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c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 
115 24 STOCKHOLM 

Rapport augusti 1984 
(Nr 58) 

Hej pa Er alla och valkomna till en ny sasong! 

Sommaren b6rjar lida mot sitt slut och vi drar igang igen med samman
traden, h6stauktion och rapporterna, Vadret har i Sverige inte varit 
det allra basta i somras med tidvis mycket regn och rekord i antal 
dagar med aska ( tord6n), men vi hoppas Ni alla anda haft gladje av 
sommaren och ar beredda att med nya krafter agna Er at de gamla 
papperslapparna - frimarkena. 

I Reykjavik har avhallits den stora utstallningen NORDIA 84, som 
blev en klar succe, G6teborgsklubbens skattmastare Tom Rinman var 
dar och avger i denna rapport sin reseberattelse. Flera av vara 
medlemmar kammade hem fina utmarkelser, och vi gratulerar dem sa 
hjartligt" 

Tyvarr maste jag konstatera att vi har manga obetalda medlemsavgifter 
(vilket val bl.a. beror pa att vi Sande ut inbetalningskorten sa 
sent i varas). Om Du inte ar absolut saker pa att Du betalat, maste 
Du titta efter i listan over dem som inte har betalt. Listan finns 
har i borjan av rapporten. Och h6r Du till dem som annu inte gjort 
ratt for sig, tank pa att det verkligen ar pa tiden att det sker ~' 
nar Du fran oss i och med denna redan fatt tre rapporter i ar, fatt 
vara med om vinterofferten och nu inbjuds till hostauktionen, Gar 
slag i saken och skicka in den obetydliga lilla summan bums och 
omedelbart! 

Hostauktionen blir i G6teborg och inbjudan till den kan Du lasa i 
rapporten. Glom inte att inlamningsfristen utgar den 20 september. 
Vi hoppas fa ih~p till en verkligt fin auktion. 

Tva bilagor medfoljer denna rapport som 11 extra tilldelning11
, Den ena 

ar supplement 1 till var medlemsforteckning och upptager de 40 
medlemmar, som kommit in i foreningen under de senaste 30 manaderna. 
Glom ej att titta pa deras specialintressen - flera av dern bar fina 
specialiteter, som kanske Du ocksa ar intresserad av . - Kanner Du 
nagon som borde ga med i foreningen, se till att underratta fore
ningen om saken. 

Den andra bilagan ar en present till datumfyrblocksamlarna, vars 
antal icke ar sa litet. Vi andra kan ju, om vi vill, stillsamt 
gladja oss at att vi inte gett oss pa att samla in c . 150 datum, 
som mycket lattare aterfinns i almanackorna. 

F.o. hoppas jag att Ni skall tycka att denna rapport innehaller 
varierad och intressant lasning. Som vanligt har jag fatt stor hjalp 
av andra 9 denna gang sarskilt av Leif Fuglsig och Folmer 0stergaard. 

Jag skall slutligen pa Stockholms-avdelningens vagnar framfora dess 
tack till Berit och Bernhard Beskow for den trevliga och festliga 
dag hos dem, som i maj avslutade varsasongen. 

Sekreteraren 



Host ens 
sammantraden 
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avsif'ter 
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Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56 3 4 tr . 
Tid kl. 19.30. 

Onsdagen den 19 september: Leif Nilsson visar och berattar oo 
brittisk militarpost i Island 

Tisdagen den 16 oktober: Filmvisning, Islands-film 
Onsdagen den 21 november: Visning av hcstauktionens objekt 
Tisdagen den 11 december: Leif Nilsson igen, men nu med 

amerikansk militarpost . 

Goteborg. Sammantraden kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i 
manaden. Det ar f.n. litet oklart om lokalen, men l okal 
och program meddelas i annons i Goteborgs-Posten sondage~ 
fore motesdagen. - Visning av hostauktionens objekt 
onsdagen den 14 november, auktion den 28 november. 

Du som inte med hundra rocenti sakerhet vet med Di att Du betal t 
medlemsavgiften, se hitl Se efter om Ditt medlemsnummer vilket, 
som Du nog vet, finns bade pa kuvertet fran foreningen och i medle~s
forteckningen) finns med i listorna nedan. Om saar fallet, ~i~ 
Di6 att betala, sa att Du inte behover riskera att aka ur medle~s
registret. 

Vi listar har numren pa de medlemmar, som intill den 12 augusti £.inn'.; 
ej betalt. 

a) Foljande skall betala 40:- till postgiro 26 73 70-5, 
Islandsklubben i Goteborg: 

58 G 154 G 331 G 404 G 536 G 575 G 
59 G 159 G 332 G 411 G 542 G 576 G 

103 G 179 G 337 G 428 G 544 G 578 G 
104 G 197 G 339 G 488 G 548 G 594 G 
122 G 245 G 361 G 490 G 559 G 600 G 
128 G 324 G 392 G 535 G 568 G 605 G 
148 G 329 G 403 G 572 G 608 G 

6 13 G 
61 5 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5. Foreni~gen. 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet till Per Hanner, Wi ttstocksgatar -- , 
S-115 24 Stockholm (se vidare nedan). Beloppet ar 40:- kr , OD 

numret ef'terfoljes av ett S ( = bor i Stockholms-omradet), arm.ar ,-, 
35:- kr (se dock not xi vissa fall). 
Eftersom sa manga av nedanstaende ar bland vara utlandska meeD em-· 
mar, anger vi ocksa landsbokstaver for dem som icke bor i Sverige 
(fa se om detta hjalper till). 

23 s 262 377 
65 265 S 416 (US) 
79 S 282 (IS) 418 (GB) 

160 S 288 446 (IS)x) 
182 (N) 303 (IS) 451 (DK) 
184 S 310 S 452 (US) 
235 358 465 s 

473 s 
478 
486 (IS) 
503 
507 
519 (N) 
526 (IS) 

534 s 
538 (CH) 
541 (IS) 
555 (DK)x) 
557 s 
583 (IS) 
586 

590 s 
592 (IS~ 
595 

x) De sa markerade har visst tillgodohavande fran inbetalninga~ 
tidigare ar, namligen foljande: 

446 (Helgason) 25:- 555 (Rasmussen) 5:-
och kan alltsa minska inbetalningen med angivna belopp. 

De som sAlunda skall betala kan samtidigt, om de vill, erlagga ~r3-
avgiften for 1985, som ar samma som for 1984 utom for G-medlemmar~ 
som skall betala 50 kr for 1985 enl. tidigare meddelande. 

Till medlemmar utanfor Sverige, Danmark och Norge: Skicka beloppet 
helst i svenska sedlar. Check dragen p! svensk bank och ut.st!:lJ.d i 
svenska kronor gar ocksa. Vi kan ocksa ta emot betalni ng i (DS) 
dollarsedlar, varvid 5 dollar tacker arets avgift OCh 10 doll€..r !'..Y

giften for bade 1984 och 1985. (Blir det nagot overskott d'=i:r1;tc,ver· v.:.a. 
invaxlingen av dollarsedlarna, gottskrives detta till framtida br~K.) 
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Hastens auktion halles i Goteborg pa motet den 28 november. 

!~1~~i~g-~~-22J~~!= 

Slutredo
visning 
for vinter
offerten 

kan ske nar som helst men sista dagen ar den 20 september. 
Objekten sandes till Bjorn Forsgren~ Fredholmsgatan 29, 
425 30 RISINGS KARRA. Ring garna Bjorn om Du har fragor betraffande 
Din inlamning, bostadstelefon 031/57 26 78. 

Villkoren ar som tidigare, 10 %provision pa forsaljningssumman tas 
ut av inlamnaren, inget paiagg betalas av koparen. 

Kom ihag att: 
1) objekten skall vara uppsatta i instickskort eller sonderklippta 

Visirblad. Brev insattes i plastfickor . 

2) objekten maste vara fortecknade pa medfoljande iista. Listan 
skall uppta Facitnummer, kvalitet (inkl. uppgift om defekter), 
katalogpris och minimipris samt ev . kort beskrivning. 

En extra avgift a 2:- per objekt uttages om ovanstaende regler ej 
foljs . 
Pa forekommen anledning vill vi papeka att objekt som av nagon anled
ning ej medtages i auktionen atersandes forst vid slutredovisningen. 
rnskas omedelbar retur maste detta patalas och returen sker da pa 
inlamnarens bekostnad. 

Hjartligt valkomna roed inlamningar, helst sa fort som mojligt men 
dock senast 20 september. 

~~~~i~~ : -
iJ. Goteborg den 14 november 
i Stockholm den 21 november. 

Slutsumman for forsaljningen genom foreningens offert vintern 1984 
blev nagot over 19.000 kr, ett bra resultat tycker vi. Vi tackar 
Bernhard Beskow, var ordforande, som tog pa sig allt jobbet med 
denna offert. 

Reserapport fran Efter en nattlig flygning anlande vi i Reykjavik 05.30 den 1 juli. 
NORDIA 84 i Tyvarr blev vi endast tva stycken fran klubben i GOteborg som reste 
Laugardalshallen upp till Island och utstallningen NORDIA 84. Val framme skulle det 
i Reykjavik visa sig att det aven i ovrigt var fa klubbmedlemmar som reste upp 
av Tom Rinman till utstallningen och de jag traffade kom fran Danmark. 

Redan pa sondagen den 1 juli fick jag tillfalle att tillsammans med 
Ingvar Andersson, som skulle montera sin utstallningssamling, komma 
in i utstallningslokalerna, dar man hade kommit mycket langt med 
arbetet. Utstallningshallen var stor 9 ljus och luftig. Ramarna som 
nastan var fardigmonterade redan pa sondagen stod med goda mellan
rum vilket gjorde det latt att ga och studera de samlingar man 
onskade, Ett antal "sitt ner grupper" fanns placerade mitt i ut
stallningshallen, vilket var skont nar man gatt nagra timmar eller 
traffade nagon man ville prata med . Runt vaggarna fanns det bas for 
handlare och om jag inte tar fel fanns aven samtliga nordiska post
verk representerade. 

Utstallningen oppnade den 3 juli vilket aven var Islands dag, dar
efter hade de ovriga Nordiska landerna var sin dag och den 7 juli 
var det Nordens dag. Varje dag hade sin egen specialstampel. Jag 
besokte utstallningen vid ett flertal tillfallen men fick i stort 
endast tid till att se de manga exponaten fran Island , Gronland 
och Faroarna. Det ar inte manga ganger man far tillfalle att se 
sa mycket fint inom vart omrade. Skall nagot speciellt framhallas 
for oss Islandssamlare far det bli ram 1-12 som inneholl brev 
mellan aren 1776 och 1901 som hittats i arkiv pa Island. Det var 
en hel del helt fantastiska saker som visades. Allt fran forfilateli 
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och de omtalade skildingbreven till otroliga aur-brev, Nagra av 
dem funna helt nyligen, Jag hade turen att fa 6lafur Eliassen som 
ciceron just vid dessa ramar och fick en grundlig genomgang av 
exponatet for vilket jag ar mycket tacksam. Tyvarr kommer val detta 
exponat knappast att visas utanfor Island men vi far hoppas att det 
finnes med vid nasta storre utstallning pa Island. 

Slutligen vill jag gratulera vara islandslca vanner till en mycket 
lyckad utstallning bade vad avser arrangemang och kvalitet pa 
exponat, 
Pa aterseende . 

Sa nagot om utstallningsexponaten och utdelade beloningars samman
stallt av foreningens sekreterare pa basis av officiella resultat
listan och anteckningar av Tom Rinman. Vi begransar oss till de 
exponat~ som lag inom var forenings omraden (Island, Gronland, 
Faroarna , DVI) . For att visa hur duktiga var forenings medlemmar har 
vari t anges (m) efter narn..11et for den som ar medlem av Islandssamlarna. 

Utstallningens stora pris ("best in shmv 11
) gick till dansken Peter 

Heyer f or ett DVI-exponat. Stora nationella priset (for basta 
Islands-samling) togs hem av Ebbe Eld.rup (m) for "Island 1827-1919", 
en harlig samling av postal dokumentation, inkL s .k . aforfilateli". 

Av ovriga Islands-exponat skall vi forst namna Orla Nielsens (m) 
"Island 1847-1933" (forgyllt silver) och de silverbelonade Ingvar 
Andersson (m) med "Island fore 1893"' (med tonvikt pa stamplarna), 
Sigurdur Thormar (m) rned nBrostamplarna~'- (omfattade hela 15 ramar, 
sa dar fanns val plats for varenda brostampel fran 1894 till dags 
data) och Ole Svinth (m) "Utlandska avstamplingar 11

• Forgyllt silver 
tog aven amerikanen Lester Hinick med 11Is landsk luftpost 11 och 
silver fick en annan amerikan) George Sickels, valkand gammal 
Islands-samlare, for "Island, krigspost 11

, Med brans belonades bl,a. 
tva specialiserade stampelsamlingar 9 Gudmundur Ingimundarssons (m) 
"Vestmannaeyjar" och Jon Halldorssons "Stamplar pa 20 aur 1925". 

Enligt Tom Rinmans lista fanns det tva exponat som visade Gronland 
och fyra med Faroarna, bland de sistnamnda Helgi Gunnlaugssons (m) 
av Faroprovisorierna 1919 och 1940-41, som belonades med silver
brans, 

Halfdan Helgason (m) visade sin fina helsakssamling men det fick ske 
utom tavlan, for Halfdan var bade utstallningskommittens och juryns 
ordforande . I juryn deltog ytterligare fyra av var forenings med
lemmar, tre fran Island och en fran Danmark. 

Apropa medaljer : Om Du inte redan vet det 9 kan Du sakert inte gissa, 
i vilken idrottsgren Island kammade hem en olympisk medalj i Los 
Angeles , Jo, det var faktiskt i judo 9 som en islanning blev brons
medaljor i 95 kg-klassen, Denna insats rackte for att fora Island 
till fjarde platsen bland de i OS deltagande nationerna 9 om man 
namligen raknar som en svensk tidning gjort: lagg samman medalj
poangen (3 for guld, 2 for silver? 1 for brans) och dividera med 
landets invanarantal" Raknat sa blev ~Te-vr Zealand etta 9 foljt av 
Finland~ Rumanien och Island. Pa femte plats kom Sverige , 

Sedan forra rapporten 

Facit- Utg ,- Valor 
nr ~ (aurar) 
653 6/6 4ooo 

654 17/6 5000 

655 18/7 1000 

har foljande marken utgivits: 

Mot iv etc, 
NORDIA 84, block nr 3: gammal karta 

Republikens 40-arsdag: Islands flagga 

Godtemplarorden i Island 100 ar: huset ~ 

Akureyri dar forsta logen bildades 
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Pa alla dessa tre emissionsdagar anvandes i Reykjavik sarskild 
forstadagsstampel . 

Det tredje och sista NORDIA 84-blocket saldes fram till utstall
ningens sista dag, den 8 juli. Blocket visar en karta over Norden 
fran 1570, upprattad av den hollandske geografen Abraham Ortelius. 
I bladet bildar den del som omfattar Island och omgivande farvatten 
ett frimarke med valoren 40 kr. Blockets forsaljningspris var 60 kr. 
Bladet har graverats av Czeslaw Slania och - mycket lampligt, kan 
det synas - tryckts i Holland. 

50 kr-market med bela 7 islandska flaggor gavs ut pa nationaldagen 
den 17 juni, som i ar ocksa va.r republikens 40-arsdag. En intres
sant observation ar att detta faktiskt ar forsta. gangen den island
ska nationalflaggan avbildats riktigt pa ett islandskt frimarke. 
Av de fyra tidigare marken, som haft Islands flagga som huvudmotiv 
(Facit 182, 244, 361 och 362), bar namligen de tre sistnamnda av
bildat den tvatungade regeringsflaggan (rikisfani) och nr 182 , 
flaggmarket i stora alltingsserien, ar ritad sa att flaggan fatt 
belt felaktiga proportioner ( av osterrikaren Ludvrig Hesshaimer). 

Nagon kanske anser att Islands flagga ocksa aterfinns pa Facit 417 
(25 kr 1964) och 467-468 (25 och 100 kr 1969), bada utgivna pa 
republikens jubileumsdagar. Visserligen finns flaggans farger och 
monster med pa. dessa marken men det ar i en vapenskold. 

Islands nuvarande flagga anvandes forsta. gangen 1918, da landet 
blev ett sja.lvstandigt rike (med samma kung som Danmark) . Fargerna 
bla-vit-rod symboliserar himlen, isen och elden. Fore 1918 an
vandes inofficiellt under ett antal ar en bla flagga med vitt kors . 
Den ansags dock icke lamplig genom att den for mycket liknade den 
svenska och den davarande ~rekiska flaggan. 

Forsta IOGT-logen i Island bildades i Akureyri 1884 i det hus som 
avbildas pa det nya 10 kr-market och som ar bevarat som ett museum. 
Godtemplarorden i Island uppges ha haft stor betydelse icke bara for 
framjandet av nykterheten utan aven darigenom att denna rorelse 
var en foregangare inom foreningsvasendet i landet. 

Av de nya markena ar nr 655 tryckt hos franska postverket och det 
hamnar alltsa i datumfyrblockslistan . 

I forra rapporten namndes ett Balbo-brev, som fanns avbildat i en 
schweizisk auktionskatalog men s a , att numret icke var synligt. 
Vi bar nu fatt uppgift fran Arno Debo om numret, som var 250, och 
eftersom detta nummer ej var kant for oss tidigare, okade antalet 
av oss kanda Balbo-brev fran 96 till 97 . 
(Det namnda brevet saldes f.o. for ett pris motsvarande 24.500 
sv . kr , ett av de hogsta priser vi kanner till for sadana brev.) 

Sedan vi senast hade en fullstandig lista over datumfyrblocken pa 
islandska frimarken tryckta av franska post- och televerkets 
tryckeri , har det kommit fram atskilligt nytt. Vi bar darfor gjort 
en ny lista , som medfoljer som bilaga . Du som samlar detta omrade, 
spar den listan - det drojer innan vi gor nagon ny. 

Med hjalp av vara trogna specialister po. detta omrade - Sveinbjorn 
Blondal, Sigurdur Thorrr~r och Folmer ~stergaard- bar vi fort listan 
up to date. Tidigare ej rapporterade tryck och datum ar : 
a) Ett tredje tryck av 10 aurar hunden (F , 587) med hittills kanda 

tryckdatum 25.2. 82 och 26 .2. 82 . Papper ej fluorescerande . 
b) Ytterligare t va datum for fjarde t rycket av 50 aurar gardsmygen 

(F. 604) : 6.1.84 och 11.1.84. 
c) Det nya 10 kr-market (IOGT 100 ar) : hittills ar foljande datum 

kanda: 20. 3. 84, 2 1.3. 84 och 22 . 3 ,84 . 
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Att det fo r st under 1984 kommer fram en tryckupplaga av 10-aurar
market, som tillverkats 1982, kan verka overraskande. Vi gissar 
att forklaringen ar foljande. Saval 10- som 50-aurar-markena har 
sin viktigaste anvandnin,<:<; vid portohojningar, da det blir efter
fragan pa kompletterin~svalorer. De senaste hojningarna av brev
portona har rort sig om 50 aurar. Men liksom i de flesta andra 
lander bestammer icke det islandska postverket sjalvt portona 
utan det ar en regeringsf'raga. Posten har alltsa mast ~ardera sig 
for att en begard portohojning pa 50 aurar (=c. 15 svenska oren) 
kan bli nedprutad av regeringen till t.ex. 30 aurar. I sadant fall 
kan det bli stor efterfragan pa lagsta valoren under en overgangs
tid. Mindre an ett ar efter leveransen i april eller maj 1981 av 
andra trycket av 10-aurar-m~rket synes darfor postverket ha skaffat 
sig ytterligare beredskap genom att bestalla annu en upplaga. Denna 
upplaga har dock kunnat ligga orord i forradet anda till 1984, 
eftersom portohojnin~arna daremellan rort s i g om 50 aurar per gang. 

I bilagan har vi inte tagit med de s.k. T.D.3-uppgifterna, som 
ocksa. finns tryckta i arkens marginaler (T.D.3-12 betyder ju 
''tryckt pa maskin nr 12"). Varje tryckupplaga har ju veterligen 
tryckts pa bara en maskin. For de me.rken som tryckts flera 
ganger (587 9 604 och 618) kan dock dessa uppgifter vara av nagot 
intresse, varfor vi anger dem har. 
Marke Tryck Maskin Me.r ke 

587 1 8 604 
" 2 13 " 
" 3 12 618 

604 1 7 II 

1f 2 6 

Trvck 
3 
4 
1 
2 

lv!askin 
r 
0 

11 
8 

10 

Folmer 0stergaard och Leif Fuglsig har var for sig sant oss tabule
ringar over vilka maskiner som anvants for resp. marken och 
upplagor. Forda up-to-date visar dessa att de 45 tryckningar som 
hittills gjorts av de 39 markena har fordelats pa 12 olika maskiner 
(nr 3, 4, 6-14 och 16), varav nr 13 (8 tryck) och nr 7 (7 tryck) 
svarat for storsta antalet. Nagot speciellt monster for valet av 
maskin har inte kunnat urskiljas . 

Vi vantade oss en del inlagg med anledning av Torben Hj¢rnes 
artikel i detta amne i forra rapporten . Hittills har det dock 
bara kommit ett, detta fran Anker Jonsson i Malmo. Han saknar 
i Torbens redogorelse skeppet Hjolnir . Pa ett brev fran Reykjavik 
till Akureyri med tva-kunga-marke och svarlast datumstampel fran 
1910-talet star antecknat E/S Mjolnir. Han har dessutom ett par 
1 eyr stamplat Mjolnir 1911 . Denna stampel, som vi ej sett, ar 
obekant for oss. 

Redan i rapport 52 talade vi om den nya stora postterminal, som 
da var under byggnad i Reykjavik, och till vilken paketpostavdel
ningen och tullposten skulle flyttas. 

Denna nya postterminal oppnade, enligt uppgift fran Folmer 
0stergaard, den 29 maj 1984. Den har overtagit beteckningen 
"Reykjavik 2" fran det tidigare paketpostkontoret (Bogglapoststofa) 
men ersatter ocksa Reykjavik 3 (Tollpoststofa), varfor numret 3 
blir tills vidare ledigt, om vi forstatt saken ratt. 

Det har vidare oppnats ett nytt postkontor i stadens astra del, 
och detta har fatt numret Reykjavik 8, ett nummer som aldrig an
vants tidigare, trots att bade nr 9 och nr 10 finns. 

Folmer 0stergaard har meddelat oss och sant exempel pa de stamplar 
som anvands pa dessa postkontor. Reykjavik 2 har (a) handstampel 
( 3 st. som alla ser likadana ut) , (b) rullstampel och (c) maskin-
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stampel , Samma tre typer har ocksa Reykjavik 8 utrustats med~ men 
av handstiimpeln finns det tva olika utseenden: dels med de vagrata 
linjerna over och under datwnlinjen utdragna anda till yttre 
cirkeln 9 dels med dessa linjer forkortade till enbart den inre 
cirkeln. (Handstampeln pa. Reykjavik 2 ar av den sistnamnda typen.) 
Rullstampeln, som rullas over kuverten for hand, och maskin
stampeln skiljer Du at genom att den senare har en liten cirkel 
och korta vagor , medan rullstampelns stampelhuvud ser ut i 
pr1nc1p som vanliga handstamplar (2 c irklar) och ar "langvagig". 

Ar 1958 gavs det i Island ut tva frimarken (Facit 363-364) med bild 
av en gammal byggnad i Reykjavik, och 1961 kom tva. ytterligare 
valorer i serien (Facit 381-382). Facit kallar serien !VMinisterie
byggnad'' och anger att denna byggnad fran 1904 ar ministerie
byggnad efter att tidigare ha varit tukthus och senare 
"stiftsamtmandens 11 bostad. Sakerligen har manga samlare undrat 
litet over dessa uppgifter och funderat pa vad som egentligen ryms 
i det icke sarskilt stora huset. 

Vi skall har ge litet battre uppgifter, sedan vi studerat en 
artikel i den fortraffliga tidskriften Iceland Review, som vi far 
fran Islands ambassad, om detta hus, som pa islandska kallas 
"Stjornarradshusa, kanske bast oversatt till nRegeringshuset". 
Det ligger i Reykjav1ks centrum och ar mojligen, men inte alldeles 
sakert, stadens aldsta annu staende hus, ty det uppfordes 1770. 
Det var vid en tid da aven atskilliga andra hus byggdes i Reykja
vik, som man da avsag att bygga upp till en stad - tidigare lag 
dar foga mer an en bondgard. Reykjavik fick JU ocksa stadsrattig
heter 1786 (jfr Facit 386-387) . 

Avsikten rned huset var fran borjan att man dar skulle sysselsatta 
fattiga och arbetslosa, men det blev fran H'TO till 1816 ett 
fangelse. 1819 ombyggdes huset till bostad for den danske 
"stiftsamtmanden", och som bostad for den danske kungens represen
tant i Island fungerade det a.rhundradet ut. Nar Island 1904 fick 
egen minister (den forste var Hannes Hafstein, se Facit 327-329) 
forandrades huset till ministerielokaL Nar man senare fick 
ytterligare ministerier (departement) flyttade ocksa dessa in, men 
givetvis blev huset ganska snart for trangt for detta andamal och 
andra byggnader uppfordes for ministerierna. Efter hand blev 
endast premiarministerns kontor och regeringens moteslokaler kvar 
i huset. Ar 1973 fick det gamla huset en ytterligare upphojelse, 
ty da flyttades presidentens kontor fran Alltingshuset till 
Regeringshuset, som nu alltsa rymmer bade presidentens och premiar
ministerns kontor. Vill Du traffa Vigdis Finnbogadottir~ som just 
blivit omvald till president for perioden 1984-1988, ar det alltsa 
hit Du skall stalla Dina steg. 

Nar man vill sanda kontante r med postens hjalp sker detta numera 
vanligen med postanvisning. I aldre tider fanns inte denna mojlig
het - eller var den inte lika naturlig att anvanda - utan man lade 
kontanterna i ett kuvert och antecknade beloppet utanpa kuvertet. 
Brevet gick s a.lunda som assurerat ( forsakrat) for detta belopp. 
I vissa lander, bl.a. Island och kanske Danmark, har denna praxis 
forekommit ratt langt fram i tiden. och islandssamlare finner ju 
alltid ett sarskilt noje i att forvarva \lpenningbrev' ' ' dar kuvertet 
sager litet mer an vanligt om forsandelsen och portot ar intressant 
att analysera. 

Vi hade for en tid sedan en liten korrespondens med Wilbur Jonsson, 
var medlem i Montreal, om dessa penningbrevs forsegling med lack
sigill. Wilburs utgangspunkt var den beskrivning vi hade i dessa 
rapporter for ett par ar sedan av nummerstampelbrev, som ocksa 
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hade nummerstampeln avtryckt i lacksigillen pa brevens baksida. 
Nar det gallde tiden fore 1930, hade vi darvid sagt att det 
troligen icke direkt var meningen att nummerstampelstamparna 
skulle anvandas for detta andamalc Wilbur menade nu, att det val 
vid penningbrev borde vari t s2,, att pengarna uppraknades och lades 
i pa postanstalten och att postverkets sigill - pa brevsamlings
stallena fore 1930 alltsa nummerstamplarna -- pasattes i lacket. 
Avtryck av privata lacksigill borde alltsa inte forekomma pa 
penningbrev. 

Hilbur siinde over kopior av sidor ur en dansk bok (Gottfredson
Haff), dar man kunde se att danska postverket anda fram till 1967 
hade en sarskild tillaggstaxa for upprakning av de pengar som in
lades i en assurerad forsandelse . Caroe namner ocksa i sin bok en 
sadan taxa for Islands skildingperiod, men den kan liksom i Danmark 
ha f"Lmnits langt senare ., Detta visar att upprakning och ilaggning 
av pengarna pa postanstalten forekom. Men a andra sidan finns det 
faktiskt manga bevarade penningbrev fran Island (betr . Danmark 
kanner vi inte narmare till saken) 1 dar brevets avsandare forseglat 
med sitt eget, privata sigill. 

Den slutsats vi kommer fram till ar att det fanns tva alternativ 
att forsegla penningbrev: 
a) Man kunde lata upprakna och ilagga pengarna pa postanstalten 

och fa brevet sigillerat dar. 
b) Man kunde sigillera brevet sjalv. Det belopp man angav utanpa 

kuvertet avsag da framst att ge upplysning for uttagande av 
assuransavgiften (samtidigt som det gav den glade mottagaren 
en uppgift om vad som borde aterfinnas i kuvertet) 0 

Om nagon vet mera om detta vore vi glada att fa ett litet meddelande 
(eller en storre avhandling , om sa skulle vara). 

Leif Fuglsig och Jaap Jongenburger har observerat en egenhet hos 
f GILDI-patryck pa b~evkort. Det galler pa.tryck av typ II ( 5,2 mm 
mellan underkanten av 1 GILDI och overkanten av '02-'03). Detta 
patryck finns i tva olika typer: 
A dar bada apostroferna ar prydliga kommatecken men apostrofen 

framfor 03 iir vesentligt tjockare an den framfor 02 
B dar apostrofen framfor 02 ar sned och daligt utformad. 

De har kommit fram till att alla de dubbla brevkort de kanner till 
av Facit 12 (~ Ringstrom bade 13 och 14) har patryck B, medan a 
andra sidan alla andra granskade typ II-pat ryck pa bade enkla och 
dubbla brevkort har patryck A. 

Det skulle vara intressant att fa uppgift fran andra innehavare av 
i GILDI-brevkorten om deras iakttagelser stammer med Leifs och 
Jaaps. Det skall namnas att amerikanen Scherer i sin katalog over 
islandska helsaker skiljer mellan hela 11 olika 11typ II-patryck 11

• 

Denna katalogisering ar dock inte palitlig, da Scherer inte skiljt 
mellan typ II och typ III utan tycks ha klassat bada dessa sam 
typ II. 

Leif Fuglsig har inte bara intresserat sig for I GILDI··patrycken 
pa brevkort . Han och andra medlemmar av den danska Islands
gruppen forskar ocksa i i GILDI-patrycken pa frimarken, daribland 
aven varianterna. 

Innan vi gar in pa Leif F'uglsigs speciella fragor ar det lampligt 
att paminna om hur I GILDI-patrycken gjordes. De frimarken sam 
skulle patryckas var tryckta i ark om 100 marken (10 x 10) . Patrycket 
gjordes i ett tryckeri i Reykjavlk, sam handsatte 50 omgangar av 
patryckstexten , vilka placerades i 5 rader a 10. Arket maste alltsa 
patryckas i tva omgangar. Vidare hade tryckeriet tva olika typer av 
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siffran 0 (noll), en bredare och en smalare. Eftersom det finns 
tva nollor i '02-'03, finns det fyra nollvarianter: smal -~ smal, 
smal + bred~ bred + smal och bred + bred nolla. Vid ett antal till
fallen gjordes forandringar i pa.tryckssatsen' sa att de positioner' 
i vilka de olika nollkombinationerna placer1.des, blev andrade. Man 
kan enligt dansken Erik Lundgaarcls forskningar urskilja 8 olika 
patryckssatser som i tur och orc1.'1ing anv~i.ndes, 

Leif l<uglsigs aktuella problem gci.ller varianten "GILDI utan f". 
Lundgaard ( och andra) har klarlagt att derma variant finns som ett 
"a.kta11 fel i den patryckssats som han kallar IA och som togs i bruk 
den 15 nov c 1902 o Dar har f-et fallit bort i position 6 (nr 6 fran 
viinster i oversta raden) och sal,nas alltsa pa arl~en i positionerna 
6 och 56 o Position 6 har i denna patryd:ssats nollkombinationen 
smal + smal. Detta ar det enda hittills bevisade exemplet pa 11akta" 
(omanipulerat) I-bortfall . Ett marke med patryck GILDI utan det 
• .P 0 • 0 

1.nledande I·-et, och som har tva breda nollor ~ kan 1.nte vara patryck 
IA~ pos 0 6 eller 56. Men det finns sadana patryck och likasa I-bort
fall pa marken med smal + bred och bred -:-- smal nolluppsattning. 
Vad ar da detta for marken? 

Det kan konstateras, att aven dessa patryck torde vara gjorda med 
den akta tryckmaterielen. A.r de da manipulationer, s .k. klandestina 
tryck 9 och hur har de i sa fall gjorts? Det finns i de flesta fall 
inget "blindavtryck'1 av 1-et pa market 9 som slmlle lmnna visa att 
man tiickt over tryckstiillet mecl en pappersbi t eller gelatinpaliigg
ning. 

Atskilliga underligheter iir kanda for Islandsgruppen~ berattar Leif. 
Man har sett parkombinationer av 1-bortfallet och varianten 
02 '- '03 ( apostrof efter i stiillet for fore 02), vilken finns 
(akta) i position 50 i patryctssatserna IV och v. Man har pa
traffat helark av 20 aur och tja.nste 10 aur (Facit 61 resn . TJ. 24) , 
dar I saknas i position 5 (daremot inte i pos. 55!) och pltrycket 
ar gjort rned sats I. Denna position har nollorna smal + smal. 
Islandsgruppen haller det inte for ornojligt att dessa helark kan 
representera ett nyupptackt 11 akta '' 1:-bortfall (nedre halften av 
ett antal ark skulle da ha patryckts forst, och i en senare omgang 
- da l-et fallit bort- gjordes overtryck av arkets ovre del). 

Islandsgruppen i Danmark ber genom oss att alla medlemmar~ som har 
nagot intressant att rapportera. om f-bortfallen, sarskilt de som 
har ark eller arkdelar eller 1:-bortfall i pos. 5 eller 55) gar 
detta till Leif Fuglsig, 0stergade 24) DK-6950 Ringk¢bing. A.ven 
rapporter om enstaka marken utan I men med "fel 11 nollkombinationer 
kan vara av intresse, 

Den till synes outtrottligt forskande Leif Fuglsig - nar hinner han 
laga tf.nderna. pa folket i Ringk¢binf,? - har ocksa gett sig pa 
fiskserien fran 1939-45. Han har sant oss en artikel, som han 
publicerade i Dansk F'ilatelistisk Tidsskrift nr 8, 1983, med 
rubriken '7Fisk rned filatelistisk sprael'' (fritt oversatt har i 
marginalen). Den handlar om 50 aur gron , Har nedan aterges, t.o.m. 
tryckschemat, en oversattning av artikeln, darefter ett starkt 
samrnandraget referat. Specialisterna uppmanas att studera original
artikeln med dess intressanta illustrationer. 

Ett oansenligt marke ur den islandska fiskserien, som kurserade 
1939-1952, na.mligen 50 aur gran torsk (AFA 229, Facit 251) har vid 
narmare Ut1dersokning visat sig bjuda pa ganska manga. filatelistiska 
krumsprang, 

Market utkom 1 maj 1943 och vardet utgjorde brevportot i lagsta 
viktklass inrikes och till ovriga Norden. 
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Tryckningen skedde hos Thomas de laRue & Co., London, och tryck
metoden var stalgravyr. Man anvande en kopparbelagd stalcylinder, 
som efter praglingen forkromades. Det var ett tryckark om 100 
marken pa cylindern. 

Market kom i 6 tryck, och tva cylindrar anvE1ndes, den forsta med 
en etta i antikva, den andra med en tvaa i grotesk. Tre olika tand
ningar finns: 
a) Kamtandn:i.ng 14 sam gav kart, spetsig tand overst pa de lodrata 

sidorna . 
b) I,inj etandning 14, dar alla l+ horn en i regel ser olika ut. 
c) Kamtandning 1 Lf .x 13 3/4, som gav en bred tand overst pa de lodrata 

sidorna ... 

Tr;yckschema 

Tryck Leverans fr. 
tryckeri Cylinder Tandnin.E_ 1LE U;E:Elaga 

I 7 012 . 1942 K 1 )f A 1 . 000.000 
II 30.3"1944 K 14 A(+B ?) 500.000 
III 5.5.1945 K 14 A+B 1.500.000 
IV 22 , 3.1946 1 K 14 A+B 1. 000.000 
v 2 .1+. 1947 2 K 14 + 1 14 B 1.000 .000 
VI 30 0 1 01948 2 K ·14 X 13 3/4 B 1,000.000 
Totalupplaga (se dock nedan) 6.000.000 

Den storsta upptackten, papekar Leif, ar att market finns i tva 
~r, har betecknade A och B. Typ B har tva sma bulor pa de lodrata 
ramlinjerna nedtill till vanster. Den ena sitter pa insidan av 
yttersta vanstra ramlinjen, cirka ~ mm ovanfor nedre vanstra 
hornet 9 den andra rakt hager darom som en inbuktning pa den narmast 
foljande ramlinjen (ramen kring ordet Island). Typ A salmar dessa 
bulor. Typ B finns blandat med typ A pa cylindern vid tryck III 
och IV och kan ocksa ha funnits med i tryck II. Cylinder 2 prag
lades daremot endast med molett av typ B. 

I artikeln pekas pa fore.komsten av dubbelpriglingar och - delvis 
kraftiga - platsprickor m.m. Cylinder 1 blev efter hand mycket 
sliten . Att den inte ersattes forran ar 191n kan ha berott pa 
materialbrist och andra svarigheter under kriget och aret dar
efter 0 Islands postverk var ilY::,e nojt med kvali teten och det be
rattas, att man dar fann ett parti ark vara sa daligt9 att man rev 
bort och kasserade de tva oversta marl~esraderna. 'I'otalupplagan 
tarde darfor vara mindre an 6 milj. 

Cylinder 2 medf'orde en kvalitetsforbattring, men da man skulle tanda 
tryck V med kamtandning 14, tycks denna maskin ha havererat och man 
fick tilJ.gripa linjetandn ingen. Alla fiskmarken som trycktes 
under en period 194"{-borjan av 1948 fick kamtandning 14 x 13 3/4, 
darefter a.terkorn kamtandning 14 ·- troligen darfor att denna maskin 
da reparerat s. 

(Det dar med tandningarna pa fiskmarkena ar utomordentligt komplice
rat. Islandska handboken av ar 1973 talar om 5 a 1 olika tandningar. 
Tydligen har omradet plojts igenom noga av danska Islandsgruppen. 
Sekreterarens anm.) 

Ett pafallande drag i den islandska posthistorien har ju varit, att 
manga stamplar blivit anvanda pa annan plats an som framg?tt av 
stampelns ortsnamn. Vid flyttning av postanstalter, vilket sar
skilt forekommi t i fra.ga om brevsamlingsstallen, hande det att 
stampeln med den tidigare platsens namn av ekonomiska skal icke er
sattes med en ny stampel utan den nya plats en fick' oft a i aratal' 
finna sig i att anvanda foregangarens (ibland foregangarens fore-



- 1 I -

gangares foregangares) stampel. (Det var bl.a. av detta skal man 
ar 1903 frangick kronstamplarna for brevsamlingsstallena och er
satte dem med nummerstamplar utan ort~mamn.) 

Liknande fall forekommer annu, aven om det nu vanligen ror sig om 
bara en kortare tid, innan en stampel med Qct ratta namnet kommer 
i bruk. Folmer 0stergaard har r edovisat ett intressant sadant fall. 

Brevsamlingsstallet Eyri i Reykje..rfjardarhreppur, N-fsaf, flyttades 
d.en 13 juli 1983 till platsen Heydalu:c-, c. 6 lan diirifran. Eyri 
anvande en stiimpel med texten EYRI MJ6AFIRDI. Folmer, som visste 
att Heydalu.r skulle fa en ny stiimpel och fatt nagra i Reykjavl.k 
gj orda provavtryck av denna stiimpel med namnet HB~YDALUR och datum 
21~.8.1983. sande ett brev till Heydalur, som han onskade rekom
menderat i retur. Nar han fick brevet, lwnstaterade han att rek
etiketten mycket riktigt hade na!llt'1et Heydalur (ha.'1dskrivet, sasom 
ofta iir fallet vid brcvsamlingsstiillen)? men frimarkena bar stam
peln EYRI MJOAFIRDI med datum 25 . 10.1983 . Heydalur anvande alltsa 
da fortfarande foregangarens stampel , Ett nytt forsok gjordes i 
borjan av november, da Folmer siinde upp ytterligare ett par brev 
med sarskild begaran att fa nya stampeln pa dessa. Forst den 
27.12 , 1983 avstamplades dessa med stampeln HEYDALUR och avsandes 
darifran . Det synes alltsa vara sa att den nya stiimpeln forst da 
kommit Heydalur till banda, och i mer an 5 manader fick man anviinda 
EYRI-stampeln. 

Fallet ar inte pa nagot siitt unikt. Det ar numera inte sa vanligt 
som forr med flyttning av brevsamlingsstiillen (manga sadana liiggs 
ju i stiillet ned), men nar det f orekommer iir det snarare regel an 
undantag , att det foregaende stiillets stiimpel blir anvand vid det 
nya stiillet under nagon kortare tid. I fallet Eyri-Heydalur kan 
det tiinkas rora sig om en sadan flyttning av postanstalten, som 
inte var i forviig planerad utan fick goras med kort varsel. Pa detta 
tyder den 1;udda II dagen for flyttningen ( 13 juli). I sa fall kan det 
ha varit ornojligt att fa en ny stampel fiirdig till flyttningen. 
Varfor en stiimpel, som dock fanns i Reykjavik den 24/8, inte kom 
till Heydalur forriin i december, kan vi ju bara gissa , Mojligen 
behovde den justeras pa. nagot si:i:tt 0 

Bilagor_: 
1. Supplement nr 1 till foreningens medlerusforteckning 1982 
2. De isJ.a.ndska datumfyrblocken 
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