
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 
115 24 STOCKHOLM 

Hej i H6stvadret! 

Rapport oktober 1983 (Gs) 

Vi brukar forsoka fa ut var forsta hostrapport i september manad, 
men denna gang lyckades det inte, beroende pa att Er redaktor 
(= sekreteraren) legat sjuk en tid. Ater pa battringsvagen, har 
jag emellertid nu lyckats knapa ihop en rapport, och jag hoppas 
alla skall finna nagot lasvart i den . 

Var hogt varderade hedersledamot Sir Athelstan Caroe fyllde 80 ar 
i borjan av denna manad, och foreningen uppvaktade postogramledes. 
Vi gladjer oss mycket over att Sir Athelstan, som framgar av vara 
ofta aterkommande brevkontakter med honom, icke latit aldern i 
minsta man tara pa vitaliteten och att hans stora intresse for var 
forening och vad vi tar upp i rapporterna ar oforandrat stort. Se 
sjalv i denna rapport vad han bidragit med! 

Varens auktion blev, som vi angav redan i forra rapporten, tyvarr 
icke sa lyckad. Omsattningen blev bara c. 17 tkr, se vidare resul
tatlistan som medfoljer denna rapport 9 och auktionen gick med en 
forlust pa nastan 2.000 kr. Styrelsen har darfor beslutat att tills 
vidare vanta litet med att ordna en ny auktion. I stailet skall vi 
prova med att ordna en offert med fasta priser, till vilken Ni med
lemmar inbjuds att skicka in material, se notis pa nasta sida. En 
sadan offert hade ju Goteborgs-klubben harom aret, vid sidan av en 
auktion . Vi hoppas detta skall sla val ut, men dess framgang beror 
ju pa Er som inlamnare. 

Bade i Stockholm och Goteborg tycker vi det skulle vara roligt att 
se litet flera av vara medlemmar pa sammantradena. Vi gor faktiskt 
ganska stora anstrangningar for att fa dessa moten givande - ordnar 
kaserier, visningar och annan underhallning. Det finns faktiskt 
medlemmar i dessa stader och deras omgivning, som sedan de gatt in 
i var forening inte en enda gang provat att ga pa ett mote. Och 
anda ar dessa sa trevliga och larorika, och Du kan fa rad och hjalp 
med Din samling. Sa gor ett forsok, kom till ett av vara moten -
Du kanske sedan gar pa dem alla. Alla moten star givetvis ocksa 
oppna for besokande medlemmar fran andra hall i landet och varlden 
- sadana gaster valkomnar vi hjartligt . 

Ett visst mote i Stockholm vill jag sarskilt rekommendera. Den 
6 december far vi besok av den store experten pa Gronland, Torben 
Hj¢rne, som kommer upp fran Danmark . Han skall beratta om post
gangen till Gronland och Faroarna (och kanske ocksa. Island) under 
andra varldskriget men ar sakert ocksa beredd att besvara varje 
slag av fragor, som vara samlare av Gronland kan stalla till honom . 
Alltsa ett unikt tillfalle, sarskilt for alla Gronlandssamlare, och 
ett spannande foredragsamne for oss alla . 

Nasta rapport kommer troligen forst i januari, eftersom vi da kan 
spara porto genom att samtidigt sanda offertlistan. Till dess -
de basta halsningar fran 

Sekreteraren 
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Stockholm. Lokal Tony Bj ellef•1rs' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19. 30. 

Tisdagen den 8 november : Bernhard Beskow visar diverse trevliga 
och speciella saker 

Tisdagen den 6 december: vi besoks av To1ben Hjii5rne (se inled
ningen ovan) 

Torsdagen den 19 januari: program annu ej bestamt. 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkans Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den andre. och f jarde onsd.agen i manaden. 

Betr. program, se annons i Goteborgs-Posten sondagen fore 
motesdagen. 

Som framgar av inledningen till denna rapport ersatter vi denna 
gang auktionen med en Vinteroffert med fasta priser. Erfarenheten 
ar att manga personer bellre koper fran en sadan lista, om priserna 
ar vettiga 9 an lamnar bud pa en auktion ~ dar utfallet alltid maste 
bli litet chansartat. 

Du inbjuds harmed att insanda material till denna offert. Det gar 
till enligt samr.1a regler som vid vara auk-t;ioner men i stallet for 
ett minimipris anger Du ett .fast pris. Blir obj ektet salt, far Du 
90 % av detta, ty foreningens provision blir som vanligt bara 10 %. 
(Dessutom far inlamnare svara for returporto for insanda objekt.) 
Detta fasta pris bar vara realistiskt, dvs. inte hogre an vad Du 
kan rakna med att andra medlemmar vill kopa objektet for. Objekt 
bor ligga i ett prislage fr8n 50 kr och uppat. 

Insanda objekt maste vara atfoljda av en lista med kart beskrivning 
av objektet (inkl. postfriskt eller ejs nar det galler ostamplat) 
och uppgift om priset. Tanken ar att de flesta objekten skall av
bildas i offertlistan, men mycket stora objekt (t.ex. brev eller 
en serie 4-block) far troligen inte plats. I sadana falls skicka 
helst, om Du kan, med nagra foto- eller xeroxkopior, som kan till
sandas spekulanter pa nbjekteL 

Offerten iordningstalls av var ordforande, Bernhard Beskow •. Sand 
alltsa objekten till honom, adress Lillphlsen, l5sby, 
S-180 40 BROTTBY. De maste vara honom till handa senast den 
15 december . Bernhard ar allsma~tig nar det galler att avgora vad 
som skall komma med i offerten och kan alltsa utesluta objekt som 
han tycker ar for hogt prissatta och i ovrigt gallra, t.ex. om 
alltfor manga likadana objekt kommer in. (Ar :Ju mycket angelagen 
att snabbast mojligt fa tillbaka objekt , som ej kommer in i 
offerten s ange dett a pa Din lista . Du far givetvis betala portot 
for sadan retur. ) 

Vi har ingenting emot om det skulle bli en riktigt star och fin 
offert, till gladje for bade inlamnare och kopare, sa kom an bara~ 
Du inlfunnare! 

Offerten beraknas bli utsand l januari. 

Nar vi sam bilaga till rapport 53 sande ut Leif Fuglsigs artikel 
om "Avarter av markena i serien Tva Kungar 11 betonade vi att vi 
oversatt ordet 11varjanter" , som anvants i rubriken pa originalar
tikeln pa danska, med "avarter" och detta av det skhlet att en 
grupp framstaende svenska filatelister vid ett symposium enats om 
att beteckna "bestaende avvikelser" med ordet "avarter" pa svenska. 

For ordningens skull skall vi nu anmala, att det inte drojt ett ar, 
forran det blivit en oart att anvanda 11avart" i den niimnda bemiir
kelsen. Det har bildats en ny svensk filatelistforening, kallad 
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Variantsamlarna, och denna startade med att helt forkasta ordet 
"avart" for den typ av foreteelser som Leif Fuglsig skrev om. Den 
nya foreningen vill endast anvanda ordet 11varianter" och underin
dela dessa i "bestaende varianter11 och c'tillfalliga varianter". Pa 
modernaste filatelistsvenska skulle alltsa Leif Fuglsigs artikel 
beh8.llit ordet "varianter" i rubriken. 

Uppriktigt sagt verkar den senast framkomna terminr,.lcgin bra och 
naturlig~ och vi kommer att anvanda den i dessa rapporter. 

I rapport 53 erbjod vi oss att for de medlemmar, som sa onskad~, 
anskaffa en nyligen utkommen bok om den brittiska faltposten i de 
nordiska landerna (Danmark, Faroarna, Island och Norge): David 
Cornelius, Britisk feltpost i Norden/British FPOs in Scandinavia. 
Denna bok ar tvasprakig (danska/engelska) . 

Vi r8.kade ta hem ett exemplar mer av denna intre~santa bok an som 
bestalldes. Ar Du intresserad att forvarva det, skriv till 
sekreteraren (Hanner). Priset ar 55 sv . kr. Boken gar till den 
SOID forst anmaler Slg. 

I forra rapporten berattade vi Am dessa nytryck och angav t.o.m. 
adress i Danmark, fran vilken de kunde rekvireras. Senare har det 
visat sig att nytrycken hann bli slutsalda redan innan var rapport 
sandes ut. Vi beklagar om nagon darigenom gjort sig besvar i 
onodan. 

I filatelistpressen har det talats om skandal i samband med denna 
forsaljning av nytryck. En orimligt star del av upplagan tycks 
namligen ha gatt till frimarkshandlare i stallet for att hailas 
tillganglig for samlarna direkt. 

Om man vill samla Islandc aer~gram, kan man ganska snabbt fa ihop 
en fullstandig samling om man nojer sig med de 5 emissioner, som 
upptas i Facits lista over Islands helsaker. Dessa fern ar de :om 
hade valormarken patryckta Ach s~m var i bruk fran 1949 till 1962, 
da det sista sluts&ldes. Men det finns ocksa senare aerogram, 
salda fardigfrankerade av postverket antingen med pasatt frimarke 
eller med patryck av postverkets frankeringsmaskiner. 

En del om detta beskrevs av S. Ringstrom i hans bok om Danmarks och 
Islands helsaker, utgiven 1968 och valkand av alla samlare av 
islandska helsaker. Men betydligt mera om saken finns att lasa i 
det intressanta kapi tlet om "Islands aerogram" i en nyutkommen bok, 
"Nordens aerogram" av Ulla Lindberg. Dar finns ocksa en del tidi
gare ej beskrivna varianter namnda, och posttaxan for aerogram for 
hela tiden fran 1949 till 1982 finns atergiven. 

Boken finns i en del frimarksaffarer eller kan be~tallas fran 
(svenska) Filatelistforbundets Forlags AB, Vasavagen 86, 181 41 
LIDIN~ genom insattning pa dess postgiro 35 17 00-0. Priset ar 
da, inkl. frakt, for SFF-medlemmar 39 :- kr, for andra 65:- kr. 

(Vi observerar, att Facit synes ha fel utgivningsar - 1958 - for 
aerogram nr 5. Bade Ringstrom och Lindberg anger 1957.) 

Sedan vi senast (i rapport 53) redovisade nyutkomna marken fran 
Island har ett antal ytterligare frimarken emitterats. 



Facit 
nr 

635 
636 

637 
638 

639 

640 
641 

642 

643 
644 

Utg , -
dag 

5/5 
fi 

8/6 
II 

8/6 

8/9 
01 

8/9 

6/10 
\I 

Valor 
(aurar) 

500 
550 

1100 
1300 

1500 

1200 
1400 

3000 

800 
1200 

- 4 -

Motiv etc . 

Europamarken: Utnyttjandet av jordvarme-
energin 

Fiskerinaringen: tralare 
n : fisken tas ombord 

Skaftautbrottet 1783 

Sport: skid&kning ,, 
: "j oggning '1 

Varldskommunikationsaret: abstrakt bild 

Nordia 84: block nr 2, 
se nedan 

Av dessa marKen ar nr 637 och 638 tryckta av franska postverkets 
tryckeri och hamnar alltsa i datumfyrblocklistan (se langre fram). 

Pa Europa-markena visas i en nagot symbolisk framstallning hur 
underjordiska kallor av varmvatten eller anga tappas till jordytan. 
Market pa 5 kr vill visa hur denna energi tillgodogors for elkraft
framstallning och uppvarmning, medan market 1 valoren 5.50 avses 
visa husuppvarmning. 

Skaftautbrottet - Skaftareldar, som det star pa market - var ett av 
de storsta vulkanutbrotten i historien, Det borjade den 8 juni 
1783 och pagick i hel~ 8 manader, under vilken tid lavan flodade 
fran vulkanomradet Laki (pa sydlandet narmast vaster om Vatnajokull) 
i flera strommar, sa att den spred sig och till slut hade tackt 
over 565 km2 . Askregnet fran detta enorma utbrott spriddes over 
storre delen av Island och forstorde vegetationen. De narmaste aren 
darefter betecknas som landets varsta nodar. Det har beraknats att 
landets innevanare da reducerades med 9.000 personer - mellan 20 
och 30 % av hela befolkningen. - Market aterger en malning av 
Finnur Jonsson forestallande Laki-kratrarna. 

Den "abstrakta" bilden pa hogvaloren nr 642 ger narmast intryck av 
att bygga pa konturerna av ett fyrmotorigt jetplan. Krusidullen pa 
markets hogra del ar symbolen for varldskommunikationsaret. 

Andra ''Nordia 84 1'-blocket liknar mycket det forsta. Blocket saljs 
for 30 kr, men frankeringsvardet av de tva markena ar som synes 
ovan bara 20 kr. Blocket kommer att saljas endast till 31 december 
i ar. Liksom block nr 1 har nr 2 sam motiv pa markena i blocket 
tva gamla sigill, pa 8 kr-market biskop Magnus Eyjolfssons och pa 
12 kr-market biskop ~gmundur Palssons sigill. ~gmundur var biskop 
i Skalholt 1521-1541 och darmed den siste katolske biskopen dar. 
Han var alltsa samtida med den mera beromde Jon Arason (Facit 
307-308) 9 som var siste katolske biskop i Holar. 

Det fortsatter att forvana, att sa manga nya hogvalorer anses be
hovliga, sarskilt sam det tydligen just nu inte finns ett frimarke 
i den valor, 6.50 kr, sam svarar mot enkelt brevporto inom landet 
och Norden enligt den fran 1 september gallande posttaxan. 

Islandska kronan noteras f.n. i 0,28 sv.kr. Den nya regeringen i 
Island uppges forsoka tackla den enorma inflationen genom att bl.a. 
avskaffa nagra av de indexbindningar 9 som tidigare lett till en 
standig prisskruv, och genom allmiin svangremspolitik. 
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En frankeringsautomat for allmanheten har tagits i bruk vid huvud
postkontoret i Reykjavik den 29 juni 1983 , Den producerar en vit 
etikett av ''frankostamplingstyp", 40 mm bred och knappt 33 mm hog. 
Text en ar i rod farg med overst ordet 1SLAND och underst P6SWR 01 . 
Haremellan anges valoren. De FDC vi sett har haft valoren 5 kr, 
vilket anges som 0500 mellan tva posthorn " Vi vore tacksamma for 
mera uppgifter fran Reykjavik om maskinens funktion och omstallbar
het for olika valorer. 

I tidskriften "News from Iceland", augustinumret, har vi hittat 
foljande notis (har oversatt): 

"En ny 'frankeringsremsernaskin' sattes i drift vid Reykjaviks 
huvudpostkontor under juni . Eftersom den skall anvandas av allman
heten har pa en skylt angivits att varje anvandare far begagna den 
i hogst 5 minuter. Detta struntade ett holHi.ndskt par i, da de in
fann sig pa forsta dagen med pasar fyllda med mynt for 20.000 kr 
och upptog maskinen hela dagen medan de stoppade i mynt i ren Las 
Vegas-stil, tydligen i forhoppning att skaffa sig ett monopol pa 
forstadagsanvandning av dessa etiketter. Samma par rapporteras 
tidigare ha gjort motsvarande (o)tjanst i Portugal, Osterrike, 
Tyskland, Norge och Finland. r• 

Vara trogna rapportorer Sveinbjorn Blondal, Folmer 0stergaard och 
Engel Angberg har som vanligt forsett oss rned litet nyheter pa 
detta omrade. 

a) 
Hittills kanda datum pa de 1 ar nyutkornna markena rned tryckdatum 
iir: 

Facit 
nr 

637 
638 

b) 

Valor 
aurar 

1100 
1300 

Datum 

6.4.83, 7.4.83, 8.4.83, 11 . 4.83, 12.4.83 
24.2.83, 25.2.83, 28 . 2.83, 1.3.83 

Sveinbjorn Blondal rapporterar att en tredje tryckupplaga har 
kornrnit av 50 aur gardsmyg, Facit 604. Hittills kiinda datum pa denna 
iir 20.7 . 83, 21.7.83 och 22.7. 83. Av detta rnarke finns det alltsa 
nu ett forsta tryck fran juni 1981, ett andra tryck fran oktober/ 
november 1982 och sa detta nya tryck 1983 . 

Forsta upplagan har a-nyans (brunrod) och andra upplagan b-nyans 
(mera rent brun). Engel Angberg, som har ett siikert oga for nyanser, 
anger att den tredje upplagan har samma nyans som den andra , 
alltsa b . 

c) 
I rapport 51 lamnade Folmer 0stergaard forklaringar pa de beteck
ningar, t.ex . TD3-11, SOlD man ocksa aterfinner i rnarginalen pa 
dessa i Frankrike tryckta ark. Det sista talet (11 i exernplet) 
anger numret pa maskinen i franska postens tryckeri. Siffran 3 
anger tre ark per cylinder . Nu har Folmer ocksa fatt reda pa vad 
som menas med TD. Det ar en forkortning for det franska ordet 
taille-douce o Och vad betyder nu det i sin tur? Folmer oversatter 
det med ',i stalstick", sekreterarens gamla fransk-svenska lexikon 
med "kopparstick" och Frimarkets bok fran 1957 med "djuptryck". Vi 
stannar Val for det sistnamnda, SOlD synes tacka de bada andra 
alternativen. 
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Var medlem Eysteinn Hallgr1msson, adress Gr1mshusum, Adalv1k, 
IS-641 Husavik, som med sina kamrater i Frimarksklubben Askja 
arbetar med en lokal stampelhandbok for Sudur-pingeyjarsysla 9 ber 
oss efterlysa bra bilder av kronstamplarna FLATEY, GRYTUBAKKI, 
HALS, REYKJAHL~och LJOSAVATN. Vi gor det garna (utan hansyn till 
konkurrensen med var egen stampelhandbol{ under arbete), Kan Du 
hjalpa Eysteinn, sand honom den bild eller de bilder Du har. 

I forra rapporten hade vi ett intressant och provokativt inlagg av 
Walther Fenger om anvandningen av de danska stamplarna av 1870 i 
R-vik - datumstampeln, som Facit kallar typ A, samt 236-stampeln 
- pa marken fr.o.m. 1873, alltsa framst pa de islandska skilding
markena. Fenger ville beteckna anvandandet av de ursprungligen 
danska stamplarna pa de islandska frimarkena som klart felaktigt 
och stampel B (Facits beteckning) som det enda legala avstamplings
medlet pa islandska skildingmarken. Skildingar och aurar med A
stampel eller 236 borde anses som felaktiga och mindre varda an de 
riktigt (med B) stamplade, menade Fenger. 

Vi uppmanade experterna pa den islandska posthistorien att komma in 
med sina synpunkter pa denna fraga. Vi har tills vidare fatt svar 
fran en av dessa experter, namligen var alltid lika intresserade 
hedersledamot Sir Athelstan Caroe 9 som gor foljande inlagg (over
satt): 

"Jag skall borja med att citera nagl~a stallen l mln bok Icelandic 
Posts 1776-1919: 

1) s. 34 (avser 1870): Reykjavik fick forutom 236-stampeln en cu
kular (22 mm) namn- och datumstampel av davarande dansk typ 
avsedd att i enlighet med dansk praxis pasattas kuvertet i nedre 
vanstra hornet •..•.. Den anvandes inte for att makulera de 
danska frimarkena. Dessa makulerades med 236. 

2) s. 43 (avser 1873): Alla 15 postafgreidslorna och postkontoret 
i Reykjavik tilldelades en cirkular (22 rom) namn- och datum
stampel utan artal, nu med bade bokstaver och siffror i antikva. 
Med dessa skulle frimarkena avstamplas. 

Detta visar olikheten mellan dansk och islandsk praxis. Om denna 
olikhet kan man ocksa lasa i J6nsbok (One Hundred Years of 
Icelandic Stamps) pas. 55-57, dar ocksa motivet for att franga 
den danska ordningen med tva olika stamplar ar berort. 

Pa s. 55 i Jonsbok synes det ocksa vara klart angivet att de nya 
islandska stamplarna utsandes till postanstalterna i god tid fore 
arsskiftet 1872/73. Detta utesluter den mojlighet som antytts av 
Fenger, att en viss avstampling med A eller 236 pa islandska marken 
skulle kunnat bero pa att R-v1k icke fatt sin B-stampel i tid till 
1 jan. 1873 , 

Det ar helt klart att danskarna aldrig aterfordrade sina stamplar 
fran Island " t-1in egen uppfattning - som syns mig bekraftad av de 
fataliga kuverten fran skildingperioden med A- eller 236-makule
ringar - ar att postpersonalen i R-v1k (och kom ihag att post
mastaren Oli Finsen haft hand om R-viks post fran 1870 och nu fort
satte under ny huvudman fran 1873) helt enkelt betraktade de tva 
danska stamplarna som 11nagra extra stamplar11

• Finsen var tillrack
ligt invand i dansk praxis for att fortsatta (eller atminstone 
tillata) anvandningen av 236 t.o.m . pa aurarmarkena, dock icke sa 
lange (jag tror denna anvandning slutade tidigare an som ibland 
antagi ts). 



Varning for 
halverade fri
marken, stamp
lade R-vl.k 
1912 

- 7 -

Postverkets cirkular i s lutet av 1872 till de nya islandska post
anstalterna innehaller ingenting om de tidigare danska stamplarna, 
och alltsa inte heller nagot forbud mot deras anvandning, vilket 
man kanske kunnat vanta sig. "Medgivande genom tystnad11 kan hari
genom foreligga. Anvandningen av ' jdanska och utli:indska frimarken" 
forbjods daremot uttryckligen (min bok s . 41). 

Sammanfattningsvis ~r min uppfattning denna : I avsaknad av uttryck
ligt forbud mot anvandandet av de danska stamplarna bar man bara 
fortsatt att anvanda dem emellanat nar det varit lampligt. Jag kan 
icke instamma i Walther Fengers omdome att de anvants olagligt . " 
(Slut pa Sir Athelstans inlagg.) 

Vi mottar garna ytterligare debattinlagg . 

Den 25 juli 1912 besoktes Reykjavl.k av ett kryssningsfartyg 9 ute 
pa 11Polarfahrt 1

'. Det var s/s Grosser Kurfurst, tillhorande rede
riet Norddeutscher Lloyd. Ombord fanns en tysk filatelist av det 
pahittigare slaget - "fiffig11 som man sager sarskilt i Finland , 
Han visste att akta halverade frimarken - uppkorrma genom att man 
lost en brist pa marken i en valor genom att ituklippa marken av 
en dubbelt s a hog valor - var vardefulla pa brev, och nu ville 
han forsoka astadkomma en sadan filatelistisk raritet, helst flera. 

Vi kanner nu tre exemplar av vad han lyckades 11fabricera' '' . Alla 
objekten ar adresserade till samma person i Heidelberg, alla bar 
ett lodratt halverat islandskt marke, och i samtliga fall sitter 
over dessa och ovriga marken en akta Reykjavl.ksstampel daterad 
25 juli 191 2o 

Ett av dessa objekt fick vi kannedom om 1 somras genom var medlem 
i Chicago, Ronald B. Collin, som sande en fotokopia av adressidan 
pa ett vykort, tillverkat i Tyskland f or rederiets rakni:!:'lg. Kortet 
ar frankerat med foljande marken: 

1 eyr Tva kungar 
4 aur Silhuett 
6 aur " 
+ ett halverat 10 aur Silhuett. 

Redan kortets frankering gar ju en misstanksam. Rfitt porto var 10 
aurar, icke 16 aurar. Och varfor skulle man klippa itu ett 10 aur 
for att markera 5 aur, nar det fanns marken for 1 eyr och 4 aur, 
vilket sjalva kortet visar? 

Emellertid skulle vi val knappast ha kunnat ge Ronald Collin nagot 
definitivt utlatande, om det inte varit sa att vi redan 1976 sett 
tva liknande objekt. Da sande namligen Arno Debo i ~Jnchen till oss 
tva helsaker ( postkort) , som bada var tilla.ggsfrankerade med halve
rade 20-aur-marken. Och, som sagt, med samma adressat sam pa 
Ronalds kart . Pa atminstone det ena av dessa postkort fanns i 
texten ungefar fol j ande : "Skriver detta pa Reykjavl.ks postkontor 
strax fore sta.ngningsdags och 20-aur-markena ar slut i kassan, sa 
att 20 aur marken halveras for att tacka behovet av 10 aur marken." 
(Han skulle givetvis ha skrivit 10 aur och inte 20 aur pa forsta 
stallet i denna mening .) Bada dessa kart var ocks a overfrankerade. 
Ronalds kart visar ju nu, att det fanns 10 aur-marken att fa . Vart 
utlatande till Arno Debo 1976 var givetvis att dessa kart var 
"fabrikatjl. Mannen bar tydligen besokt Reykjavl:ks postkontor , kopt 
frimarken och helsaker, klippt itu nagra marken, lyckats fa 8.kta 
stampel pa korten trots detta och antagligen tagit med korten sjalv 
darifran . 

Hur manga kart eller brev av detta slag som astadkoms vet vi for
stas inte. I varje fall varnar vi bar for dessa saker, sam natur
ligtvis inte bar nagot varde. Observera att de kan aven dyka upp 
som klipp (utan den avslojande Heidelbergadressen). 
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kilovara 

Den gatfulla 
stampeln 
BERUFJORD 
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Stellan Asklunds redovisning av innehallet av ett paket (250 g) 
islandsk kilovara ar ju ett staende inslag i vara rapporter pa 
hasten. Vi har sam vanligt f att hans rapport, for vilken vi bugar 
och tackar . I ar galler det argang 1983 av kilovaran, och Stellan 
har raknat priserna efter Facit 1984. I ar har han gatt igenom tva 
paket och redovisar dem var for sig. De bagge paketen r8kar dock 
vara sa likartade till innehall och varde, att vi har presenterar 
genomsnittssiffrorna, som alltsa avser ett paket. 

Vi far da foljande sammandrag: 
1. Antal marken: 905 + 28 trasiga. 
2. Antal olika marken: 50 st. 
3. Aldsta marke: Facit 464 (Norden 1969, 10 kr) 
4. Nyaste marke: Facit 572 (Malning 1978 ~ 1000 kr) 
5. Marke med hogsta katalogvarde: Facit 572 (jfr ovan) med katalog

vardet 25 sv.kr. (fanns 13 st i ena paketet, saknades i det 
andra). 

6. Storsta antal marken av en sort : Facit 497 Herdubreid, 301 st. 
7. Totalt katalogvarde 4.558 kr (lustigt nag exakt lika for bada 

paketen). 
Stellan Asklund papekar att det hoga katalogvardet beror pa att 
hela 75 % av markena 1 paketen ar prissatta i Facit till 4:-/st. 
eller hogre pris. 

For egen del vagar vi annu en gang saga - for vilken gang i ord
ningen vet vi knappast - att Facits prissattning av vissa moderna 
stamplade marken ar ganska orealistisk , Var gamla kapphast ar just 
Herdubreid (en tred,j edel av hela antalet mark en i Stellans skord i 
ar), sam med en av de storre upplagorna i islandsk frimarkshistoria 
fortfarande noteras i 4:-/st stamplad . 

Som framgar aven av en annan artikel i denna rapport hade Island, 
innan landet 1873 fick eget postverk och egna frimarken, under tre 
ar nagra postanstalter horande till danska postverket. Fr . o . m. 1870 
fanns sadan dansk postexpedition (isl. p6stafgreidsla) inrattad i 
Reykjavik och Seydisfjordur. Den senare platsen var och ar en storre 
ort pa Islands ostkust och valet av denna plats sammanhangde med 
att postbatarna fran Danmark via bl . a . Torshavn (Faroarna) till 
R-vik avsags anlopa Seydisfjordur . 

For makulering av frimarken tilldelades R-vik och Seydisfjordur 
danska nurr@erstamplarna 236 resp. 237. For pastampling av avgaende 
post pa kuvertens framsida, men icke pa frimarkena, och av ankom
mande post pa kuvertens baksida fic k R-vik namn- och datumstampel 
(Facits typ A) med siffror i antikva och bokstaver i grotesk . Allt 
talar for att Seydisf jordur ocks a fick en 11A-stampel a , i sa fall 
troligen stavad SEYDISFJORD, men denna har annu icke patraffats, 
medan daremot 237 ar kand i nagra enstaka exemplar bade pa danska 
och islandska marken. 

Under 1871 anloptes Seydisfjordur inte av nagon postbat, och for 
1872 bestamdes att dessa fartyg i stallet skulle ga in till 
Djupivogur i Berufjordur, som ligger mera sydligt pa ostkusten. 
Detta skulle medfora en forkortning av fartygens resor. En post
expedition fanns darfor i Djupivogur fran april 1872. 

Fram till sommaren 1971 var intet kant om huruvida Djupivogur 1872 
fick nagon stampel. Da upptackte Jon Adalsteinn Jonsson under sina 
forskningar for den blivande Jonsbok i Islands Riksarkiv ett antal 
dar forvarade brev som under 1872 blivit obestallbara, och pa tva 
a.v dessa fann han pa kuvertens baksida avtryck av en namn- och 
datumstampel av "A-typen": BERUFJORD . J oA.J . har narmare beskrivit 
upptackten i islandska tidskriften Safnarabladid, december 1971. 



( 
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Bada breven var till en herr J. Sturlason "'pa skeppet 'l'heodor, 
Berufjord '", avsanda och avstamplade K¢benhavn 8 /8 1872 , stamplade 
BERUFJORD 24/8 ( utan artal liksom R-vl:ks stampel), returnerade till 
K¢benhavn, dar de stamplats 14/9, varefter de sants till R-vik, som 
slog pa sin A-stampel den 10/10. 

Genom denna upptackt blev det salunda med full sakerhet belagt att 
Djupivogur vid Berufjordur fatt denna BERUFJORD-stampel och anvant 
den 1872. Vi har ocks a , i J.A.J: s artikel 1971, en fullstandig av
bildning av stampeln, och vi vet att den hade samma diameter, 22 mm, 
som R-vl:ks A-stampel. Det ar annu oklart, hur postexpeditionen vid 
Berufjordur makulerade frimarken ar 1872 " En mojlighet , som anges i 
J6nsbok, ar att nummerstampeln 237 flyttades till Djupivogur 1872. 
Till dess, om nagonsin , ett helt brev med '237 11 och avsant 1872 
kommer fram lar fragan bli obesvarad. 

Detta ar den ena gatan kring BERUFJORD. Den andra sammanhanger med 
att stampeln BERUFJORD under det senaste decenniet - sedan stam
pelns ursprungliga existens blivit kand - dykt upp pa nagra fa, 
betydligt senare frimarken . Denna artikel ar narmast f oranledd av 
den senare upptackten. 

I slutet av 1982 sande Sir Athelstan Caroe till oss i Stockholm ett 
stamplat vackert par av 40 aur lila fintandat, 1. tryckupplagan 
(1882) ~ med fragan: vilken stampel anser ni detta vara? Stampeln 
var en tydlig A-stampel med datum ( 12/7) i antikva och bokstaver i 
grotesk . Synliga boksHiver var JORD och bol~staven framfor J skulle 
ha statt rakt over datumet, dvs. namnet borde ha 9 bokstaver . 
BERUFJORD var alltsa det ~ivna svaret, och till detta resultat hade 
givetvis Sir Athelstan redan komrnit . Han berattar att han upptackt 
stampeln pa paret i en illustrerad offert fran Stanley Gibbons, 
vari inget angivits om att starnpeln skulle vara markvardig . Detta 
ger ett stod for att det icke ror sig om en modern forf'alskning 
eller modern avstampling med den akta BERUFJORD-stampeln i olaga 
hander . I sa fall skulle namligen just stampeln varit forsaljnings
argumentet , 

Tidigare ar minst tva andra marken med BERUFJORD-starnpeln kanda. 
De tva sorn ar oss bekanta har tidigare betraktats rned viss miss
tanksamhet, eftersom dear 1 GILDI-marken . 
a) Det ena ar beskrivet och avbildat av Bryan 1-lhipple i hans 
(numera tyvarr nedlagda) tidskrift Iceland Philatelic Journal 
1978. Detar ett 20 aur 1 GILDI tjanstemarke (Facit Tj , 25)? och 
av stampeln ar bokstaverna BERU synliga . 
b) Det andra ar ett 3 aur I GILDI (Facit 48 eller 49) som saldes 
cirka 1977 pa en svensk auktion . Vi har tyvarr ingen bild av detta, 
men erinrar oss att det i vart fall inte var fr aga om nagon lyx
avstampling med hela narnnet synligt , Market saldes med engelsk 
attest (inte utfardad av Sir Athelstan) och koptes av en svensk 
sarnlare. 

Hur skall nu dessa sena avstarnplingar forklaras? I och for sig 
finns det en enkel forklaring , namligen att BERUFJORD-stampeln 
blev kvarliggande i Djupivogur . Dar inrattades en islandsk 
p6stafgreidsla 1. 1. 1873 och man fic k en B-stampel, som anvandes i 
narrnare 40 ar. Men detta hindrar inte, att man nagon gang kan ha 
anvant den gamla stampeln, nar detta varit lagligt (jfr. vad som 
hande i R-vik) eller - vilket kan vara mera troligt i f allen med 
I GILDI-markena- pa on skan av en filatelist . 

Sir Athelstans 40-aur-par tyder pa att i vart fall inte alla 
exemplaren ar forfalskningar eller sena avstamplingar med en olaga 
atkommen originalstampel. Finns det flera exemplar an de har 



Objekt 
nummer 

7 
14 
16a 
20 
34 
35 
50 
52 
55 
61 
89 

101 
106 
115 
116 
125 
131 
146 
150 
153 
154 
159 
167 
168 
181 
183 
184 
187 
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beskrivna~ skulle vi siikrare kunna bedoma, om nagon risk for sadant 
fiffel forekommer. Diirfor vill vi nu uppmana alla som kanner till 
ytterligare miirken med BERUFJORD att ge oss upplysningar diirom och 
helst ocks~ avbildningar av market. Vem vet~ kanske lonar det sig 
for Dig att ga igenom Din samling och dubbletter? Kanske bar Du 
ocksa en BERUFJORD - vard en massa pengar - utan att veta om det? 

Resultatlista fran Foreningen Islandssamlarnas 
auktion den 28 aEril 1983 

Objekt ej listade nedan blev ej salda. 

Uppnatt Objekt Uppnatt Objekt Uppnatt 
Eris nummer Eris nummer Eris 

750 189 300 271 100 
1 .250 191 200 272 75 

275 193 875 273 200 
110 195 125 275 60 
475 198 125 276 30 
250 201 50 278 125 
4oo 202 120 279 160 
130 203 120 288 125 
115 206 100 289 310 
110 208 100 295 15 
225 209 4oo 301 35 

90 211 100 302 350 
50 217 110 303 300 

750 220 30 311 500 
1. 200 231 175 314 45 

160 234 185 315 350 
175 236 110 331 160 
180 238 110 333 400 
150 239 60 340 50 
225 244 50 342 90 
225 246 175 345 50 
170 256 135 349 50 
75 258 100 353 50 

150 261 300 362 Utgick 
150 262 50 363 260 
225 263 85 361~ 50 
325 268 80 365 300 
225 270 110 367 50 

Total fors aljningssumma 17.285 kr 
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