aabyh~j har vi fatt nedanstaende 
inlagg (har oversatt fran danskan). Fenger skriver att han med 
detta garna vill fa i gang en debatt om den fraga han behandlar. 

"Vad ar korrekt avstampling av islandska skildingmarken? 

Vi vet att ar 1870 den danska treringsstampeln 236 levererades till 
Reykjavik och (troligen) 237 till Seydisfjordur. Vi vet ocksa att 
dessa stamplar fore 1873 skulle anvandas for att makulera frimar
kena (de danska skillingamarkena), medan det pa brevets framsida, 
vanligen i nedre vanstra hornet, skulle slas pa en ortsstampel 
(med namnet i grotesk och datum i antikva = vad Facit kallar stam
pel A). 

Fragan ar om man ibland nojde sig m~d att bara makulera frimarkena 
(och alltsa inte slog pa nagon ytterligaro stampel). Veterligen har 
det aldrig patraffats (kanske icke ens exister~:b) en A-stampel 
SEYDISFJ~RDUR, men daremot en mystisk BERUFJORD. Och hU» lange har 
anvandningen - som jag vill beteckna som illegal - av de O.anbn.o 
stamplarna pagatt i Reykjavik och Seydisfjordur efter ingangen av 
1873? Det har ju patraffats islandska skildingmarken med 237 . 

Under lang tid har man anvant nummerstampel 236 for makulering, ja 
t.o.m. efter skildingmarkena in pa aurmarlcenas tid (1876- ?). 
Denna anvandning maste absolut sagas ha varit mot bestammelserna 
och vara en form av efterstampling c ~ avstampling utanfor den lag
liga anvandnings- och giltighetsperioden) . Ty 236 skulle bara an
vandas pa de danska skillingmarkena. Rey.kjavik och de nyoppnade 
postafgreidslorna (postexpeditionerna) fick sig tilldelade en ny 
stampel med saval ortsnamn som datum i antikva (= Facit stampel B) 
ar 1873 samtidigt med utgivningen av Islands nya skildingmarken och 
for makulering av dessa. 

Detta antyder for mig, att aven avstampling av islandska skilding
marken med stampel A ar felaktig, savida icke man i Reykjavik menat 
att markena skulle avstamplas med ortsstampel och att det funnits 
en kortare period da man blev tvungen att anvanda stampel A, tills 
stampel B kom till Reykjavik. Det finns de som anser det troligt, 
att man ibland, t.ex. nar ett skepp skulle avga, av tidspress sag 
sig tvungen att anvanda bada stamplarna , B och A, men jag ar tvek
sam om detta kan vara riktigt. Naturligtvis kan en forvaxling av 
stamplarna ibland ha skett. Men jag anser att det aldrig varit 
meningen att stampel A skulle anvandas pa islandska frimarken) 
aven om det i varje fall finns ett bevarat brev med A-stampel pa 
4 sk. den 7/5 1873, adresserat till Hvitanes (avbildad i Jonsbok, 
s. 67). 

Stampel B bor darfor anses som det enda legala avstamplingsmedlet 
pa islandska skildingmarken, bortsett fran utlandska stamplar, 
vilka kan forekomma da avstampling skett i ankomstlandet pa grund 
av att stampel saknades vid avsandningen fran Island (vanligast ar 
nummerstampel 1 = K~benhavn). Stampel B for Reykjavik var i bruk 
fran 1873 till c. 1882/83, da den avlostes av en stampel med bade 
ortsnamn och datum i grotesk och storre diameter (Facit stampel 
C 2); Denna stampeltyp tilldelades aven nyoppnade postexpeditioner. 

Fran aren 1882/83 anvandes - endast i Reykjavik - ocksa en liknande 
stampel (Facit C 1) med samma diameter somA och B. Den avviker 
fran stampel A dels genom att datum ar i grotesk, dels genom en 
annorlunda placering av bokstaverna (se min artikel i DFT 5/1980, 
atergiven i Rapport nr 44). Denna stampel blev aven, liksom C 2, 
anvand till efterstampling av till postverket inlamnade skildinga
marken, som ju varit ur bruk sedan 1876 men som folk nu onskade fa 
stamplade till samlarbruk. 
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Avstiimpling med C 1 och C 2 ar de enda 11erkanda" efterstamplingarna, 
men jag vill pasta att det finns atskilligt flera, namligen alla 
med nr 236 (237) och typ A. Det enda som kan modifiera denna upp
fattning ma vara om posten i Reykjavik under forsta halvaret 1873 
har blivit fel informerad eller har slarvat ganska eftertryckligt." 

Sa langt Walther Fengers inlagg . Ja ~ detta tal val att tanka pa 
och att debattera. Det skulle vara intressant att fa hora fran de 
verkligt sakkunniga pa den islandska posthistorians omrade vad de 
anser om Fengers ganska tillspetsade uttalande. Redaktoren for 
Rapport skulle garna vilja renodla debatten pa foljande satt. For 
det forsta ar det uppenbart att danska postverket aldrig nagonsin 
aterfordrade stampel A och stamplarna 236 och 237 fran Island. De 
lag kvar i Reykjavik (nr 237 troligen i Seydisfjordur). Antag nu 
att nagon av dessa stamplar slogs pa ett frimarke ar 1874: 

a) Gjorde posten i Reykjavik ett fel, om den anvande stampel A da? 
Bade A och B var ju ortsstamplar med datum. 

b) Gjorde man fel, om man da anvande 236 i Reykjavik resp. 237 i 
Seydisfjordur? Dessa stamplar hade ju fran borjan avsetts for 
makulering av frimarken, men de avvek ju helt fran utseendet av 
en normal avstampling vid denna tid. 

En annan fraga i anslutning till Fengers funderingar ar denna: Ar 
det kant om B-stampeln for Reykjavik blev levererad sa tidigt, att 
den kunde tagas i bruk samtidigt med forsta anviindningen av de 1S

landska skildingmarkena? 

Vi har sarskilt fragat Fenger, om hans inlagg skall tydas sa att 
han anser att ett skildingmarke avstamplat med A- eller 236-stampel 
borde prissattas lagre ( i stallet for ~ som nu sker, hogre) an 
marken stamplade med B-stampeln. Han svarar ja pa denna fraga. Han 
menar vidare, att i en utstallningssamling borde det markeras for 
A- och 236-stamplade marken, att de ar intressanta men framst som 
exempel pa ett missforstand eller misstag inom Reykjav1ks postkon
tor. Aven dessa saker tal ju att diskutera . 

(Till stiimpeln BERUFJORD far vi troligen anledning att aterkomma i 
nagon av de narmaste rapporterna.) 

Det kan vara passande att i anslutning till de fragor, som vackts 
av Walther Fenger, ta upp en annan fraga. Vid en diskussion under 
senaste sammantradet i Stockholm sade var ordforande, Bernhard 
Beskow, att han erinrade sig ha last nagonstans, att under den 
8.ldre frimarkstiden i Island gallde som instruktion for stampelns 
paslagning , att den skulle placeras sa att den endast delvis kom pa 
frimarket . Enligt Bernhard skulle narmast en hornstampling ha varit 
foreskriven, och de postanstalter , som satte stampeln mitt pa fri
market gjorde fel. Bland ~orarna kom flera med protester. Man 
menade , att all erfarenhet pekade mot att de postanstalter , som 
verkade att skota sig och sina stamplar ordentligast ocksa var de 
som normalt satte stampeln mitt pa f rimarket och :!klockan 12 11

0 

Fanns det en instruktion for stamplingen var det darfor troligast, 
att det var sistnamnda form av avstampling som motsvarade instruk
tionens . 

Nu vill vi garna hora , om nagon av mastarna pa den aldre islandska 
posthistorien kan besvara denna fraga. Fanns nagon instruktion for 
omradet, och vad sade i sa f all instruktionen? 



5 aur bla 
av 1876 

- 9 -

Ett av de s .k. "svara" bland Islands klassiska marken ar som bek.ant 
5 aur bla. Detta marke utgavs i den forsta serien av aurmarken, 
som avloste skildingmarkena den 1 augusti 1876. De andra markena i 
serien var 6, 10, 16, 20 och 40 aur. Av dessa bytte valorerna 5, 
20 och 40 aur farg 1882, varfor markena i den forsta fargen var i 
omlopp en ratt kort tid och trycktes i sma upplagor. 

Av 5 aur bla trycktes enligt Jonsbok tva upplagor: den forsta ar 
1876 i 40.000 ex., den andra 1878 i 50.000 ex. Som de flesta 
islandssam.lare vet , finns market ocksa i tva olika tandningar, dels 
perf. 14 x 13~ (Facit nr 9), dels perf. 12~ (Facit nr 23). I Facit 
ar den senare nagot oegentligt inplacerad bland marken i perf. 
12 3/4, en tandning som borjade anvandas forst i slutet av 1895. 

Den som har Rapport maj 1979 eller danska NFT nr 1/1979 kan diir 
lasa om tandningen pa skilding~ och aurmarkena. Bl.a. papekades 
dar, att 5 aur bla for Island var det sista market som perforerades 
med den gamla linjetandningsmaskinen, tandning 12~ ( som ocksa an
vants for de grovtandade skildingarna) och att tandningsnBJ..arna da 
var i mycket dSJ.igt skick , vilket ger upphov till ruf:rtandning. 
Detta bor ha iigt rum under 1876 enligt artikeln. 

Det ligger nu nara till hands att antaga, att den forsta upplagan 
(1876) blev tandad 12~ i sin helhet och den andra (1878) likaledes 
helt tandad 14 x 13~. Men helt siiker pa detta kan man inte vara, 
ty 1876 fanns i tryckeriet aven den maskin, som gav tandning 
14 X 13~. 

For att fa belagg for antagandet behover man brev, vilka kan ge 
upplysning om artalet for anvandningen av miirkena i vardera tand
ningen. Losa marken duger inte, eftersom Islands poststamplar pa 
den tiden saknade artal. Men brev med 5-aur-marken 8r stora 
siillsyntheter och inte alla ger nagon indikation om artalet. Dar
for ii.r det extra intressant, att bland de brev i Islands Riksarkiv, 
som forsta gangen visades pa Frimex 1982 i Reykjavik (se Rapport 
nr 51), fanns hela tre objekt med den sallsynta 5 aur bla och !rs
talsbestamda. Vad visar nu detta? 

1) Ett brev skrivet i Stykkisholmur 26.4.1878 har tva grovtandade 
· 5 aur blS. ( + 1 0-aur-marke) • 

2) Ett brevkort fran Reykjavik, som forsetts med 5 aur bla som 
tillaggsporto, ar skrivet 29.11.1879. Market ar fintandat. 

3) Ett brev stamplat Bjarnarnes och skrivet 8.7.1882 har tva 5 aur 
bla fintandade. 

E:rtersom 1878 ars tryckupplaga knappast kan ha natt fram till 
Stykkisholmur under vintern 1878 ger alltsa dessa brev ett starkt 
stod for tanken att 1876 ars tryck hade tandningen 12~ och 1878 
!rs perf. 14 x 13~. 

Har n!gon lycklig medlem ett artalsbestamt brev med 5 aur bla vore 
vi glada att fa veta datum och tandning till ytterligare bestyr
kande eller eventuellt forkastande av detta antagande. 

(Det kan tilliiggas, att Facit sedan manga ar tycks bygga pa att 
antagandet iir riktigt, ty upplagan for Facit 23 anges till 40.000 
och for Facit 9 till 50.000. Dock har man dar inte tagit den slut
liga konsekvensen harav genom att ange utgivningsaret for Facit 
nr 9 till 1878.) 



Tva faroiska 
frimarksserier 
av start kul
turhistoriskt 
intresse 

- 10 -

Till omvaxling rued vara red.ogorelser for motiven pa nyutlwm..r1a 
islandska marken skall vi bar agna litet plats at tva intressanta 
faroiska serier. Det ar 1981 ars serie om tva marken med folk
danser ( '1Europa III'' - Facit 65-66) och 1982 ars 4 marken som 
tagit sitt motiv fran folkvisan "Harra Paetur og Elinborg 11 (Herr 
Peter och Elinborg - Facit 77-80) . 

Med dessa tva serier bar Faroarnas postverk gett oss en paminnelse 
om nagot , som ar ett speciellt och beromt inslag i oarnas kultur
och umgangesliv - namligen bur de fran medeltiden stammande former
na for dans och beledsagande sang levt kvar pa Faroarna och dar ar 
levande tradition. En gang langt bort i tiden var ringdanser till 
sjungna ballader ( utan instrumental t aclwmpanj emang) den domine
rande dansformen i norra Europa och icke minst i Norden. Vi kan 
citera ett stycke ur E.N. Tigerstedts "Svensk litteraturhistoria": 
11Tack vare skildringar och avbildningar fran aldre tid, men framst 
tack vare den levande allmogetraditionen - sadan vi bLa . finner 
den pa Fiiroarna - kan vi bilda oss en ganska god forestallning om 
bur folkvisan eller balladen - ordet betyder dansvisa - framfordes. 
Det skedde under dans och sang, ofta i det fria. Dansen var inte 
en pardans som den moderna sallskapsdansen, utan de dansande - man 
och kvinnor - bildade en oppen eller sluten kedja genom att hllla 
varandras bander och rora sig at samma hall. Dansen leddes av en 
forsangare, som uppstamde visans inledning, omkvadesstammen med 
omkvadet eller enbart det senare, vilket sedan upprepades for varje 
strof av de andra dansande, som inte behovde inskri:inka Sln medver
kan hart ill~ utan sjong sa mycket de kunde av text en , ;1 

Denna form av dans och gemenskap kring dansen och visan bar alltsa 
levt kvar langst pa Faroarna, naturligtvis framst pa grund av dessa 
oars isolerade lage. Man bar samlats och samlas annu till dans
kvallar ? dar man agnar sig at ringdans (med d.et enkla stegschemat: 
tva steg till vanster, ett till boger) och liknande danser, givet
vis med deltagarna i nationaldriikt, och dar visorna foredras av en 
forsangare. 

Av de tva miirkena i folkdansserien aterger 200 oyru-market ring
dansen, med.an 150 oyru-market visar en ~'banddans 11 • Hur denna dans 
gar till ser man liitt av market, och man igenkanner ett schema som 
forelwmmer i manga lokala folkdanser fran olika hall i Norden. Vad 
som ar speciellt i den bar dansen ar bandet, som ar ett strumpeband 
ingaende i den manliga nationaldrakten . 

Intresset for folkdans ar ju start i alla nordiska lander, men den 
SpeC ielle. kombinationen aV en nastan 11ri tuell H langdanS med de 
gammaldags folkvisorna med sina manga strofer och staende omkvade 
ar viil numera speciell for Faroarna. Visorna kan vara av bade yngre 
och aldre datum. De aldsta bar sitt ursprung i medeltida riddar
ballader, vilket i forbigaende sagt erinrar om att denna form av 
dans och s ang forst uppkom i hogrestandsmiljo pa kontinenten. 

En sadan gammal riddarvisa iir "Herr Peter och Elinborg;1
• For att 

belt kunna r cdogora for den text som star pa markena har vi bett 
om och fatt hjalp av var faroiske medlem Ingvard Jacobsen. 

De fyra markena bar alla i ovre hogra hornet en bild av en rlng
dans. Ingvard J. papekar dock att just denna visa inte hor till de 
vanligare bland dem som sjungs till ringdanser, men den ar fullt 
anviindbar for sadant andamal. Spraket i visan ar modern faroiska. 
Texten bar salunda efter hand moderniserats, pa samma satt som 
skedde t . ex. i Sverige sa lange dessa folkvisor var en levande del 
av folkkulturen. 
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Visan har hela 52 strofer, varav 4 ar illustrerade pa markenao 
Sjalva omkvadet ar icke medtaget pa demo Det ar enkelt och vackert: 
"Nu lystir meg 1: dansin at ga, medan rosur og liljur tee r gr ogva 
vael 11

• Endast de tre sista orden behover oversattas till svenska: 
" ••. de gror (vaxer) val!\. 

I visan berattas om de unga alskande Paetur och Elinborgo 

220 oyru : Leggur hann hendur a frlinnar hals - myntist vid hana 
bll:da '1 = Han lagger handerna om jungfruns hals och minnes henne 
sa blid (eller gastfri ). Ingvard Jo papekar att det senare ledet 
syftar pa tidigare "traffar 11

• 

Sedan Elinborg lovat att vanta pa sin Paetur i sju ar, seglar 
denne ut i varlden. Nar de sju aren gatt, har Paetur ej atervant, 
och Elinborg vantar otaligt. 

250 oyru: '1Elin stendur 1: glasglugga - sae r hon ut so v1.da 11 = 
Elin star vid glasfonster och ser sa langt ut. Ingvard J. 
namner att det icke var sa lange sedan man pa Faroarna hade 
:•gluggar 11 

("" fonster) utan glas o Det uttryckliga namnandet 
av glas i fonstret markerar alltsa att hon var en farnam dam. 

Skeppet pa detta marke medforde inte Paetur utan en kopman som 
berattar att Paetur gift sig med en farnam dam i frammande land. 
Elinborg bestarnmer sig for att fara och hiirnta sin Paetur. Niir 
hennes bror icke vill hjiilpa henne) kliir hon sig sjalv och sina 
tarnor i mansklader och seglar iviigo De kommer efter en farofylld 
resa till Paeturs riddarborg, och i sin forkliidnad till man gar 
Elinborg in och anklagar Paetur for att han svikit loftet till s1n 
trolovadeo Paetur kiinner emellertid igen henne. 

350 oyru: '1Harra Pae tur snudist yvir bordid fram vid s il vurskal 
--rher;.""di ·1 

::.· Herr Paetur ilar over golvet fram med silverskal 1 
handeno 

Till sin gemal fru Ingeborg sager han att han vill "fol ja sin 
brorson 11 tre dagar pa hans vi dare resa o Kommer han inte tillbaka 
pa fjiirde dagen skall hon inte viinta vidare pa honomo Ingeborg 
svarar att det inte iir nagon brorson~ ty pa haret syns det att det 
iir en kvinna o Elinborg och Paetur beger sig dock till skeppet och 
da det lagger ut, ropar Elinborg stolt till den pa stranden staende 
Ingeborg : 

450 ovru: "Li v nu vael, fru Ingibj~rg ~ vid tl:tt elvargangi :1
, 

Ordet 1'el vargangi" ar enligt Ingvard J , svaroversatt o · El var" 
ar pa svenska 11alvor 11 (danska 11alfer'1 ) 0 Meningen ar ungefar 
11Lev nu val, fru Ingeborg, med dina tankar (minnen?) 11

• 

"Jag har nu fatt min fastman tillbaka ~ som jag lanat dig sa Hinge", 
fortsatter Elinborg, och sa seglar de bagge hem och haller 
brollop och lever lyckliga. 

Sa var den sagan ( visan) all. Hen begick inte Paetur tvegifte? 

Det ar ju riitt ovanligt , att ett enstaka frimarke med stampel av 
typen 11krona och posthorn" fatt stampeln sa fullstandig' att alla 
bokstaverna i ortsnamnet kommit med pa market. Stamplarna var ju 
nagot bredare an de frimarken, som anvandes under kronstampel
tiden. 

Har man nu ett frimarke med en ofullstiindig kronstampel iir det en 
ofta trevlig - och nagon gang t.o.mo lonande - uppgift att forsoka 
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bestamma~ vilken stampel det ror Slg Om o Utgangspunkten blir da de 
f orefintliga och lasbara bokstaverna samt deras lage i forhallande 
till kronan och pnsthornet. Knmmer t oex. en stampel av typ II med 
bokstaverna FLAT fran Flatey eller fran Flateyri? 

Forst galler det att icke glomma bort att bestamma grundtypen pa 
stampeln (typ I, II eller III) med hjalp av antalet ringar (se 
F'aci t eller fslenzk frimerki) . Det har hant att den enkla stampeln 
FLATEY av typ I utbjudits pa a~tioner med ett pris som svarat mot 
en FLATEY typ II (mer an 100 ganger sa vardefull). 

Sedan grundtypen bestamts, galler det att med hjalp av listorna i 
frimarkskatalogerna over forekommande stamplar rakna ut~ vilken 
stampel man har pa det granskade market. Harvid ar det viktigt att 
karma till ett enkelt knep . Vid tillverkningen av krnnstamplarna 
gavs varje bokstav i namnet lika start utrymme, oberoende av om 
bokstaven var smal (I) eller bred (r.1) i sig sjalv. Sedan inplace
rades nam.."let symmetriskt over kronan o Detta leder till att lcorset 
i tappen av kronan pekar pa mittersta bokstaven i namn med udda 
antal bokstaver och pa mellanrummet mellan de tva mittersta bok
staverna, om namnet har ett jamnt antal bokstaver. (En liten for
skjutning i forhallande till detta kan forekomma, se t.ex. Facits 
bild av stampeln KEFLA.VIK, typ I, dar korset pekar mot hogra delen 
av L i stallet for mitt emellan L och A o) I HVAMMSFJtlRDUR ( 13 bok
staver) pekar alltsa korset pa sjunde bokstaven, F. FLATEY och 
FLATEYRI kan alltsa skiljas at, aven om endast FLAT ar synligt: 
i forra fallet skall korset peka mellan A och T~ i det andra mellan 
T och E. 

Man behover inte alltid kunna se sj alva korset pa kronan. Av syn
liga delar av kors och krona kan man ofta bestamma var korset bor 
sitta (kanske utanfor market). Har vi ett marke, varav bara fram
gar att namnet borjar med HA, men daremot atminstnne delar av 
kronan och posthornet finns med, kan man rakna ut vart korset 
pekar och skilja mellan HAGANES och HARASTADIR genom att bedoma 
hur manga bokstaver som ryms fore ~ 1korset" 0 

Naturligtvis hjalper inte alltid denna enkla met()d, Om man bara kan 
komma fram till att namnet slutar pa FJtlRDUR och har sju bokstaver 
fore detta slut, finns det fyra stamplar av typ I som passar in. 

Slutligen kan namnas att nagra stamplar av typ II ar latt igen
kannliga pa att de innehaller sma bokstaver. Endast initialbok
staven ar stor i stamplarna Hals, Hall, St6rinupur och Vedrara. 
Storinupur har dessutom de bekanta 11kuggarna" pa yttre cirkelns 
utsida o 

I rapporterna 52 och 53 har vi, med utgangspunkt i Leif F'uglsigs 
intressanta upptackter, behandlat de tva fiirgerna, som fanns pa 
vartdera av dessa marken. 

Folmer 0stergaard har nu gjort en inventering av sin stora brev
samling och noterat datum for anvandningen av markena i de olika 
fargerna . Hans resultat overensstammer val och kompletterar de som 
rapporterats av Sir Athelstan Caroe . Intressant ar att av 7 brev 
med "' 1921 ars farger " (25 aur rod och 40 aur bla) alla ar avstamp
lade under aren 1922-24. Nagot exempel pa des sa markens anva.ndni nt> 
efter 1 oktober 1925 fanns alltsa ej med 9 vilket kan gora det annu 
nagot mera troligt att det exemplar ~ avstamplat 1926, som rappor
terades av Sir Athelstan, icke ar nagot bevis for att postverket 
fortsatte atL di.l,ja 192 1 G.l'C Ulif>l::!f!:R P-.fL c .L I;AyP- 1"\l"'h. "liirmPrl fi:i.l·g
andr j ngE>n clPD 1 o l\. IJ<>h <CJ.' I ;J c::' 5 . 
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Leif Fuglsigs upptackter var JU dels att nytrycket av 25 aur 1930 
var i fargerna brun/gron och icke rod, som alla tidigare ltallor 
angivit, dels att ett nytryck 1930 av 40 aur lila tycktes vara 
totalt okant (utom i gamla Kohls handbok) , Nu meddelar Folmer 
0stergaard, att han redan 1973 underrattade en av forfattarna till 
den samma ar utgivna islandska handboken om den felaktiga upp
giften dari rorande fargen pa 1930 ars tryck av 25-aur-market. 
Tyvarr tycks denna rattelse ingenstans ha blivit publicerad eller 
eljest vidarebefordrats till Jon Adalsteinn Jonsson, eftersom 
felet gar igen i J6nsbok. 

Vi skall ocksa namna, att det faktiskt icke bara ar Kohl, som haft 
den ratta upplagan pa 40 aur lila (207.000 och icke 107.000). 
Den har ocksa funnits upptagen i katalogen fslenzk frimerki. 

I rapport 52 namnde vi att Islands dyraste helark, det unika 
prir-arket av Facit 36+37, salts i Sverige for 264.000 kr enl. 
resultatlista fran en auktion. Arket tycks plotsligt ha undergatt 
en marklig vardestegring, ty i mars 1983 fanns det utbjudet pa 
en schweizisk auktion for ett minimipris, inkl. provisionen, av 
- i svenska kronor raknat - 666.000 kr . Vi vet inte om det saldes. 

Detta ark ligger i pris dock atskilliga hastlangder ef'ter det be
romda tjansteskildingbrevet med 22 st. 8 sk och ett 4 sk marke. 
Brevet- kallat "bibelbrevet", eftersom det uppges ha for ett 
tiotal ar sedan patraf'fats i Island instucket i en gammal bibel -
har utbjudits pa en annan schweizisk auktion med ett 11uppskattat 
pris 11 (alltsa icke minimum) av Sfr. 300.000, vilket inkL provi
sion omraknat ger fabulosa 1.250.000 svenska riksdalrar! Det 
saldes for ett annu mera fantastiskt pris, namligen Sfr. 340.000, 
vilket inkl. provision motsvarar nagot over 1.400.000 svenska 
kronor. Detta ar alltsa det garanterat dyraste objektet inom is
landsk filateli. Det uppges att koparen ar en schweizare, som nu 
haller pa att bygga upp en stor samling Island. 

I februari i ar avled en islanning, som - fast han veterligen icke 
var filatelist - torde vara bekant for manga av vara svenska med
lemmar, namligen professor Sigurdur Thorarinsson. Han var geolog 
och Islands varldsberomde vulkanexpert. Hans kontakter med Sverige 
grundlades under studietiden vid Stockholms hogskola (nuvarande 
Stockholms Universitet), dar han forvarvade sin doktorsgrad och 
blev docent 1944. Han blev sedan professor i Reykjavik. 

I slutet av listan over objekt i varauktionen upptogs ett antal 
porslinsplattor med angi vna "JAJ-nummer'1

• Des sa nummer, som sakert 
forbryllat manga medlemmar, var narmast avsedda for vara medlemmar 
i Island, vilka i stort sett ar de enda som hittills haft tillgang 
till den katalogisering som gjorts av Jon Adalsteinn Jonsson av de 
plattor, som gjorts i Island som ett led i och ett uttryck for 
samarbetet mellan Felag Frimerkjasafnara, a. ena sidan, och Islands
samlarna samt Islandsklubben i Goteborg, a den andra sidan. 

Eftersom vi i vara rapporter inte tidigare haft med nagon oversikt 
over dessa plattor, som betraktas som intressanta samlarobjekt 
bade i Sverige och i Island, kan det vara pa tiden att har i 
sammandrag aterge Jon Adalsteinn Jonssons katalogisering, som 
publicerats i Felag Frimerkjasafnaras 25-arsskrift 1982, s. 70-71. 
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11 Islandsfor 15.-22.VI 1970/Island-Sverige/ 
Felag Frl.merkjasafnara 11 

Islandsfalk i fjordlandskap 
11 lslandsfor 10.-30 . VI 1971/Island-Sverige11 

Hiistar 

"Islandssamlarna Sverige - Hiilsning fran F.F, 
Reykjavik" 
Stiimpeln ;'Allting 72" (anviind vid Islands
samlarnas utstiillning med detta namn pa 
Postmuseum, Stockholm) 

(~ Islandssamlarna" ( gjord 1972) 
Islandsfalk i bla skold 
1'Islandsfor september 1973/Island Sverige 11 

2 kr-miirket Vestmannaeyjar av 1950 

50 aurar Alltingsmiirket av 1930 (gjord 1974) 

2-skildingmiirket av 1873 (gjord 1975) 

4-skildingmiirket av 1873 (gjord 1980) 

Upplaga 

182 

200 

35 

100 

175 
200 

200 

150 

Ordet 11Islandsfor:. betyder naturligtvis ;; Islandsfiird" ( inte 
11 lslandsforeningen", som felaktigt stod i auktionslistan). Plattor
na 1, 2j 5 och 6 har direkt samband med de Islands-resor som ord
nats av Axel Miltander och Goteborgs-klubben. Nr 3 och 4 har till
kommit i anslutning till var egen forenings 10-arsjubileum, var
vid nr 3 medfordes till Stockholm av en inbjuden delegation fran 
F.F . Nr 7 och 8 tillkom vid Goteborgs-klubbens 10- resp . 15-ars
jubileum. 

Platta nr 4 iir den som i flera ar har anviints som pris i Islands
samlarnas ''landsortslotteri n. 

Det kan niimnas, att F.F. ocksa latit gora en platta med Reykjavl.k 
utstiillningen FRIMEX 77:s symbol. Denna plat ta utdelades till 
utstiillarna . 

Vid F . F:s gruppresa till Stockholmia 74 medfordes och utdelades 
till manga av var forenings medlemmar en trevlig askkopp med 
texten ;!Felag Frl.merkjasafnara/Island-Sverige/Stocholmia 74 17 

(obs "tryckfelet" i "Stocholmia") och bild av 2 skilding 1873 
samt brevbiirare fran den tiden. 
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