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Foreningen Islandssamlarna 
c / o Per Hanner 
\{ittstocksgatan 2 

Med denna rapr)ort folj er 
inbetalningskort ~or ars
avgifte!l:. 

115 24 Stockholm 

Varens 
aterstaende 
sammantraden 

Rapport april 1984 
(Nr 57) 

Varen ar kommen, hej pa Er alla! 

Och eftersom vi kommi t s8. l a.ngt fram ]Ja 1984 ar det hog tid att 
krava in arsavgiften. Jag vadjar till Er alla att snabbt betala in 
denna , Har Du redan betalt for 1984 " finner Du Ditt medlemsnummer 
upptaget i en lista i denna rap-port och kan dar kolla av saken. 

Vinterofferten gav ett fullt tillfredsstallande resultat men oatur
ligtvis mycket jobb for Bernhard Beskow 9 sam utan ersattning tagit 
pa sig hela arbetet med den. B.B. rapporterar att nummer- oc4 kron
stamplar horde till det som saldes allra bast. En slutredovisning 
kommer i na.sta rapport' dar vi ocksa forhoppningsvis skall kunna 
ge besked om och hur offert eller auktion kommer att ordnas i host. 

Sl"'m vanligt inneha.ller denna rapport mycket material sam sants in 
av duktiga och intresserade medlemmarJ och som sekreteraren bara 
haft att oversatta fran isliindska , danska eller engelska, Dessa 
bidragsgivare tackas hjartligen. Det har blivit litet myclcet stiimp
lar denna gang, men som omviixling far Ni ocksa en del foreningsnytt 
och lasa om kustsjofarten kring Island " 

Vid sammantriidet den 19 mars i Stockholm holl postmuseichefen Karin 
Raben ett foredrag, som inte behandlade Island eller vara andra 
intresseomraden utan svenska flygpostporton, men som iinda var synner
ligen intressant. Han beriittade fangsl ande om de svarigheter som 
faktiskt forelegat nar det g&llt att fa fram uppgifter om dessa 
porton9 sarskilt for tiden under andra varldskriget~ da forhallandena 
pa omradet tidvis var kaotiska. Vidare visades hur kannedom om ratta 
portosatser kunnat avsloja forfalskade brev. Som avskedspresent over
lamnade Karin Raben ett par exemplar av en av henne gjord samman
stallning av "Tillaggsporton for flygpost 1930-1946 ,; ~ utgi ven i 
bokform av Postmuseum. Hedlemmar som ar specialintresserade av detta 
omrade av svensk filateli kan meddela detta till sekreteraren~ sa 
att vi kan fordela dessa becker s[:. att de kommer till nytta , (An
maler sig fler an tva, blir det lottning. ) 

Njut nu av varens ljus och viirme - men betala medlemsavgiften forst! 

Sekreteraren 

Stockholm " 
Lordagen den 26 maj (obs. §.ndrat datum): Va.rmote hos herr ord

- f6fand~n, - se vidaf~ nedan. 

Goteborg . Lokal Danska Sjomanskyrkan 9 Drottninggatan 17-19. 
Tid kL 19.30 den andra oc{l fjarde onsdagen i manaden. 

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

.' 



Varmotet hos 
ordforanden 

Arsmotet 

Arsmote i 
Goteborg 

Foreningens 
ekonomi 

Liksom ett par tidigare ar har var o~dforande Bernhard Beskow och 
hans fru Berit inbjudit ass att avsluta varsasongen med ett mote 
lordagen den 26 maj kl. 11 • 4 5 i det Beskowska hemmet, Lillpalsen, 
~sby, Brottby. Sa har kommer Du dit : 
Alt L Med bil. Kor st ora Norrtalje-vag£1 c. 30 km ut fra,n 

Stockholm, vik till hager vid skylten BROTTBY, far igenom 
Brottby samhalle och passera flera busshallplatser, varav 
den sista ar markt ~sseby-bsby " 100 m efter denna hallplats 
finner man pa hager sida ett mindre hus med flaggstang. 
Detta ar Lillpalsen. 

Alt II " Med buss. Tag buss 625 fd.n Tekniska hogskolan/Ostra station 
kl . 11.00 och stig av vid Osseby-Osby hallplats c . 35 
minuter senare. Se i ovrigt alt . I. 

Forhandsanmalan ar absolut nodvandigt och sker till Bernhard Beskow 
(telefon 0762/414 56) senast mandagen den 21 maj. 

Vid foreningens 
tionarer: 

arsmote den 21 februari 1984 valdes foljande funk-

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
~riga styrelseledamoter 

Bernhard Eeskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Engel Angberg 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

+ Ordforanden i Islandsklubben l Gbg 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Ordforande i Islandsklubben i Goteborg var vid tillfallet Bjorn 
Forsgren, men som framgar av nasta notis har han nu eftertratts av 
Ingvar Andersson. 

Vid arsmotet i Islandsklubben i GOteborg den 25 februari 1984 
valdes till : 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare 
Kassor 
Revisor 

Ingvar Andersson 
Bjorn Forsgren 
Bengt Olofsson 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 

Goteborgsklubben beslot hoja arsavgiften for 1985 till 50 kr (varav 
35 kr gar till riksforeningen och 15 kr till de lokala aktivite
terna) . Klubbens underskott var 1983 kr 1.800. (Betr. avgiften 
for 1984, se nedan.) 

Sam vanligt vid denna tid pa aret ger vi har ett litet sammandrag av 
foreningens bokslut, alltsa denna gang det for 1983. Det omfattar 
inte Goteborgskl ubbens lokala bokslut. Beloppen ar avrundade. 

Intakter 
Arsavgifter 
Diverse intakter 
Rant or 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
Underskott pa varauktionen 1983 
bvriga omko~tnader (sammantradeskost-

nader i Stockholm, porton och diverse 
St~atter (pa ranteintiikten) 

10. 100 
600 

1 .200 
11 • 900 

6.900 
1 .600 

2.200 
500 

11 • 200 



.Arsavgifterna 
1984 och 1985 

Inbetalning av 
arsavgiften 
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Det blev alltsa ett litet overskott pa 700 kr, medan de narmast 
foregaende aren visat vissa mindre underskott. 

Foreningen redovisade vid 1983 ars slut ett lrapital pa runt 14.500 
kr. Dessutom forvaltar vi cirka 20,900 kr avsedda for st~mpelhand
boken • 

Islandsklubben i Goteborg - omfattande alla medlemmar med G efter 
medlemsnumret - har for ar 1984 faststiillt avgiften till 40 kr och 
- sasom redan niimnts ovan - for ar 1985 till 50 kr. (Bada aren gar 
darav 35 kr vidare till riksforeningen, Foreningen Islandssamlarna.) 

For foreningen i ovrigt iir avgifterna fer 1984 enligt tidigare fattat 
beslut 40 kr for ~'S-medlemmar" (de som bor i Stockholm med omnejd, 
de har S efter medlemsnumret) och 35 kr for ovriga. Foreningens 
ovannamnda arsmote beslot bibehalla samna avgifter for 1985 . 

For ungdomar (t.o.m. det ar man fyller 18), vare sig S~ Geller 
andra, giiller inte ovanstaende utan avgiften iir 10 kr per ar bade 
198h och 1985. 

Vi far nu uppmana alla (utom de som forskottsbetalt, se nedan) att 
inbetala medlemsavgiften for 1984 snarast. Gar det genast, sa glomme7 
Du inte bort det . Avgiften iir alltsa for detta ar: 

for Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm 
med omnejd och alltsa har S efter numret) 40:-

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 40:-
for ungdomar 10:-
for alla ovriga 35:-

Av medsant :inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto Du 
skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och nr 
40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(som star pa adressetiketten och i medlemsforteckningen) och Din 
fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan sanda avgiften i svenska 
sedlar eller genom internationell postanyisning (money order) eller 
check dragen pa svensk bank till foreningens kassor Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2 , S-115 2h Stockholm, men fran bl.a. Danmark och 
Norge gar det enklast att inbetala pa postgirokontot. 

Liksom tidigare iir vi beredda att av dem som vill forenkla inbeta
landet samtidigt mottaga betalningen for ar 1985. Medlemmar i 
Goteborgsklubben bor i sa fall komma ihag att avgiften for 1985 ar 
hojd till 50 kr. Fran medlemmar i utlandet iir vi ocksa beredda att 
mottaga betalning a conto pa framtida avgifter (t .ex . 100 kr). 

Vi skickar nu inbetalningskort till alla, men manga har redan betalt 
for 1984. For att undvika dubbelbetalning tar vi har med en forteck-
ning pa alla dem som till mitten av mars (betr. G-medlemmar fram 
till slutet av februari) 1984 erlagt betalning pa 1984 ars avgifter. 
a) Foljande har betalt full avgift for 1984: 

1 s 116 264 379 s 477 s 552 606 
3 s 142 s 266 s 382 479 564 G 607 
6 s 146 s 271 s 391 G 484 579 s 609 s 
8 s 163 G 275 s 421 s 492 580 610 

20 s 165 G 300 G 432 498 581 
31 194 G 302 434 s 500 588 
44 200 G 308 457 512 589 s 
78 G 209 G 317 466 520 596 G 
87 G 226 s 347 472 G 537 G 599 s 
90 G 239 s 363 474 s 551 G 602 



Rattelser av 
fel 1 rapport 
56 

Hopflugbreven 

Senaste nytt 
fran ndatumfyr
blocksfronten" 

Stiimpelhandbok 
for 118-piNG" 

b) Fi:iljande har delbetalningar till god.o och embeds inbetala arets 
avgift med avdrag for nedan namnda belopp (i dessa fall namner 
vi aven namn, eftersom vi vet att en del av Er troligen har for 
sig att Ni betalat full avgift och ancxa sakert ar omedvetna om 
att de tidigare gjort overbetalningar): 

29 s (Jagholm) 
171 S (Kierkegaard) 
254 S (Kjellander) 
446 (Helgason) 

35:-
35;-
5:-

25:-

523 (Holz) 
555 (Rasmussen) 
563 S (Fellenius) 
582 ( Blondal) 

30 :-
5:-

35 :-
5:-

I fi:irra rapporten blev det tyvarr tva sma fel i oversattningen av 
Olafur Eliassons artikel om de ;'nya;; skildingbreven. Bada felen 
finns pas. 7 i rapport 56. Brev nr 6, avsant fran Bjarnanes, hade 
givetvis (den felstavade) stampeln Bjarnarnes (inte Bjarnares), For 
brev nr 7 bortfoll uppgiften att Reykjav1ks ankomststampel hade 
datum den 16/10. 

Olafur Eliassen har dessutom papekat for oss att oversattningen av 
"landsfogeti 11 med 11 landshovding" ( vilken vi f att fran var isHi.ndsk
svenska ordbok) ar vilseledande. Av 6lafurs beskrivning av de upp
gifter, som ankom pa ''landsfogetinnn, framgar att en ba.ttre over
sattning vore nriksfogde" (ordet 11 landsfogde!! har ju i Sverige fatt 
en annan betydelse). Han svarade bl.a. for skattevasendet. 

Med ganska langa mellanrum dyker det upp nagot Balbo-brev som Vl 
inte kant till forut. Det senaste ar nr 146, utb,judet pa en 
schweizisk auktion (Corinphila). Antalet av oss kanda brev ar 
harigenom 96. 

I katalogen fran en annan schweizisk auktion (Feldman) finns tre 
Balbo-brev? varav ett som vi inte sett forut, men dess rek-nummer 
syns inte pa avbildningen . Det ar adresserat till en Miss Katherine 
Wheeler i Portland, USA. Eftersom det har 11Attest Dr. Debo" kanske 
vi kan fa be var medlern Arno Debo om numret? 

Fran var trogne rapportor Sveinbjcrn Blondal har vi rnottagit fol
jande depesch: "Det har nu kornmit en fjarde tryckupplaga av 50 aur 
gardsmyg, Facit 604. De datum av detta tryck som jag hittills kanner 
ar 9.1 .84 och 10.1.84. Enligt en snabb bedomning liknar detta tryck 
andra och tredje trycken, och rnarkena ar tryckta pa maskin nr 11 
( T . D • 3-11 ) • 11 

Sveinbjorn har varit vanlig nog att sanda oss ett helt tioblock med 
tryckdatum 9. 1.84. Bernhard Beskow finner ocksa att fargen stammer 
med andra och tredje trycken, Facit 604 b (brun). Facit far dock i 
fortsattningen stryka att 604 b har matt gumrnering, ty fjarde trycket 
har en ganska blank sadan. 

Fran var medlern Eysteinn Hallgrl:msson har vi fatt ett exemplar av en 
av hans forening, frimarksklubben Askja, utarbetad och nyss utgiven 
handbok over de postanstalter och poststarnplar9 som forekommit i 
Sudur-pingeyarsysla, ett av Islands storre lan med staden Husavl:k 
som huvudort. 

Boken ar ett fint exempel pa vad som nu brukar kallas 11 hembygds
filateli11 . For var och en av de 41 postanstalterna anges nar den 
existerat, vilka starnplar som anviints (med bilder av stamplarna), 
vilka personer som forestatt postanstalten, varjamte orten lokalise
rats pa en kartskiss och, i de flesta fall, ocksa visas en bild av 
"posthuset" eller eljest fran orten . 



Mera om avstamp
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Genom att Askja fatt lana de tabuleringar av postanstalter och deras 
stamplar, som gjorts for var egen stora stampelhandbok, har arbetet 
uppenbarligen underliittats for medlemmarna av Askja. Samtidigt inne
bar detta~ att mycket av bokens innehall kommer att aterfinnas i var 
stiimpelhandbok, niir den utko~~er. 

Askjas bok hete:r ''Post saga S . -ping ~' 1. hefti" och omfattar 92 sidor 
i AS-format. Den kan best<'Hlas fran Eysteinn Hallgrimsson ~ Gr1mshl'<sum, 
Adaldal, IS-641 Husavik, och priset iir Sv.Kr. 75:-. (Priset i Island 
bar vi inte fatt uppgift om.) 

I rapport 54 (maj 1983 ) skrev Halther Fenger om anviindningen av de 
danska stamplarna av 1870 - all tsa. A-stampeln och treringade 236 -
pa islandsl{a skilding- och aurmiirken " Han ville beteckna denna an
vandning som felaktig och t,o.m. '' icke legal". I rapport 55 atergav 
vi ett svar harpa fran Sir Athelstan Caroe, som slutade med att han 
icke kunde instamma i Fengers omdome att de danska stiimplarna an
vants "olagligt" pa de isliindska markena , 

Vi har ocks a fatt ett uttalande fran Jon Adalsteinn Jonsson, 
Jonsboks forfattare . Nagra punkter i detta overensstiimrner nara med 
papekanden gjorda av Sir Athelstan~ varfor vi kan gora vissa for
kortningar i var har foljande oversattning av Jon Adalsteinns 
uttalande, 

"Det ar svart att uttala sig, niir det galler losa frimiirken, huru
vida stampling med A-stampel eller 236 (eller 237) pa isliindskt 
skildingmarke ar en "efterstampling1

' eller tillkommit genom vards
loshet eller rent misstag. Naturligtvis ar det riitt~ att en sadan 
anvandning var mot reglerna, men man har i borjan icke varit sa 
noga . Det rna sa vara, att postmastaren i Reykjavik direkt bestamt 
att A-stampeln skulle anvandas framforallt som plats- eller 
ankomststiimpel (transitstampel), pa samma satt som 1870-72, da 
sjalva makuleringen skedde med 236. Pa detta har vi manga beliigg 
pa brev fran de forsta aren med islandska frimarken , Men man har 
gripit till nummerstiimpeln for makulering, kanske framst pa grund 
av bradska vid vissa tillfiillen,, ,,". 

Jag kan vara overens med Fenger om att det aldrig varit avsikten 
att anvanda A-stampeln for malmlering av isliindska skildingmiirken 
(eller aurmiirken fran 1876). Till detta andamal hade man B-stamp
larna, som kom till Island i november 1872 och alltsa fanns pa 
plats 3 dade islandska frimiirkena borjade anviindas 1873. Icke desto 
mindre har A-stiimpeln anvants i Reykjavik for makulering~ se 
Hv1tanes-brevet pas. 67 i Jonsbok , Icke kan man kalla detta brev 
"efterstiimplat 11 

••••• • 

Mot bakgrund av dessa iakttagelser finner jag det orimligt att, soro 
Fenger gar, tala om 11 efterstampling11 i samband med 236 och A-stam
peln . Det ror sig snarare om forseelser . Man sag som huvudsaken att 
fa frimarkena roakulerade med en stampel9 sa att de icke kunde ater
anvandas,,,,,, Jag kan icke instamma i Fengers uppfattning, att 
marken med A-stiimpel och 236 (237) skulle vara mindre varda an de 
med B-stiiropel. Eftersom de iir siillsyntare an de B-stiimplade iir mot
satsen naturlig, och det ar helt rimligt att de tas upp till hogre 
varde i katalogerna. 11 

I rapport 54 hade vi ocksa ett omnamnande av en diskussion om huru
vida instruktionen for avstiimpling under det islandska postverkets 
aldre tid favoriserade hornstiimpling eller mittstampel (npa nosen"). 
Om detta sager Jon Ada.lsteinn: 
11Jag har ingenstiides sett det omtalas, att postmiinnen skulle varit 
instruerade att stiimpla miirkena sa att endast en del av stiimpeln 
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kom pa frimarl~et, Jag haller for sannolikt att postens ledning 
onskat det motsatta. I J6nsbok 5 s . 55, har jag atergett paragraf 
7 i den ar 1872 utfardade instruktionen for postanstalternas fore
standare ~ och d2"r star bl.a.: " • .• och sedan frimEirkena blivit 
vederborligen makulerade med harfor avsedd stampel~r . Ordet 11veder
borligenn (tilhlydilega) tyder jag s a att det gallde att makulera 
markena se. grundligt sam mojligt ' Jag anser att man pa. denna tid 
framst var intressera.d av a.tt fa en sa kra.ft ig makulering ~ a.tt 
ateranviindning omojliggjordes. Hade jag varit narvarande vid den i 
rapport 5~ namnda. diskussionen ~ skulle j ag kraftigt protesterat mot 
tanken att hornstampel skulle varit rekommenderad, icke minst dar
for att Eildre isli:i.ndsl~a fr imarken vanligen ar tamligen mittstamp
lade . Aven de marken, som Thomsen fick ef'terstamplade 1890, fick 
mittstampeL" 

I rapport 55 hade Vl senast en lista over nyutkomna marken. Sedan 
har foljande marken utgetts. 

Facit 
nr 

645 
646 

6ln 
648 

649 
650 

651 
652 

Utg,
dag 

1 o I 11 
" 

6/12 
l! 

1/3 
n 

3/5 
ll 

Valor 
(aurar) 

600 
650 

650 
700 

600 
2500 

650 
750 

Motiv m.m. 

Julfrimarken 

President Kristjan Eldjarn 

Pimpinellros (Rosa pimpinellifolia) 
Gasort (Potentilla anserina) 

Europamarken med det l ar gemensamma 
bromotivet 

Vid emissionerna 1/3 och 3/5 anvandes speciella FDC-stiimplar . 
Inget av ovannamnda marken ar tryckt i Frankrike, sa det blev 
inga nya datumfyrblock denna gang. 

Julfrimarkena forestaller Jungfru Maria med Jesusbarnet (645) resp. 
en angel over ett islandskt landskap (646) och ar bada tecY~ade av 
Fridrika Geirsd6ttir; 

Nar forre presidenten Kristjan Eldjarn avled 1982 skrev vi (i 
rapport 52) att vi sakert snart sku~le f a se honom pa frimarke. 
Var gi ssning har alltsa slagit in . Eldjarn var fodd 1916 och till 
yrket arkeolog och museiman. Islands president var han i tre 4-ars
perioder 1968-1980. Orden !'forseti lslands 1

' pa market betyder 
"Islands president''. - Island har hittills haft fyra presidenter: 

Sveinn Bjornsson 
Asgeir Asgeirsson 
Kristjan Eldjarn 
Vigdis Finnbogadottir 

194~ -1 952 
1952- 1968 
1968-1980 
1980-

Frimarken utgivna 
1952 
1973 
1983 

Regeln tycks vara att en president forst maste avlida for att kunna 
komma pa frimarke . - Nytt presidentval halles nu 1984, och Vigdis 
har meddelat att hon ar beredd att stalla upp till omval. 

Blommarkena nr 649-650 ar en direkt fortsattning av blomserien 1982 
(629-632), i samma format och utformning men med andra valorer. 
Rosa pimpinellifolia heter pa islandska ;'pyrniros 1

', men ar tydligen 
icke vad vi i Sverige kallar tornros ,. Svenska namnet ar enligt 
floran lipimpinellros". I Island ar vaxten sallsynt och fredad. 
''Pimpinellifolia" betyder att dess blad liknar de sam finns pa den 
vaxt, pimpinell, varav man far den av Bellman omsjungna rodvins
kryddan pimpinella . - Gasorten ar allman bade i Island och Sverige. 

Att arets europamarken har samma motiv i alla landerna beror pa att 
CEPT ( europeiska post- och teleforbundet) i ar firar 25-arsjubileum. 
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Till den lista over hittills inrapporterade BERUFJORD-stamplade 
marken, som vi hade i forra rapporten, har Sir Athelstan Caroe 
sant oss foljande kommentarer. 

"Jag har funderat kring artikeln i januarirapporten om BERUFJORD
stampeln, dock utan att komma till nagra definitiva slutsatser. 

For det forsta ar det anmarkningsvart att objekt 3 (mitt par av 
40 aur) och 5 (Eldrups) ar "tvillingar11

, och det forhallandet att 
nr 1 (3 aur 1 GILDI) har samma datum (12/7) som dessa antyder for 
mig att de troligen ar efterstamplingar av nagon som pa ett eller 
annat satt kommit i besittning av stampeln - de kan knappast vara 
resultatet av en tillfallig, om ock l tiden sen, bruksanvandning 
av stampeln. 

Nar jag forst sag datumet 12/7, kom jag paden tanken att det 
skulle kunna vara det datum 1872, da BERUFJORD hade sin sista 
ordinarie anvandning. Efter att fr8...D Leeds universitetsbibliotek 
ha inforskaffat tidtabellen for 1872 ars turer har jag emellertid 
funnit att Berufjordur anloptes den 4/6, 14/7 och 24/8 vid 
fartygets resor fran Kc,6benhavn till Reykjav1k och den 28/6, 28/7 
och 6/9 i motsatt riktning, varfor min ide visade sig icke riktig. 
Som synes var Berufjordur en "sommarhamn 11

, varfor datum 2/12 
(objekt 6) icke heller stammer. 

Jag kan inte riktigt bestamma mig for hur bortfallet av vissa 
bokstaver i stampeln pa vissa av markena skall forklaras. Vi 
kanner ju till hur vissa av kronstamplarna, som var av gummi~ for
lorade bokstaver under anvandningen (t . ex. /p/6rshofn eller 
B/u/dir)~ men dessa fall ar inte jamforbara med de saknade bok
staverna i BERUFJORD, och det ar otankbart att namnda stampel 
skulle ha blivit sliten, da dess ordinarie bruk var bara 6 dagar! 
Detar intressant att objekt 2 har bara BERU, medan nr 1, 3, 5 och 
6 bar FJORD (mitt objekt, nr 3, angavs i rapporten ha bara JORD 
men har FJORD och en aning av U) och nr 4 bela namnet. 

Som ett preliminart omdome - som kanske kommer att kullkastas nar 
ytterligare objekt patraffas - antager jag att originalstampeln 
kom i privata bander och anvandes for att stampla marken som var 
mera sallsynta stamplade an ostamplade - t.ex. f GILDI-miirken -
och enstaka aldre marken (objekt 3 och 5). Jag tror icke att de 
ar forfalskningar. 

Det ar i sa fall svart att forsta ., varfor sa fa exemplar av 
BERUFJORD ar kanda pa f GILDI (jamfor Akranes, Saurbaer och 
Hraungerdi pa denna serie). Jag tror att det finns flera exemplar 
att upptacka. (Fanns det inte ett exemplar i Hans Hals 1 samling?) 

Bast vore givetvis om man i Island km1de utforska vad som verkligen 
hande med BERUFJORD-stampeln. Blev den aterkallad till Reykjav1k, 
var forvarades den och - 11 sextiofyradollarsfragan" - hur kom den i 
oratta bander?" 

Nar Torben Hjc,6rne i december besokte va.r forening i Stockholm 
fick var sekreterare tillfalle att efter sammantradet visa honom 
sin nummerstampelsamling. Darvid tog Torben, som bl.a. ar mycket 
intresserad av skeppspost, upp fragan om det inte finns vissa 
fel i de uppgifter som liimnas, bl.a. i Facit, om anvandningen 
av ett par nummerstamplar (178 och 200) ombord pa fartyg i 
islandsk kusttrafik. Torben lovade att soka fa fram uppgifter 
om vilka fartyg' som under "nummerstiimpelperioden1

! gatt i sadan 
trafik och under vilka ar detta skett. Bara en vecka senare inflot 
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en utforlig rapport fra11 Tor ben, och derma ar sannerligen inte 
bara av intresse for nummerstampelsamlarnao Torben betonar att, 
aven om han konsulterat atskilliga kiillor) uppgifterna i hans 
rapport far tas med en viss forsiktighet 9 narmast med hansyn 
till att de kan vara ofullstandiga " 

Har foljer nu Torbens redogorelse : 

Jag forutsatter i det foljande att islandska postverket inrattade 
brevsamlingsstallen eller liknande pa fartyg i kusttrafiken runt 
Island . Har foljer nagra uppgifter om dessa skepp. 

Ar 1895 beslutade Alltinget att staten sja.lv sk.ulle ordna en be
tydligt utvidgad kusttrafik kring Island, men detta program maste 
man ge upp redan 1897 efter mycket stora forlustero DFDS (Det 
Forenede Dampskibs-Selskab i Danmark) fick harefter &ter - liksom 
tidigare alltifran omkring 1874 - kontrakt pa kustsjofarten for 
ar 1898 och satte in tva specialbyggda skepp, "Skalholt" och 
"H6lar 11 ~ uppkallade efter de tva gamla islandska biskopssatenao 
Avtalet foreskrev att de tva skeppen mellan den 15 april och den 
31 oktober skulle ga i regelbunden rundfart kring Island och 
darefter atervanda till Danmark. Ar 1909 forlorade DFDS detta 
kontrakt till rederiet Thore, sam tarde ha fortsatt kustsjofarten 
enligt oforandrade riktlinjer men med sina skepp "Austra11 och 
"Vesti 11 o Sedan Thore 1912 icke onskat fornya kontraktet 9 over
talade Alltinget DFDS att 1913 ater svara for kusttrafiken . Denna 
bedrevs formodligen ater med 11Skalholt 11 och "Holarll o 1914 medde
lar DFDS att man icke onskar starta arets kustsjofart, eftersom 
det bildats ett nytt islandskt rederi, Eimskipafelag fslands~ 
vari Alltinget tecknat en star del av al<;:tierna. 

Ar 1914 bedrevs kusttrafiken av rederiet Thore tillsammans med 
det norska Bergenske Dampskibsselskab, eftersom Eimskipafelag 
Islands icke onskade ataga sig denna uppgif't. Efter forsta varlds
kriget overtog dock det islandska bolaget kustfarten, ehuru pa 
Alltingets ekonomiska ansvar , och insatte det fran Thore kopta 
fartyget ·· · sterling~: jamte bolagets ovriga skepp "Gullfoss' 1

, 

"Godafoss 11 och dLaugarfoss", 11 Sterling" forolyckades oeh efter
traddes 1923 av "Es,ja'', det fartyg som anvande brostampeln 
II 4 I REYKJAVJ.K SKIP 1\fr 1 ', och detta ersattes l sin tur 1939 av ett 
annat skepp med namnet ;'Esjal!. 

Sammanfattningsvis skulle salunda skeppen l kusttrafiken 1898 -
1922 ha varit: 

1898-1908 samt 1913: Skalholt och Holar (DFDS) 
1909-1912: Austra och Vesti (Thore) 
1914-1922(?): Sterling och ?? (Thore + Bergenske) 

Narmast darefter kom Sterling, Gullfoss, Godafoss och Laugarfoss 
(Eimskip). 

Mot bakgrund harav synes det svart att forklara Facits uppgifter: 
for nurnmerstampel 178 : "Laura 1906-11 91

, 
11 Botnia 1912-16 17 

:' a 200 : "Skalhol t 1908-14" 

DFDS uppger att man agt fol,iande 
aHolar" (548 BRT) 
"Skalhol t 11 

( 524 BRT) 
1jLaura 11 

( 1 049 BRT) 
"Botnia11 

( 1326 BRT) 

skepp med bar aktuella namn : 
1898-1919 
1898-1919 
1881-1910 
1891-1935 

Sa langt Torbens intressanta redogorelse o Har kan emellertid till
laggas att Facits uppgifter om 178 och 200 icke ar annat an en 
kanske alltfor djarv bearbetning av de uppgifter som lamnats av 



Kronstampeln 
Fagurholsmyri 
(6lafur 
Ell.asson) 
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Caroe och N¢rgaard om nummerstamplarna. Caroe har strangt taget 
bara angivit resp. startar (Laura 1906, Botnia 1912 och Skalholt 
1908), medan N¢rgaard dessutom for s/s Botnia angivit tiden till 
1912-1914 . Caroe har dessutom i sin " Icelandic Posts 1776-1919'1 

omnamnt att "Laura" 9 som framst va r insatt for trafiken mellan 
Island och Danrnark, ocksa sysselsattes i viss islandsk kusttrafik. 

SB.kert finns det en hel del att komplettera i denna historik .• Vi 
hoppas speciellt pa inlB.gg fran va:r.-a i sHi.ndska medlemmar. 

6lafur Eliasson har sant oss en artikel~ aven avsedd att publice
ras i Grusk 9 och som har fo l jer J. sekreterarens oversiittning 
fran islandskan. 

Ofta har det talats och sl-;:rivits om de s.k. ·'stora11 kronstiimp
larna, som ar kanda fran atta brefhirdingar (brevsamlingsstallen). 
En av dessa ar Fagurholsmyri i A-Skaftafellssysla, som fick kron
stampel i slutet a.v 1894 eller bor,ian av 1895. A.r 1903 fick F . 
nummerstampel 23, men anda blev kronstampeln anvand senare, 
parallellt med nummerstampeln .. Kronstampeln ar kand pa frimarken 
anda in pa 1920-talet. 

Somliga samlare har ansett att F. har haft tva olika stora kron
stamplar, och Faci t upptager tva. storlekar, den ena med 24 mm, 
den andra med 29 mm diameter. Andra har menat att det ror sig om 
en och samma stampel, som pa n agot satt "forstorats". Det har 
framforts ideer om hur denna forstoring kommit till stand (Tore 
Runeborg i bilaga till Rapport februari 1979, Sig. H. porsteinsson 
i Islandske poststemplar 3, 1981 , och ev " andra) . 

Pa frimarksutstallningen Frimex 1982 i ReYkjavik visades fyra 
brev med kronstampel Fagurholsmyri , och h iirigenom blev det till
falle att gora jamforelser. Ett gemensamt kannetecken fanns i 
stamplarna pa alla breven: bokstaven ''on i ortsnamnet saknades, 
endast accenten over o-et satt pa. sin plat s. Salunda sag orts
namnet ut som FAGURH"'LSM1RI., Detta l>.annetecken visar att man inte 
behover betvivla att det ror sig om en och samma s tam:pel pa alla 
breven. 

Jag har matt stamplarna med bade millimetermatt och ringschablon 
och resultatet foljer hiir. 
1. Ofrimarkt brev, okant artal. Diam , 24 mm. Brevet har ocksa 

en BJARNARNES-stampel . 
2. Ofrimarkt tjanstebrev, okiint artaL Diam. 25 mm. 
3. Brev med 2 x 10 aur Frederik VIII ~ stamplat pa bal;.sidan 

Kj¢benhavn 5 okt. 1913, Diam. 26 mm. 
4, Brev med 10 aur Tva. kungar, grovtandat, daterat 20.8.1916. 

Diam o 27 mm. 

Vidare har ja.g matt diametern pa sa.mma stampel (o-et sa.knas) pa 
losa marken utgivna 1917--22, och ,jag har funnit diametern vara 
27-29 mm , Matningen pa losa marken ar dock nagot osaker? eftersom 
en del av stampeln saknas, 

Enligt min mening visar dessa. ial<:.ttagelse r otvetydigt att endast 
en kronstampel anvants i Fagurholsmyri. Stampeln har utvidgats 
( "forstorats ;r ) efter hand' antagligen genom nagon speciell behand
ling som den blivit foremal for. Stampeln har dessutom skadats 
sa att o-et fallit bart, och detta har skett pa ett tidigt 
stadium, eftersom felet finns redan p a brev 1, dar stampeln har 
den ursprlli~gliga diametern 24 mm , Det skall namnas att stampeln 
iir kand oskadad (med ''o" ) och med 24 mm diameter pa fintandat 
aurmarke. 
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Vad ovriga 01 stora" kronstiimplar betraffar, saknar jag upplys
ningar om tillrackligt antal brev med kand datering for att 
kunna faststalla om de undergatt samma (kontinuerliga) utveck
ling som Fagurholsmyris stampel , 

Sa langt 6lafurs insanda artikel . Uttalandet i sista stycket 
skall uppenbarligen inte tolkas s a att forfattaren hyser tvekan 
om att inte samtliga 11 stora" kronstamplar bara ar 91 forstoringar" 
fran det ursprungliga formatet. Vi vet ju att de 11 stora'1 kron
stiimplarna alltid aterfinns pa senare emissioner an de 11 sma" 0 

vilket papekats av l'ore Runeborg i hans langa artikel om 
"Islands kronstamplar", som 6lafur ornnamnt ovan. 

Vi har efter att ha mottagit Olafurs artitel, i brev fragat for
fattaren vad han narmast avser meC: den '·'speciella behandling 11

, 

som namns i nast sista stycket, och om han ansluter sig till 
Tore Runeborgs tanke att forstoringen uppkornmit genom att stam
peln tvattats med fotogen . 6lafur svarar pa denna fraga: 
11Med att stamplarna blivit foremal for speciell behandling har 
jag menat att de bli vi t uppblotta med nagot som kornmi t dem att 
svalla. Jag tycker Tore Runeborgs teori har sannolikheten for 
sig. Som han pa,pekat i sin artikel, svaller kautschuk nar den ut
satts for fotogen. Fotogen borjade ersatta de gamla tranlamporna 
i Island fran 1870, varfor Runeborgs teori stammer val tids
massigt "a 

Sekreteraren har for sin del lagt marke till att vissa av de 
"stora" kronstiimplarna inte ar helt runda utan fatt ett ojamnt' 
ovalt utseende. Pa fr aga harom svarar 6lafur Eliassen att en 
forklaring kan vara, att gummidelen av stampeln blivit storre an 
den traplatta, pa vilken gummit var fastsatt , och troligen 
krangts ut over plattans kanter. Om den som anvander stampeln 
da haller den litet snett - dvs. inte slar paden helt lodratt -
kan gummit genom mekanisk paverkan bli utspant litet olika i 
olika riktningar. Det resulterar i elliptisk (oval) form pa 
avtrycket. 
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