
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 

Med denna rapport foljer 
bl.a. inbetalningskort 
for arsavgiften 

115 24 STOCKHOLM 

Sammantraden 
under varen 

I{8.ra Vanner! 

Rapport december 1984-januari 1985 
(Nr 59) 

God fortsiittning pa det nya aret far foreningen harmed onska Er 
alla. Jag hoppas alla haft en skon helg, och att Ni fatt alla 
de julklappar Ni bar gjort Er fortjiinta av - och mer till. 

En sak till juJ. blev Ni utan, namligen Islandssamlarnas rapport, 
som var planerad till december. Vi beslot oss for att skjuta 
upp den till januari, dels for att kunna famed resultatlistan 
fran hastens auktion, dels - om sanningen skall fram - for att 
den inte hunnit bli fardig pa grund av att undertecknad sekrete
rare fick sa mycket att gora pa sitt jobb i november. 

Den auktion som Goteborgs-klubben ordnade - och ordnade sa val -
i november gav ett bra forsaljningsresultat, nastan jamnt 
50.000 kr, men sa fanns det ocksa mycket fint material med. 
Nu skall .jag gladja Er alla med att tala om att det snart blir 
en ny auktion, som vi hoppas skall bjuda pa lika mycket trevligt 
- fast det beror ju pa Er, medlemmar, som inlamnare. Islands
klubben i Goteborg skall namligen fylla 20 ar i ar, 1985, och 
bar tankt sig att celebrera detta med en auktion och samma dag 
en jubileumsmiddag. Det blir en J.ordag i april~ dagen ar annu 
ej faststalld. Inlamningstiden gar emellertid ut den 1 mars. 
Mer harom pa nasta sida. Passa nu pa att utnyttja detta till
falle genom en inlarnning till Goteborgs du •• tiga auktionskommit
terade. 

Inbetalningskort for medlemsavgiften ga,r ut med denna rapport. 
Jag vadjar till alla att snabbt betala in den lilla avgiften. 
Har Du betalt for 1985 redan under 1984 eller tidigare, aterfinner 
Du Ditt medlemsnummer i en lista i denna rapport, sidan 3. 

Jag har fatt in mera tips och uppgifter fran medlemmar an jag kan 
fa plats med i denna rapport. Diverse intressanta uppgifter, framst 
fran Folmer 0stergaard, 6lafur Eliassen och Leif Fuglsig, far dar
for sta over till nasta rapport. 

Ha det sa bra, kara van, men skaffa Dig ett riktigt rent samvete 
genom att betala medlemsavgiften! 

Sekreteraren 

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

Tisdagen den 19 februari: Arsmote. Dessutom visar Lars Ingemann 
julmarken . 

Mandagen den 18 mars: Var och en tar med sig nagot trevligt 
ur sin samling. 

Torsdagen den 18 april: Engelsk militiirpost pa Island visas av 
Leif Nilsson. Dessutom blir kanske visningen av var
auktionens objekt denna kviill. 

Det blir ocksa ett majsammantriide, varom mera i nasta rapport. 
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Goteborg. Sammantraden kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen 1 

manaden . Under varen blir motena i R. Frahms lokal, 
Jarntorget 3~ 1 tr. Program meddelas i annons 1 

Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

halls alltsa i Goteborg 1 april (se forra sidan). 

Inlamning av objekt : 
kan ske nar som helst men sista dagen ar den 1 mars. 
Objekten sands till Bjorn Forsgren, Fredholmsgatan 29, 
425 30 RISINGS KARRA. Ring garna till 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 palagg 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 lista. Listan 

skall uppta Facitnummer, kvalitet (inkl . uppgift om defekter), 
kort beskrivning, katalogpris samt minimipris. 

En extra avgift a 2:- per objekt uttages om ovanstaende regler ej 
foljs. 
Objekt som av nagon anlednin~ ej medtages i auktionen atersandes 
normalt forst vid slutredovisningen. ~skas omedelbar r~tur maste 
detta patalas och returen sker da pa inlamnarens bekostnad. 

H<iartligt valkomna med inlamningar och bidrag darmed ocksa till 
ett riktigt fint jubileumsfirande i Goteborg. 

Slutlig dag for auktionen och uppgift om visningsdagar pa klubb
moten i Stockholm och Goteborg kommer att anges i auktionslistan 
(och i nasta rapport). 

Vi far nu uppmana alla (utom de som forskottsbetalt, se nedan) att 
betala medlemsavgiften for 1985 snarast. Gor det genast, sa 
glommer Du inte bort det. Avgiften for 1985 ar enligt tidigare 
fattade beslut : 

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

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar (t . o . m. det ar man fyller 18) 
for alla ovriga 

40:-
50:-
10:-
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 postanvisning (money order) eller 
check dragen pa svensk bank till foreningens kassor Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm, men fran bl.a. Danmark 
och Norge och numera aven Island gar det enklast att inbeta.la pa 
postgirokontot med anvandande av blanketten. 

Eftersom avgifter for 1986 annu ej ar faststallda, bor forskotts
betalning for det aret inte goras annu. Vi ar dock beredda a.tt 
fran medle~~ar i utlandet mottaga betalning a. canto pa framtida 
avgifter (t . ex. 100 kr) och lovar att halla reda pa tillgodo
havandena. 
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Vi skickar nu inbetalningskort till alla, men manga har redan 
betalt for 1985 , For att undvika dubbelbetalning tar vi har 
med en forteckning pa alla som fram till arsskiftet 1984/85 
erlagt betalning pa 1985 ars avgift. 

a) Foljande har betalt full avgift for 198 .>: 

23 s 154 G 265 s 331 G 382 479 563 
27 G 171 s 276 336 G 415 484 575 
31 178 282 337 G 416 486 576 
37 G 179 G 284 339 G 418 496 580 
56 184 s 288 358 428 G 507 592 
63 s 197 G 303 361 G 451 519 596 
65 200 G 317 363 459 520 597 

104 G 22l+ 319 G 374 G 473 s 523 617 

s 
G 
G 

G 
G 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala arets 
avgift med avdrag for nedan namnda belopp (vi anger har aven 
namnet, eftersom vi vet att en del av Er troligen har for sig 
att Ni betalat full avgift och andra sakert ar omedvetna om 
att de tidigare gjort overbetalningar) : 

182 (Moe) 15:- 512 (El1asson) 
485 (Jonatansson) 15:- · 540 (Collin) 
500 (Djarvh) 10:-

15:-
25:-

Farra gangen beratt ade vi litet om Regeringsbyggnaden i Reykjav1k~ 
som finns pa frimarken fran 1958 och 1961. Ett annu aldre hus 
med historisk bakgrund och pa traditionsrik mark ar Videyhuset 
(Videyjarstofan), som kom pa frimarke 1978 (Facit 567). 

Videy ar en mindre o strax intill Reykjav1k , och man kan snabbt 
komma dit med motorbat. Pa denna o lag under medeltiden ett beromt 
kloster, grundat 1226, men av dess byggnader, som naturligtvis var 
av tra, finns inget kvarstaende. Nar Skuli Magnusson, den forste 
"landsfogetinn" ( nriksfogden") i Island, tillsattes i mitten av 
1700-talet, payrkade ha~ att ett residens skulle byggas, vilket 
ocksa beviljades av danska regeringen. Huset - som alltsa ar det 
annu kvarstaende Videyhuset - uppfordes 1752-54 och var da bade 
det forsta stenhuset i Island och landets storsta byggnad, enligt 
vad vi last i "News from Iceland" nyligen. En l{.yrka uppfordes 
nagot senare intill residenset och star kvar. 

Huset har sedermera unde r l angliga tider statt overgivet och efter 
hand forfalli t " Under sena.re a!' har emellertid en upprustning 
pagatt, :=huru riitt l angsamt pa grund av begransade anslag. Det ar 
numera Nationalmuseet som har hand om huset, Inget har annu av
gjorts om dess framtida brQ~, men olika id8er har diskuterats 
(restaurant eller konstmuseum eller t.o.m, konferenscenter). 
Man diskuterar samtidigt hur on Videy bast skall anvandas. Efter 
att tidigare ha hyst en bond- och fiskeby har on under de senaste 
30 aren varit helt obebodd. Den ar ett ganska populart utflykts
mal, och en okad anvandning for fritidsandamal ar patankt, men 
det galler att man inte skadar naturen och sarskilt det livliga 
fagellivet pa on, dar ejdern utgor ett markant inslag. 
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Sedan forra rapporten har hela 9 nya frimarken utgivits. 

Facit Utg.- Valor 
nr ~ (aurar) Motiv etc. 

656 11/9 650 Krypljung (Loiselem:ia procumbens) 
657 !1 750 Mjolon (Arctostaphylos uva-ursi) 

658 9 I 11 3000 Islands arbetsgivarforbund 50 ar 

659 9 I 11 1200 Islands konstmuseum 100 ar: Bjorn Bjarnarson 
660 " 4000 !! Blivande musei-

byggnaden 

661 29/ 11 600 Julfrimarken: Maria med Kristusbarnet 
662 n 650 II Angel med julros 

663 29/11 650 Gudbrandsbibeln 400 ar 664 ., 
750 

Samtliga fern em1ss1oner har f'att var s1n sarskilda forstadags
stampel . 

Nr 658- 660 var planerade att utges den 12 oktober men pa grund av 
den da pagaende langvariga statstjanstemannastrejken kom markena 
ut forst den 9 november, vilket ocksa ar datum i FDC-stampeln. 

Av dessa nya marken ar nr 663-664 tryckta hos franska postverket 
och kommer alltsa att intressera datumfyrblocksamlarna, se annat 
stalle i denna rapport. 

Blomserien i ett ratt stort format, som tidigare bestatt av Facit 
629-632 och 649-650, har alltsa utokats med ytterligare tva, vaxter, 
vilka bada tillhor familjen ljungvaxter. De forekommer ocksa i 
Sverige, dar krypljungen dock endast patraffas i fjalltrakte:-.:-ne. i 
norr, medan den i Island finns i alla landsdelar. Lustigt nog 
kallas mjolon pa engelska for "bearberry;• (bjornbar) och ''uva-ursi" 
pa latin betyder 11bjorndruva!V, men denna vaxt har ingen sliiktskn.r 
med vad vi i Sverige kallar bjornbar, vilk r~t ar en Rubus-art ~ 
sliikt med hallon, hjortron och akerbar. 

Den figur som finns pa nr 658 ar arbetsgivarforeningens logotyp 
med bokstaverna VSI, som alltsa svarar mot Sveriges SAF. Monstret 
i ovrigt skall forestalla en bild av pelarbasalt - en symbol for 
att forbundets stodjepelare ar landets naringsliv. 

Initiativet till ett islandskt konstmuseum togs 1884 i K~benhavn 
av islanningen Bjorn Bjarnarson, som snabbt lyckades fa samman 
en icke obetydlig samling genom donationer, inte minst fran danska 
konstnarer , Museets samlingar fanns i manga ar i Alltingshuset, 
men 1951 inflyttade man in i overvaningen i Nationalmuseet. Sam
lingarna har vaxt sa att denna lokal inte langre forslar och man 
forbereder nu en flyttning 1986 till en egen byggnad, ett tidigare 
islager som nu om- och tillbyggs. Det ar fasaden av denna nya 
byggnad som ses pa 40 kr-market. 

Arets julfrimarken har teclmats av konstnaren Alfred Floki. 

En oversattning av Nya testamentet till islandska, gjord av Oddur 
Gottskalksson, hade tryckts i Roskilde i Danmark redan 1540, men 
Gudbrandsbibeln ar den forsta fullstandiga bibeln pa islandska 
spraket. Den har sitt namn efter Gudbrandur porlaksson, biskop 
i Holar 1 Hjaltadal~ det nordliga av de tva islandska biskops
satena i aldre tider . Gudbrandur bade skrev och lat pa egen press 
i Holar trycka ett stort antal backer, men bibeloversattningen, 
som han till storre delen gjorde sjalv, var naturligtvis hans 
verkliga storverk . 
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Gudbrandurs verksamhet som forfattare, oversattare och bokutgivare 
anses ha haft stor betydelse inta bara for det religiosa livet 
i Island utan ocksa for bibehallandet av det islandska spr8.kets 
renhet, 

Att Gudbrandsbibeln ocksa ar ett typografiskt och konstnarligt 
hogtstaende verk kan man se av bilderna pa minnesfrimarkena. Att 
650-aurar-market aterger de forsta verserna i Andra moseboken kan 
man latt sjalv kontrollera. Den tryckpress, som Gudbrandur anvande, 
kom f.o. till Island redan 1530, ditford av en svensk prast, Johan 
Matthiasson, efter anmodan av Islands siste katolske biskop, 
Jon Arason (Facit 307-30<3). Den kom dock inte till nagon storre 
anvandning forran under Gudbrandurs tid. 

For att sammanfatta den islandska frir:1arksutgivningen under 1984, 
sa utgavs det 15 miirken med ett sarnmanlagt nominalvarde av 226:50 
isL kr. + Nordia.-blocl{ nr 3, som kostade 60 kr, Det ar de manga 
hogvalorerna? som under senare ar dragit upp priset pa den arliga 
utgivningen, Under 1984 utgavs, bortsett fran blocket, ett frimarke 
i vardera. av valorerna 25, 30, l10 och 50 kr , 
(Efter en devalvering i november 1984 med 12 % ar den islandska 
kronan nu vard cirka 22 ore i svenska pengar.) 

I anslutning till denna utstallning i juli utgavs ett minnesark 
med nytryck av fyra av 1876 ars aurmarken, Tryckningen av arket 
har gjorts i en upplaga pa 8 .000 ex, i Reykjav1k av tryckeribolaget 
Oddi med anvandande av H.H, Thieles originalklicheer fran 1876 , 
Markena ar 10 aur rod , 16 aur brun, 20 aur blekviolett och 40 aur 
gran, Nagon risk for att dessa nytryck skall kunna forvaxlas med 
originalmarkena finns inte . Dels ar de otandade, dels har varje 
marke pa baksidan texten "NORDIA 84". Papperet ar utan vattenmarke, 
Arket saldes for 60 isl. kr. 

Med utstallningskatalogen foljde ett annat ark, som ar vart att 
omnamnas i anslutning till det foregaende. Det ar ett svarttryck 
framstallt av samma tryckeri och med Thieles klicheer i 2.500 ex , 
Motivet ar narmast 25-aur-market fran ar 1900, som ju i original 
ar tvafargat (bla oval och brun ram). Arkets tre frimarksbilder 
visar : a) ramen : b) ovalen for 25-aur-market ; c) moderstampeln 
(utan valor) for de enfargade aur-markena , 

Ur svenska tidskriften Nordisk Filateli saxar vi foljande notis, 
skriven av var medlem Magni R. Magnusson: 

I samband med utstallningen NORDIA 84 utgav det islandska post
verket ett postkort avbildande det souvenirark (NORDIA-block nr 3), 
som saldes under utstallningen. Kortet kom ut till forsaljning 
redan fore utstallningen men drogs snabbt tillbaka och upplagan 
forstordes. Nytryckta kort, aven de forestallande souvenirarket, 
kom ut redan nasta dag, men nu var avbildningen av arket i storre 
format. Forsta upplagan hade atergett arket i originalstorlek, 
vilket inte var tillradligt. Endast ett fatal kort av forsta upp
lagan saldes i Island innan misstaget upptacktes , Vad man glomde 
bort var att ett hundratal kort sants till en frimarksutstallning 
i Hamburg och dar salts i postverkets stand. Det finns alltsa ett 
antal samlare, som kommit over de felaktiga korten. Dessa kort kan 
bli intressanta ur vardesynpunkt framover, 
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En och annan av vara medlemmar samlar ocksa islandska mynt och 
Sedlar. Vi skall darfor komplettera vara uppgifter om dessa i 
Rapport 45 (febr. 1981) med foljande nyheter: 
- Ny sedel pa 1.000 kr (tidigare hogsta valor var 500 kr) med 

bild av biskop Brynjolfur Sveinsson (160S-1675) . 
- 10-kr-sedeln ersatts med ett mynt i samma valor . Liksom alla 

nu cirkulerande islandska mynt har det nya pa ena sidan land
vattarna, pa den and.ra ett havsdjur, i detta fall fisken lodda, 

Pa Faroarna kan man numera fa rabatt vid kop av frimarken, 
atminstone i 'I'orshavn. Den 20 oktober 1984 utgavs ett nytt auto
mathafte med 6 olika frimarken, alla med motiv fran sagoillustra
tioner av konstnarinnan Elinborg Lutzen. 5 av markena a r i valoren 
280 oyru, medan det sjatte ar pa. 140 oyru. Detta gor sammanlagt 
15:40 kr, och pa haftets utsida star det ocksa 11 6 frimerki 15 ,40rf. 
Hur gar nu detta ihop? Det har manga samlare redan hunnit fraga 
sig. Ett automathafte borde val ha ett nagorlunda runt pris. 
Forklaringen ar att haftet stilj s over disk ( och till samlare) for 
15:40 kr, men l automaten i Torshavn racker det med att man 
stoppar i 3 st o 5-kronorsmynt = 15:- kr. Savill Du kopa detta 
hafte med cirka 3 % rabatt, res till T6rshavn! 

Vi hoppas samlarna av dessa block har haft glad.je av den kompletta 
lista, som medfoljde som bilaga till forra rapporten. Den torde ha 
varit felfri per augusti 1984 . Daremot kan det tankas att det 
efter denna manad kan komma fram ytterligare datum for nagra 
marken i den. Vi tanker da speciellt dels pa de ar 1984 tryckta 
markena (4. trycket av 50 aur, Facit 604, och 10 kr-market Facit 
655), dels och framforallt pa det redan ar 1982 tryckta men 1984 
utsUippta 3. trycket av 10 aur hunden, Facit 58'7, for vilket 
endast tva tryckdagar var kanda i augusti. Vi har inte fatt in 
nagra kompletteringar annu om dessa marken, men ha ogonen oppna. 

Sveinbjorn Blondal tackar vi for en del nya uppgifter: 
a) Facit 605, 100 aur ljungpipare, har kon .nit uti ett 2. tryck. 

Sveinbjorn kanner tills vidare bara till datumet 29 .2.84 . 
b) De nya markena i Gudbrandsbibeln-serien har foljande av 

Sveinbjorn kanda datum: 
nr 663, 650 aurar: 6.9.84, 7.9 .84 och 10.9,84. 
a 66h, 750 '1 

: 30.8.84, 31.8.84, 3 o9.84 och 4.9.84. 

Vannen Stellan Asklund har varit vanlig nog att sanda oss sin sed
vanliga redovisning av innehallet i ett paket (250 g) islandsk 
kilovara av arets skord. Det galler alltsa nu argang 1984, och 
Stellan har raknat priserna efter Facit 1985. 

Har ar Stellan Asklunds sammandrag av resultatet " 
1 • Antal mar ken: 1 029 + 61 trasiga. 
2 . Antal olika marken: 48 st, 
3. Aldsta marke: Facit 464 (Norden 1969 , 10 kr). 
4 . Nyaste marke : Facit 584 (Bjarni porsteinsson, 100 kr, 1979). 
5. Marke med hogsta katalogvarde: Facit 572 (Malning Hekla, 

1978, 1000 kr) med katalogvardet 35 sv .kr. Det fanns 48 
st. av detta marke i paketet. 

6. Storsta antal marken av en sort: Facit 497 (Herdubreid 1972, 
250 kr) 464 st. eller 45 % av hela antalet marken. 

7. Totalt katalogvarde 6.116 kr (motsvarande 1983 var 4.558 kr). 

Stellan Asklund papekar att det hoga katalogvardet beror pa att 
hela 77 % av miirkena ar prissatta i Facit till 4:-/st eller hogre. 

I sji:ilva verket harror 30 % av hela katalogvardet fran de manga 
Herdubreid-markena (Facits pris 4:-) och 27 %fran de 48 exemplaren 
av Facit 572 med Facit-pris 35:-- . 
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Vi kan inte underlata att for egen del annu en gang uttrycka var 
forvaning over Facits prissattning av stamplade moderna hog
valorer. Att sadana far ett hogt pris under tiden narmast efter 
utgivningen 3 da tillgangen i handeln pa stamplad.e exemplar ar 
liten, ar helt i sin ord1ing. Men vid den tid da de borjar dyka 
upp i storre mangder, bl.a. fran kilovaran, blir bibehallandet 
av sadana priser orimligt. Priserna bor da ratta sig efter upp
lagestorleken5 icke efter markets valor. Facit har f'aktiskt sedan 
forra aret h3jt priset pa nr 572 (1000 kr malning) fran 25 till 
35 kr stamplat, alltsa just vid den tid da det borde sankts! Och 
om nagot marke fortjanar att upptas till lagsta forekommande pris 
for stamplat ex, dvs. 1 kr, ar det val gamla kara Herdubreid. 

Facit Special 1985 har kommit med en hel del nyheter sedan forra 
aret - vilket for ovrigt ocksa ledde till en avsevard forsening 
av utgivningen. For det forsta ar katalogen nu tvasprakig, efter
som engelsk text har kommit tillbaka efter att ha varit borta 
en del ar. For det andra noteras att katalogen ar helt nysatt i 
en stil som nog i och for sig ar tydligare an den tidigare men som 
ar sa forminskad, att katalogen av aldre samlare med svaga ogon 
bast studeras under forstoringsglas. Nagra nya omraden har tagits 
upp i Islands-delen och prissatts: frankeringsetiketter, vissa 
tidigare ej listade frimarkshaften och aldre luftpoststamplar. 

En for manga samlare mycket viktig sak att observera ar att ~ 
fyrblock och varianter fatt nya beteckningar. En ndubbeltrea '1 pa 
3 aur nr 8 betecknas inte langre 8 IV utan 8 v1 och omvant patryck 
av I GILDI pa 10 aur grovtandat har blivit 53 v2 i stallet for 
53 III, for att nu ta nagra exempel . .Andringarn8:" bestar i att par 
och 4-block inte langre betecknas med romerska tal och att alla 
varianter betecknas med v (med ett index - siffra - om det finns 
mer an en variant att katalogisera). Den har forandringen galler 
inte bara Islands--de len utan bela katalogen. 

Genom ett meddelande fr&n Hilbur Jonsson i Montreal, for vilket vi 
ar mycket tacksamma, har en felande Hink i kartlaggningen av kron
stamplarna kunnat klaras upp. Wilbur har namligen till oss over
sant en avbildning av ett marke som stamplats med en kronstampel 
av typ I. St~mpelavtrycket ar mycket tydligt och visar klart bok
staverna EIRIK och en liten del av darefter foljande bokstav. Av 
bokstavernas lage i forhallande till kronan lmn man rakna ut att 
ortsnamnet bor ha 6 - 7 bokstaver efter Eir1k (jamfor "Nagra tips 
om bedomningen av kronstamplar" i Rapport 54). Nu r8.kar det vara 
sa att det i Islands posthistoria bara funnits en postanstalt 
som innehallit mansnamnet Eir1k (=Erik pa svenska), och det var 
brevsamlingsstallet Eir1ksstadir. 

Innan vi gar vidare~ lat oss inskjuta att det frimarke, som fatt 
denna stampel, ar ett 5 aur fintandat marke, Facit nr 10. Detta 
marke borjade ersiittas av grovtandade (Facit 24) fran ar 1896. 
Market ags av en engelsk samlare. 

Pa varen 1892 oppnades hela 43 nya brevsamlingsstallen i Island . 
Ett av dessa forlades till kommunen Jokuldalshreppur i astra delen 
av landet och inom denna till platsen Hakonarstadir, men redan 
efter ett par manader flyttades det till den narliggande platsen 
Eir1ksstadir. Bada stallena ligger vid alven Jokulsa a Brli 
(= Jokelalven med bro). I Eir1ksstadir lag brevsarr~ingsstallet 
fran juni 1892 till utgangen av 1894, da det flyttades iinnu en 
bit langre upp efter alven, till platsen Bru. (Den 1 januari 1904 
flyttades det tillbaka till E.) Under 1894 bestalldes den forsta 
omgangen kronstamplar, de av typ I, och det har redan tidigare 
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forefallit rimligt att anta, att en av de levererade stamplarna 
skulle ha haft namnet EIRfKSSTADIR. Hittills har dock inget 
exemplar av denna stampel varit kant~ och det ar alltsa forst 
nu vi fatt en bekraftelse pa att stampeln verkligen funnits. 

Denna stampel har dock aldrig anvants i Eirl.ksstadir, ty sa vitt 
vi vet utsandes kronstamplarna av typ I forst i januari 1895~ och 
da gick stampeln till Bru. Den nu kanda avstamplingen har alltsa 
gjorts diir. Bru skulle normal t ha fatt finna sig i att anvanda 
EIRIKSSTADIR-stampeln fram till 1903, da nummerstampel 30 kom sam 
ersattare. Varfor det inte blev sa ar okant~ men det ar ett faktum 
att det ar till detta brevsamlingsstalle Bru, sam en ny kronstampel 
med texten BRU men av typ III levererades 1898. Bru hor darigenom 
till de ytterst fE\ brevsamlingsstallen som haft tva olika kron
stamplar. 

Eirl.ksstadir finns inte upptaget i Facits lista (Facit 1985 s . 
I-4) over brevsamlingsstallen sam kan ha. haft kronstampel men 
for vilka avtryck inte blivit kanda. Daremot namns Einarsstadir, 
vilken plats med sakerhet kan anges sam en sam icke haft kron
stampel och darfor bor strykas. (Kanske foreligger har en for
vaxling av de tva namnen?) 

Nagra av vara helsakssamlare ar ivriga forskare och finner efter 
hand nyheter . Denna gang skall vi noja ass med att redovisa nagra 
upptackter om kortbrev (spjaldbrjef) sam gjorts och rapporterats 
av Jaap Jongenburger . Det galler de kortbrev i valorerna 4 och 
10 aur med Tva kungar och blagra kartong med vattenmarke krona, 
sam i Facit har numren 5 och 6. Dessa ar i Ringstroms special
katalog uppdelade pa fyra nr, 6 - 9, varav 6 och 8 ar korten pa 
4 aur och 7 och 9 lwrten med 1 0-aur-valoren. Nr 6 och 7 har tand
ningshal med 1,2 mm diameter, medan tandningen pa 8 och 9 har 
1 mm stora hal. 

Ringstrom listar tva undertyper till vardera 6, 8 och 9 och har 
tre undertyper upptagna for nr 7. Darutover har han dock en 
ytterligare indelning av nr 7 i kart dar ordet SPJALDBRJEF ar 
49 mm langt och sadana diir ord.ets langd. ar 51 mm. Jaaps forsta 
observation ar att han inte tror pa forekomsten av 51 mm-varianten, 
sam varken han eller hans korrespondenter sett. Har nagon annan 
sett den? (49 och 51 mm finns daremot pa korten med Facit-nr 3 
och 4. ) 

I ovrigt vill Jaap underind.ela korten 6 - 9 i vardera fyra under
typer enligt foljande schema, som anger olikheter i texten pa 
undre rivkanten . (Den islandska bokstav for tonande laspljud, sam 
ser ut sam ett d med streck over stapeln, betecknas har nedan med 
~. alltsa understruket . ) 

I . rifa med accent over i 
A. Tvarstrecket pa alla d snedstallt 
B. Tvarstrecket i opnad och ad nastan vagratt 

II. rifa med punkt over i -
A. ~rarstrecket i opnad snedstallt 3 alla andra nastan vagrata 
B. Tvarstrecket i spjaldbrjefid och a~ snedstallt, alla andra 

nastan vagrata. -

Betraffande Ringstrom nr 8 och 9 vet Jaap att alla fyra under
typerna existeraro men betr. 6 och 7 ar han tacksam for uppgifter 
om forekomsten av undertyperna fran andra samlare (kan skickas via 
foreningens sekreterare Hanner). 
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I forra rapport en hade vi ett avsni tt om variant en ''utan 1 fore 
GILDI " , byggt pa uppgifter fran Leif Fuglsig 9 som tillsammans 
med andra danska filatelister hade narmare studerat denna variant. 
Sasom vi da namnde9 finns det bade akta (icke manipulerade) I-bort
fall (1-et har ramlat ur satsen eller vikt sig pa sidan, sa att 
inget avtryck uppstod) och ett antal manipulerade sadana. Mojlig
heten att skilja mellan akta och manipulerade ligger - sarskilt sa 
lange man har att gora med ett enstaka marke - helt i att de 
hittills kanda 11akta11 varianterna, position 6 och 56 i patrycks
sats I A, har nollkombinationen smal y smal, alltsa bada nollorna 
av den smala typen, medan marken med andra nollkombinationer maste 
antas vara manipulerade. 

Leif Fuglsig rapporterade emellertid, att man nu patraffat helark 
av 20 aur (Facit 61) med f-bortfall i pos. 5 (men inte 55!). I 
forra rapporten skrev vi ocksa, att samma gallde helark av 10 aur 
tjanstefrimarke (Facit Tj. 24), men detta berodde pa ett missfor
stand. Enligt Leif har Tj. 24 utan f setts i ett 6-block, av vilket 
det vid jamforelse med de ovriga markenas nollkombinationer fram
gatt, att det ror sig om pos. 5 eller 55. 

Rapporterandet av denna "nyupptackt" foranledde att vi ganska om
gaende fick brev fran Arno Debo i Miinchen. 11Nog trodde jag att 
den har saken for lange sedan var uppklarad", skrev han och bilade 
kopior av tva artiklar fran 1971. Den forst publicerade var fran 
"Der Sammler-Dienst" och skriven av Arno sjalv 9 den andra fran 
november-numret 1971 av amerikanska "The Posthornn och forfattad 
av Sigurdur H. porsteinsson. I den sistnamnda fanns ocksa en bild 
av ett helark av 20 aur med felet i pos. 5. 

De bada artiklarna bekraftar var for sig att felet "utan I" finns 
pa 20 aur i pos. 5 (men ej 55) av patryckssats I. Vidare kan det 
faststallas att det inte ror sig om en manipulation, eftersom 
arken med detta fel ingar i den restupplaga 9 som frimarkshand
lare Kvaran kopte av 1 GILDI-ark direkt fran islandska postverket. 
Pos. 5 i sats I har liksom pos. 6 (och 56) ~ sats I A nollkombina
tion smal + smal. 

Dessa artiklar var okanda for Leif Fuglsig och hans vanner och 
naturligtvis ocksa for Rapports redaktor . Upptackten av felet i 
pos. 5 pa 20 aur var salunda inte ny. Daremot tycks det tidigare 
ha varit okant att samma fel i samma position finns pa 10 aur 
tjanste (Tj. 24). 

Att felet bara finns i pas. 5 men inte i pas . 55 trots att pa
tryckssatsen bara hade 50 positioner och patryckningen alltsa 
maste ske i tva omgangar, far val forklaras av att tryckpressen 
maste stallas om vid overgang fran tryck pa ena halften till den 
andra av arket och att man darfor tryckte over ena halften forst 
i en star mangd ark, innan man gick over till den andra halften 
av varje ark. I sa fall har tydligen, atminstone nar det galler 
20 aur-market, den nedre halften patryckts forst, innan felet 
uppkommit. 

Betr. 10 aur tjanste aterstar tva fragor att om mojligt utreda: 
a) Finns felet 1:utan f" pa detta marke bara i pas. 5 (fran sats I) 

eller ocksa i pos. 6 + 56 (fran sats I A)? Grundmarket i pos. 
5 har ovre vanstra hornet nagot avskuret . Har nagon Tj. 24 
utan 1 men med smala nollor och utan avskuret horn? 

b) Finns for detta marke felet aven i pos. 55? Har nagon ett ark 
med felet i pas. 5 och/eller 55, sa att fragan kan klaras upp? 

Leif Fuglsig och foreningens sekreterare tar med gladje emot alla 
uppgifter som kan ge svar pa dessa fragor. 
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De frimarken, som enligt tillgangliga uppgifter - framst i Kohls 
handbok - kan finnas med akta f-bortfall ar i valorerna 3 (liten 
och stor trea), 4, 5, 16, 20 och 100 aur. (Facit listar inte 100 
aur med denna variant, vilket tyder pa att den hittills inte dykt 
upp.) Situationen betraffande tjanstefrimarkena tycks inte fumu 
vara lika klarlagd . (Facit upptar varianten for valorerna 3~ 4, 
10, 16 och 50 aur . ) I samtliga fall skall det akta patrycket ha 
nollkombinationen smal + smal sa vitt man hittills vet. 

• • • • • ,.1> 

Le1f Fugls1g rapporterar att man h1tt1lls funn1t I-bortfall av 
11icke ortodoxt 11 slag i posi tionerna 9, 26, 27, 29, 40, 49 och 50 
och finner det intressant att de flesta av dessa ligger i ytter
kanterna av patryckssatsen. Var det lattast att manipulera dar? 
Han papekar ocksa att i en tysk auktion (Kohler) 1974 saldes ett 
par av 10 aur frimarke (Facit 53) - som alltsa ej ar kant akta 
utan I - och dar bada markena (kanske pos . 26 + 27?) var utan f. 
Detta monstrum angavs ha fotoattest av bade porsteinsson och Debo. 
Vad kan det ha statt i de attesterna utom att det var 11lavet 11 ? 

Slutligen ytterligare nagra saker att meddela med anledning av 
den fortsatta korrespondensen med Leif Fuglsig : 
a) I forra rapporten angavs Lundgaard som huvudsaklig upphovsman 

till klassificeringen och kartlaggningen av patryckssatserna. 
Aran bor snarare tillkomma den nagra ar tidigare utkomna Kohls 
handbok (savida nu inte den i sin tur bygger pa tidigare 
kallor?) 

b) I samma rapport angavs att den danska gruppen patraffat ett 
par, dar det ena market saknade f och det andra hade varianten 
02'-'03. Detta var ett missforstand. Bada varianterna fanns 
pa ett och sammammarke! Ett annat sadant missfoster ar enligt 
Leif beskrivet i en kalla fran 1904. 

c) Ett fel har upptackts i den bilaga med titeln "f GILDI '02-~03 , 
en elementar handledning" av Per Hanner 9 som medfoljde rapporten 
maj 1975 . Har Du den kvar, ratta pa sidan 6: varianten '03-'03 
finns i pos . 16 (icke 17) i satserna III och IV. Detta innebar 
att varianten har nollkombinationen smal + bred (icke bred 
+ smal som i pos , 17). Har Du Sigurdur H. porsteinssons bok 
"Furdulond frimerkjanna", ratta samma fel dar pa s. 143. 
(Det var felet dar som ledde till felet i bilagan.) 

For ett ar sedan berorde vi i nagra rapporter den gamla stampeln 
BERUFJORD, anvand i Djupivogur, som 1872 var anlopningshamn for 
fartyg Danmark-Reykjavik. Den har gangen skall vi inte beratta 
om den stampeln utan om ett originellt objekt med Berufjord
anknytning. 

Leif Fuglsig har i en auktionskatalog fran 1872 (Skandia i Khvn) 
patraffat ett intressant objekt. Det ar ett kuvert, forsett med 
hollandskt frimarke 20 cent och avstamplat i den kanda ost-staden 
Edam 21 Aug. 72 (~ 1872). Adressen ar: 
A an 
Hs. Naber, Hofmeester 
op het StoomSchip Noordkaper 
Capt. G. Bottermanne 
Seidisford via Berufiord 
Ysland 
via Koppenhagen 
(alltsa till en person pa en hollandsk angbat i Seydisfjordur) 
Kuvertet har transitstamplar fran K~benhavn och Reykjavik. 
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Sam Leif papekar~ kan man med hjalp av Sir Athelstan Caroes 
uppgifter (i tidigare Rapport) latt rakna ut att brevet sants 
for sent for att hinna med till sista anlopningen for aret i 
Berufjord, och att det i stallet gatt over R-v1k. Men nag ar 
det intressant att man i Holland vid denna tidpunkt var in
formerad om att post till Seydisfjordur skulle ga over 
Berufjord, tillagger Leif, och det haller vi garna med om. 

Bilagor: 
1. Inbetalningskort for medlemsavgiften. 
2. Resultatlista fran auktionen den 28 november 1984 
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