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Hej , kara medlemmar! 

Heppae nya aret startat bra for Er allesammans. Jag tyeker var 
rorening nu for sin del gor en fin start genom den Vinteroffert 
Ni far med denna rapport. Bernhard Beskow, var kare ordforande • 
har stretat med att sammanetilla allt inkonuDet material, och han 
meddelar att sammanlagda f6rsiljningspriset for hel4 offertliatan 
overstiger 6o.ooo kr. Hir finns bade gamla oeh nya saker, ooh 
all4 bor ha en god chans att hitta ett och annat som passar till 
samlingen. Allt siljs till de angivna priserna' sa negra over
bud behover Du inte tinka pa men diremot g!ller det att inte tve
ka for linge, ty d8. kan Ditt utvalda objekt redan ha blivit sAlt 
till n!gon annan. Lycka till! 

Denna rapport blir av tva orsaker li tet mindre omfattande an 
vanligt. Dels giller det att hAlla vikten 100 gram eamma.nlagt for 
effert, rapport oeh kuvert, dels 8.r underteeknad, liksom }?Or 
porsteins oeh hans meda.rbetare i Reykjav1k, i gAng med en slut
spurt pa arbetet med stimpelhandboken. 

Av sistnamnda orsak ber jag Er alla ursikta om varens rapporter 
blir litet magrare iin vanligt oeh jag lovar att forsoka ta igen 
eventuell ettersllpning under hosten. Jag har ganska gott om 
material och uppsla.g, ins linda av olika medlemmar, som maste sta 
over tills vidare. 

Forra rapporten, oktober 1983, hade nr 55, vilket emellertid bort
foll i rubriken vid utskritten. Jag foreslar att Du som sparar 
rapporterna kompletterar rubriken med numret. 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggata.n 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30. 

Tis48sen den 21 februari: Foreningens arsmote 
tdndasen den 19 mars: Karin Raben vid Postmuseum besoker oss 

och talar om nordisk flygpost. 
Tisdagen den 24 april: bl.a. kommer Karl Sangskog att visa 

bilder fran Gronland och Island. Event. kan d.et bli 
nagon film. 

LOrdagen den 19 maj: VArsa.mmantride hos Berit och Bernhard 
Beskew i Brottby. Nirmare hirom i nista rapport. 

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

Betr. program, se annons i GOteborge-Poeten &Orldagen fore 
motesdagen. 
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Av tekniska orsaker skickar vi inte ut inbetalningsblanketterna 
med denna rapport utan de kommer med nasta. Du kan alltsa lugnt 
viinta till dess. Om Du emellertid, gripen av otalighet, vill 
likvidera avgiften for 1984 tidigare, glom inte bort att av
gifterna ar hojda med en femma sedan forra aret, alltsa till 

40:- kr for G- och S-medlemmar (de som har G resp. S efter med-
lemsnumret pa adressetiketten) 

35:- kr for ovriga. 
G-medlemmar betalar till sin Islandsklubb, postgiro 26 73 70-5, 
ovriga till Islandssamlarnas postgiro 40 29 57-5. 

utstiillningen i Reykjavik den 3 - 8 juli 1984 blir siikert sevard. 
Vi hoppas att de som ar berattigade att deltaga som utstallare 
och vill gora det har fatt besked om anmiilningsfrist m.m. pa 
annan vag. Vi fick namligen utstiillningens bulletin nr 1 strax 
efter forra rapportens utsandning och nu utgar anmalningstiden 
snart, namligen den 1 februari. 

Emellertid iir det bara en elit av samlare som far vara med och 
stiilla ut. Man skall namligen tidigare ha erovrat minst silver
medalj vid nationell, nordisk eller internationell utstallning. 
Utstiillarna skall dessutom tillhora n8.got av de nordiska lander
nas filatelistforbund eller till detta ansluten forening. Aven om 
nu alla utstallarna kommer fran Norden, omfattar utstiillningen 
aven exponat fran andra lander. 

Att resa till Island ar tyvarr dyrt. Vi kan emellertid meddela 
att flygbolaget Icelandair tillhandah!ller en "Resa till NORDIA", 
byggd pa rabatterad s.k. APEX-flygbiljett. Resan upp sker den 
2 juli, aterresan den 9 juli. Paketet omfattar flygresorna med 
Icelandair, transporter mellan Keflavfk flygplats och hotellet ~ 
Reykjavik samt 7 natter pa hotell Esja i delat dubbelrum inkl. 
frukost. (Esja ligger pa gangavstand fran utstallningslokalen.) 
Priset ar fran Stockholm 5.738 kr, fran Goteborg 5.298 YX och 
fran K~benhavn 5.273 (svenska) kr. Enkelrumstillagg 780 kr. 

Anmalan sker direkt till Icelandair och senaste anmiilningsdag ar 
1 juni. Antalet platser ar emellertid begransat, varfor den som 
ar intresserad gar klokt i att kontakta Icelandair snarast. 
Bolagets Stockholms-kontor har telefon 08/24 99 30 och gatu
adressen ar Humlegardsgatan 6, 114 46 Stockholm. 

For den som har tanke pa att besoka Island och medtaga bilen 
eller som eljest skulle foredra bat- framfor flygresa vill vi 
niimna att den for ar 1983 nya forbindelsen direkt till Reykjavik 
med skeppet Edda, omnamnd i rapport 53, inte kommer att uppratt
h!llas 1984. Edda hade en mycket d!lig sasong 1983, och linjen 
har nu lagts ned. Daremot kvarstar alltjamt forbindelsen frAn 
Norge till Faroarna och till Seydisfjordur pa Islands ostkust 
med den faroiska Smyril-linjen, som 1983 fick en ny, storre fiirja, 
se rapport 54. 

Faroarna gav den 4 november 1983 ut sitt forsta frimarksblock med 
3 marken, som illustrerade folkdrakter och celebrerade Fiiroarnas 
"Nordens Hus". Detta block sluts!ldes snabbt, vilket lar ha berott 
pa stora order fran frimarkshandlare. Upplagan var emellertid 
bela 700.000 ex., sa Du som blev utan kan lugnt rSkna med att 
icke behova betala nagra fantasipriser. 
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Aven under 1983 blev foreningens medlemsantal praktiskt taget 
oforandrat. 

Medlemmar den 1 januari 1983 
Nya medlemmar 
Avgangna och avlidna 

Medlemmar den 1 januari 1984 

Foreningen 
exkl. Gbgs
klubben 

201 
11 

.::._}]_ 

.-!.22. 

Islands
klubben 
~ Gbg 

127 
7 

- 4 
__.1]Q 

Totalt 

328 
18 

- 17 

329 

Antalet medlemmar utanfor Sverige okade fran 62 till 64j forde
lade pa en lang rad lander: 

Norden (Danmark 14, Faroarna 1, Island 22, Norge 10) 47 

Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 1, Neder-
landerna 2, Schweiz 4, Tyskland 3} 12 

Amerika (Canada 1, USA 4) 5 
Vi hoppas Du hjalper till med att varva nya medlemmar. Ju fler vi 
ar tillsammans, ju gladare vi blir! (Och desto flera delar pa 
foreningens fasta kostnader.) Har Du nagon bekant med intresse 
for vart omrade, sa tag honom eller henne med pa ett sammantrade 
eller sand sekreteraren (Hanner) ett litet meddelande, sa skickar 
han genast blankett for intradesanmalan till Dig eller direkt till 
den patankta nya medlemmen. 

I dragningen i vart arliga lotteri bland de medlemmar, som inte 
bor i Stockholms- och Goteborgs-omradena, var i ar 135 medlemmar 
berattigade att deltaga, varav 71 inom Sverige och 64 i andra 
lander. Den pa sin tid inforda benamningen "landsortslotteriet" 
ar darmed inte langre alldeles adekvat, eftersom diverse utlandska 
storstader pa detta satt inraknas i svenska "landsorten11

• Aveni 
ar visade sig fru Fortuna gynna den utlandska delen av "lands
orten", ty vinsten tillfoll vid dragningen den 19 januari 1984 
Torben Hj~rne i den stora danska staden Arhus. Fortunas val upp
skattades hogt av de narvarande medlemmarna i Stockholms-kretsen, 
som vid decembersammantradet fatt nojet att B.hora ett utomordent
ligt intressant och val illustrerat foredrag av just Torben om 
atskilliga omraden inom islandsk och gronlandsk posthistoria. 
Vinsten i lotteriet bested, liksom ett antal tidigare ar, av ett 
ex. av den vackra porslinsplattan med islandsk falk och texten 
"Islandssamlarna". 

I forra rapporten namnde vi den snabba utforsaljningen av den 
forsta omgangen av de nytryck, som nu efter hand utges av de gron
landska paketmarkena, och att sakert manga som velat ha dem blev 
utan. 

Nu annonseras serie 2 av nytrycken och denna har gjorts i sa stor 
upplaga, att behovet antas bli tillfredsstallt (80.000 ex. i 
stallet for 15.000). Liksom serie 1 ar nytrycken gjorda icke scm 
losa frimarken utan pa miniark men med tandningen atergiven. 
Serie 2 omfattar 1, 2 och 5-~re-markena fran 1915, tryckta med 
sammanlagt 10 olika originalklicheer. Den som ar intresserad be
staller serien genom att insatta danska kroner 53:50 pa 
Ministeriets for Gr~nland danska postgiro nr 7 37 64 56. 

Tre ytterligare serier avses bli utgivna senare. De som bestaller 
serie 2 enl. ovan far automatiskt uppgift om de senare utgiv
ningarna. Vi kommer darfor inte att anmala dem i vara rapporter. 
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Facit Special ( "stora Facit") 1984 rakade ut for ett riktigt or
dentligt misstag. Aven om de flesta av vara medlemmar nog redan 
fatt lasa och hora om det, vill vi namna det har, da det beror 
"vara11 lander Faroarna och Gronland. Enligt meddelande fran ut
givaren blev namligen alla priser for dessa tva lander och Danmark 
noterade cirka 30-35 % for hogt i denna katalog. (De ratta priser
na far man da genom att draga av 23-26 % fran katalogens priser, 
ty 25% av 133 blir 33, etc.) 

Enligt vad vi har forstatt skall felet ha uppkommit genom att 
man tagit priser i danska kronor - inkl . dansk moms! - och forbi
sett att omrakna dem till svenska kronor utan moms. 

Vara anmalare av nyupptackta datum pa datumfyrblocken, och da 
fri:i.mst Sveinbjorn Blondal, ser till att vi alltid far nagot nytt 
att rapportera fran denna front. 

Nu meddelar Sveinbjorn foljande datum, som vi ej tidigare haft 
med i rapporterna: 

Facit 
II 

II 

6043 
604' 
619, 

50 aur gardsmyg, andra trycket: 
11 

, tredje trycket: 
500 aur katt: 23.2.82 

2. 10.82 
25.7.83 

Det forstnamnda av dessa datum, 2.10.82, ar markligt 3 eftersom 
ovriga datum for denna tryckupplaga ar 27.10.82, 28.10.82, 
29.10.82 och 2.11.82. Block daterade 2.10.82 tarde vara ytterst 
si:i.llsynta, men att minst ett sadant verkligen finns visar en av
bildning som Sveinbjorn sant oss. 

Det i:i.r ju ytterst osannolikt att verkligen nagra ark skulle 
tryckts cirka en manad fore resten av upplagan. Dessutom var den 
2 oktober 1982 en lordag. Sveinbjorn framfor som en mojlighet att 
det ror sig om ett tryckfel, varvid det sannolikaste ar att sadana 
ark tryckts den 2.11 och att man vid tryckningens borjan glomt att 
andra manadssiffran. Efter att narmare ha studerat almanackan ar 
vi beredda att uttala att detta med all sannolikhet ar den ratta 
forklaringen. Den 1 november, sam 1982 infoll pa en mandag~ i:i.r 
allhelgonadagen eller "Toussaint 11 och denna i:i.r alltid helgdag i 
Frankrike. Den 2.11 var alltsa forsta arbetsdagen efter en lang
helg och dessutom forsta arbetsdagen i manaden. Man skulle sti:i.lla 
om bade dag och manad i tryckverket och tarde ha glomt det senare. 
Det uppti:i.cktes val snabbt och rattades, men nagra ark med fel 
datum kom att bli levererade. Sa vill vi rekonstruera det in
traffade. 

Att trycket har ett streck fore tvaan 3 alltsa -2.10.82, visar att 
tryckfelet inte uppstatt nagon av dagarna 27.10, 28.10 eller 
29.10 genom bortfall av en siffra. 

I forra rapporten skrev vi utforligt om BERUFJORD-sti:i.mpeln av 
dansk typ, som varit i:i.kta anvand 1872 men senare dykt upp pa 
nagra fa mi:i.rken fran betydligt senare tid. Vi efterlyste ytter
ligare fall av sadana BERUFJORD-sti:i.mplade mi:i.rken. Till var over
raskning har vi fatt besked om och bilder av ytterligare hela tre 
sadana objekt. Dessutom har patraffats bild av det objekt som 
saldes pa auktion i Malmo for en del ar sedan. Vi kan darfor nu 
gora foljande sammanstallning av dessa mi:i.rken till ledning for de 
slutsatser var och en vill draga om hur dessa avsti:i.mplingar kan 
ha tillkommi t. t>larkena upptas i den ordning de bli vi t ki:i.nda for 
oss. 
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1. 3 aur I GILDI (Facit 48), sald cirka 1977 pa Postiljonens 
auktion i Malmo med engelsk attest (BPA). Synliga bokstaver 
FJORD. Datum i stampeln 12/7. Detta ar det enda av markena i 
denna lista som salts till hogt pris for att det var stamplat 
BERUFJORDo 

2. 20 aur I GILDI tjanst._, (Facit Tj. 25), beskrivet och avbildat 
av Bryan Whipple i IPJ 1978 o Sades av Bryan vara ~ 1patraffat" 
av honom (troligen i en samling)o Synliga bokstaver BERUo 
Datum ej lasligt. 

3. Par av 40 aur lila (Facit 17a)~ observerat av Sir Athelstan 
Caroe i en offert fran Stanley Gibbons och inkopto Synliga 
bokstaver JORD. Datum i st e.mpeln 12/7 o 

4. 20 aur f GILDI (Facit 61), nu inrapporterad av Tom Rinman och 
kopt av honom for 2 kr for ett par ar sedan ur ett urvalshafte. 
Synliga bokstaver BERUFJORD. Datum saknas helt - inga datum
siffror tycks vara insatta i stampelno 

5. Par av 40 aur lila (Facit 17a), nu inrapporterat av Ebbe 
Eldrup . Detta objekt ar i de~ nar~aste tvilling till Sir 
Athelstans (nr 3 ovan). Ebbe E. berattar att han kopt paret 
hos Stanley Gibbons i London 1980 enbart for markenas skull. 
Vid kopet hade S.Go i sin lagerbok ytterligare ett likadant 
par, synbarligen det som sedan forvarvades av Sir Athelstan. 
Synliga bokstaver FJORD. Datum 12/7. 

6. Fyrblock av 3 aur tjanste (Facit Tjo 10), inrapporterat av 
Ebbe Eldrup men agt av annan person i Danmark. Mittstampel, 
men synliga bokstaver ar bara FJORD. Datum i stampeln 2/12. 

Intressant ar att objekten 3, 5 och 6 bara har avtryck av bok
staverna FJORD, ehuru mera av stampeln skulle rymts pa dessa 
marken. Antingen har inte hela stampeln infargats eller ocksa 
har bokstaverna BERU fallit eller tagits bort, innan dessa av
tryck gjordes. 

Observera ocksa att samma datum finns pa objekt 1 som pa nr 3 
och 5, vilket troligen inte ar en tillfallighet. 

Vilken blir da slutsatsen? Ebbe Eldrup lutar mest at att det 
ror sig om forfalskningar. Jag (sekreteraren) tror mer pa att 
avtrycken ar gjorda med den akta gamla stampeln - som kanske 
lag kvar i Djupivogur - vid ett eller flera tillfallen for 
ratt lange sedan, Stiirnpeln 2.:wandes :'filatelist iskt 11 kanske 
bara for att fa "stamplade frirdirken 11 o Stampelavtrycken ger 
inte intryck att vara g,jorda for att markena senare skulle 
kunna saljas till hogt pris for den ovanliga stampelns skull 
- da borde de varit mera fullstandiga. Skulle nagon sadan av
sikt fran borjan ha forelegat, synes den i varje fall inte 
senare ha fullfoljts, ty exemplaren har tydligen spritts till 
olika samlingar utan att stampeln asatts sarskilt vardeo 

Sannolikt finns det annu flera BERUFJORD-marken, och vi vore 
tacksamma att fa hora fran dem som patraffar nagot sadant, 
helst med bild. 

Tom Rinman har sant oss bild av ett honom tillhorigt par av 5 aur 
Jochumsson (Facit 213), som stamplats den 12.9.37 i Svaneke (bro
stampel). Svaneke ar en liten hamnstad och badort pa Bornholm. 
Det skulle kunna rora sig om ett skeppsbrev. I vart fall torde 
stampeln hora till de ovanligare utlandska pa islandska marken. 
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Det sag en tid ut som om islandska filatelistforbundets tidskrift 
Grusk alldeles upphort. Under narmare tva ar efter hasten 1981 ut
kom inget nummer. Men i slutet av 1983 kom i rask foljd tva 
nummer: nr 12, som var det sista med var medlem Halfdan Helgason 
som redaktor (Halfdan har nu sakert mycket arbete som ordforande 
i utstallningskommitten for NORDIA 84) , och nr 13 med en ny re
daktionskommitte under ordforandeskap av var medlem 6lafur 
Eliassen. 

I nr 12 ingick en intressant artikel av 6lafur om de nyupptackta 
skildingbreven, som vi mera kortfattat berattade om i rapport nr 
51 ( 1982) . Da dessa brev ger en fin inblick i postforhallandena 
och brevhanteringen under det islandska postverkets allra forsta 
ar, aterger vi har nedan en oversattning av denna artikel. Vi 
fick manus till artikeln fran Olafur redan i borjan av 1983? men 
da han i forsta hand skrivit den for Grusk, ansag vi att denna 
tidskrift sku1le fa bli forst att publicera den. 

I Grusk ar artikeln illustrerad med bilder av 5 av de 10 breven. 
Varken dessa illustrationer eller de bilder - tydligen tagna fran 
utstallningsmontrarna och darfor daliga - av alla tio, som vi 
tidigare fatt genom Halfdans forsorg, gar att anvanda for var 
rapport, men vi hoppas att lasarna anda skall fa noje av beskriv
ningarna. Vi skall namna att nastan alla breven ar mycket vackra 
och valbehailna. 

En fraga vi nyligen haft uppe i rapporterna - om stampeln avsags 
bli paslagen mitt pa eller i kanten av frimarket - besvaras klart 
av dessa brev. De har nastan alla vackra mittstamplar. Vid par 
eller tre marken i rad finns alternativt 1 resp. 2 stampelavtryck, 
vackert placerade mitt over de lodrata tandningsraderna. Icke 
nagot av breven har kantstampling. 

Har foljer nu Olafur Eliassons artikel i var sekreterares over
sattning. 

Samlarna har da och da fatt veta 3 att ett tidigare okant islandskt 
skildingbrev upptackts. Det blev en riktig sensation, da tio 
tidigare inte kanda skildingbrev kom i dagen och for forsta gangen 
kunde visas for allmanheten pa Felag Fr1merkjasafnaras 25-ars
utstallning, Fr1mex 1982. Dessa brev hade patraffats aret forut 
i islandska Riksarkivet vid genomgang av diverse ambetsarkiv, 
framst det som horde till det forna Landshovdings- (Landsfogeti) 
ambetet 0 

Analys och beskrivning av breven har gjorts av p6r porsteins och 
mig, men jag bar ensam ansvaret for de beskrivningar som har 
foljer. 

Inledningsvis skall papekas att alla dessa forsandelser ar verk
liga brev , dvs. papperet som brevet skrivits pa veks ihop, for
seglades med lacksigill och adresserades. Detta var det vanliga 
tillvagagangssattet, innan kuvert komi allmant bruk. 

1. Brevet ar frimarkt med ett 4 sk. allmant marke, fintandat . Adress 
"Til Landsfogetans yfir fslandi " (yfir == over). Det ar skrivet i 
Stykkisholmur 16 jan. 1876 och stamplat dar samma dag . Pa fram
sidan har Stykkisholmurs stampel paslagits en extra gang, som 
vanligt var vid denna tid. Baksidan stamplad av Hjardarholt 
25/1 och i Reykjavik (B-stampeln) 30/1. 
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2. Detta brev frimarkt med par av samma marke som brev 1. Vanstra 
market ar trasigt, en stor del av markets undre del ar borta . 
Skrivet i Stykkisholmur 16 nov. 1875 med adress = brev 1 . Maku
leringen ar egendomlig: vardera market for sig ar overkorsat med 
black fran ovre vanstra till nedre hogra hornet, ett rodkrits
streck ar draget tvars o·rer hela paret och slutligen har det 
stamplats Stykkisholmur 16/11. Denna stampel finns annu en gang 
pa framsidan (otydlig) och en gang pa baksidan, dar det ocksa 
finns en Reykjavik B-stampel med datum 5/11, vilket datum uppen
barligen ar fel. 

3. Brevet har par av samma marke som nr 1 och 2. Skrivet i Stykkis
holmur 15 juli 1874 och stamplat dar 16/7 (en stampel pa vardera 
market). Samma stampel paslagcn en extra gang pa framsidan ~ medan 
baksidan har Reykjaviks B-stampel 21/7. Adressen ar 11Landsfogetinn 
yfir Islandi". Wversattarens anm ,: Mark att "-cil" i islandskan 
styr genitiv, och nar som bar "til 11 utelamnats blir formen for
andrad . Jamfor f.o. svenska "till havs " , 11till lands 11 och "till 
salu~' ~ relikter fran den tid da aven i vart spr&k "till" styrde 
genitiv.) 

4. Frimarkt med 3-strip av samrna marke som brev 1. Adresserat 11Til 
Det hoje Justitsministerium i Kjobenhavn :: , alltsa pa danska men 
utan danska ~. Skrivet i Breidumyri 20 maj 1873, och frimarkena 
bar avstamplats med tre stamplar i Akureyri 20/6, da det kom dit. 
Samma Akureyri-stampel finns ocksa som sidostampel pa framsidan. 
Sedan har M~ureyri slagit pa sin stampel annu en gang pa fram
sidan, nu med datum 14/7 da brevet givk vidare till Reykjavik, 
som slog pa sin B-stampel 24/7 for att markera ankomsten dit . Nar 
brevet avgick fran R-vik markerades detta med R-viks A-stampel (!) 
26/7 pa framsidan. Slutligen finns pa baksidan Kj~benhavn 7/8. 

Pa detta brevs framsida har skrivits bokstaverna :'K.T. " = Konge
lig Tjeneste. Det synes salunda vara ett tjanstebrev, trots att 
frankeringen skett med vanliga och icke tjanstefrimarken . Portot 
till Danmark var 8 sk., varfor det dessutom tycks vara over
frankerat med 4 sk. 

5. Brevet frimarkt med ett 4 sk. grovtandat tjanstefrimarke , Det ar 
skrivet av landets biskop i Reykjavlk 9 april 1873 och adresserat 
"Til Syslumannsins i H-Gnavatnssyslu:'. Reykjaviks B-stampel den 
7/5 finns pa frimarket och vid sidan. Ingen bakstampel eller 
ankomststampel . Datum 9 april 1873 gor detta brev till det aldsta 
skillingbrevet av dem vars alder l\.unnat bestammas 0 

6. Samma frankering som brev 5. Skrivet i Bjarnanes 15 januari 1875 
med adress = brev 1. Brevet bar stampeln Bjarnares (med fel
stavningen) 23/1 pa frimarket och i nedre vanst~a hornet. Ankomst
stamplat pa baksidan med Reykjavlks B-stampel 27/4. Om detta 
datum ar ratt, har alltsa brevet kommit fram forst efter 3 
manader . (~versattarens anm . : Detta var inget ovanligt pa 
vintrarna vid den tiden.) 

7. Brevet frimarkt med 8 sk . tjanstefrimarke och skrivet i Isafjordur 
21 sept. 1875. Adress: "Til HinistereD. for Island, Kjobenhavn". 
Stamplat Isafjordur 28/9 pa market och en extra gang. Reykjavik 
har ankomststamplat det pa baksidan med B-stampel och samma 
stampel har pa framsidan med datum 20 / 10 angivit dess avfard fran 
R-vik , Kj~benhavnstampeln pa baksidan har olasligt datum. -
Framsidan bar pateckningen "K.T.:r 9 j amfor brev 4 . 
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8. Frimarkt som brev 7. Brevet ar skrivet i Hallfredarstadir, 
N.-t.1uL ~ den 31 december 1875 och adresserat som brev 1 med 
tillaggsanteckning 0 Emb .mal VI ( = Embettismal = tj anstearende) 0 

Brevet har stampeln Egilstadir 25/1 pa market och i nedre vanstra 
hornet. Ankomststamplat pa baksidan i Reykjavik med B-stampel 
17/3. 

9. Detta brev ar frankerat med tjanstefrimarken, ett 4 sko grovtan
dat och par av 8 sk., sammanlagt 20 skildingar. Skrivet pa lans
kansliet i Myra- og Borgarfjardarsysla 4 mars 1875 och stamplat 
Hjardarholt 8/3 (2 stamplar over de tre markena + sidostampel). 
Ingen ankomststampel. Pa ena 8 sk . -market ar med liten stil 
skrivet talet 41. Inneborden harav ar okand. Adressen ar som pa 
brev 8, inkl. "Emb .mal". Dessutom star pa framsidan : 11Fylgja 60 
kr 1 forsigludum poka m. Lf." ( 60 kl' i forseglat paket markt Lf. 
medfoljer). Paketets vikt, 89 kv (kvint) anges ocksa pa brevet. 
~verst pa brevet star talet 222, som ar Landshovdingsambetets 
(mottagarens) diarienummer. 

10. Samma frankering som brev 9. Skrivet i lanskansliet i Sudur
Mulasysla 23 juli 1875 och stamplat Egilstadir 26/7 med place
ring av stamplarna som pa brev 9. Ingen ankomststampel. Adressen 
ar som pa brev 1 med tillagg nReykjav1k 11

• Aven pa detta brev 
finns Landshovdingsambetets diarienummer (90), vikten av paketet 
(78 q = kvint) och en text "Fylgir forsigl. peningapoki m. Lf. 
19-85, innihald 19 kr 85 a" (forseglat penningpaket markt Lf. 
19-85, innehall 19 kr 85 aurar, medfoljer). Av brevet framgar 
att paketets innehall var schleswig-holsteinskt mynt, gamla mark, 
en- ; tva- och fyrskildingar och att man i ersattning onskade fa 
mynt pa 1 eyrir och 10 aurar. Detta var ju vid overgangen till 
det nya myntsystemet. 

Breven nr 9 och 10 ar i verkligheten foljebrev (adresskort) till 
penningsandingar. Portot 20 sk. var sammansatt av dels paket
porto 16 sk., dels assuransavgift 4 sk. 

Bilaga: 
Vinterofferten, 7 blad. 
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