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Kara Islandssamlare! 

Islandsklubben i Goteborg firar sitt 20-arsjubileum i april med 
auktion, jubileumsmiddag och utstallning, vilket allt Du kan lasa 
om i denna rapport. Vi i :'riksforeningen 11 gratulerar hjartligt 
och onskar lycka till med alla arrangemangen. 

Denna rapport inneh&ller, som vanligt vid denna tid pa aret, en 
viss redovisning for var forenings verksamhet under forra aret. 
Bl.a. finns en medlemsstatistik, som visar att aven under 1984 
tillflodet av nya medlemmar varit under det normala. Vart mal ar 
att fa minst 20 nya medlemmar om aret. Med detta kan alla n1 
hjalpa till, som har kontakter med andra filatelister. Vi tanker 
inte minst pa dem som ar aktiva i andra filatelistforeningar och 
pa vara manga medlew~ar bland frimarkshandlarna. Kanner Du inte 
nagon eller nagra som borde vara med i foreningen? Gor Du det, 
sand mig (adress overst pa denna sida) ett meddelande, sa skickar 
jag genast blankett for intradesanmalan till Dig eller direkt till 
vederborande. 

Har Du betalt arets medlemsavgift? Om inte, ar kassorerna - Tom 
Hinman i Goteborgs-klubben och undertecknad - tacksamma, om Du gor 
det snart, sa att vi slipper sanda paminnelse. Om avgifterna se 
langre fram i rapporten. 

Som vanligt kan jag i denna rapport redovisa flera fina och mycket 
intressanta forskningsresultat fran olika medlemmars sida. Vi 
tackar hjartligt dessa bidragsgivare. 

Ar det nagot Du saknar i dessa rapporter? Skriv till mig och tala 
om det. Skicka garna in fragor om sadant som Du vill ha utrett 
eller beskrivet. Vi har ju inom foreningen experter pa alla om
raden av islandsk, faroisk och gronlandsk filateli, som kan hjalpa 
till med besvarandet. 

Har Du andrat adress? Glom ej sanda meddelande till foreningen. 

Slutligen: Ha det sa bra under den nu anstormande varen, det 
onskar 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors 1 kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30. (Detta galler 18 april.) 
Torsdagen den 18 april: Engelsk militarpost pa Island visas av 

Leif Nilsson. Dessutom visning av objekten i varauktionen. 
Tisdagen den 14 maj (obs andrat datum) : Varmote hos herr ord

foranden, se vidare nedan. 

Goteborg. Sammantraden kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i 
manaden. Under varen halls motena i R. Frahms lokal. Jarntorget 
3, 1 tr. Program meddelas i annons i GOteborgs-Posten sondagen 
fore motesdagen. 
Betr. auktionen och visning i Goteborg, se nedan. 
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Islandsklubben i Goteborg meddelar, att sammantradena i host blir 
i Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Forsta sammantradet i host 
blir tisdagen den 10 september. 

kommer att innefatta foljande: 
1) Varens auktion den 27 april. Plats och tid anges i auktions

listan, som ocksa anger nar visning sker i Goteborg. (Vis
ningen i Stockholm blir 18 april enl. ovan.) 

2) Jubileumsmiddag med bl.a. stort lotteri med fina vinster ord
nas ocksa lordagen den 27 april. Vidare information sandes ut 
med auktionslistan. 

3) Utstallning ordnad av Islandsklubbens medlemmar blir det i 
postlokalen GOteborg 53, pa Avenyn, under tiden 22 april -
4 maj. Utstallningen kanske far en egen stampel. 

. 
Aven 1 ar har var ordforande Bernhard Beskow och hans fru Berit 
inbjudit oss att avsluta varsas~ngen med ett mote i det Beskowska 
hemmet, Lillpalsen, ~sby, Brottby tisda en den 14 ma' kl. 18.15 
(obs. icke den 22 maj, som det sades vid arsmotet • Sa har kommer 
Du dit: 
Alt. I: Med bil. Kor stora Norrtaljevagen c. 30 km ut fran Stock

holm, vik till hoger vid skylten BROTTBY, far genom 
Brottby samhalle och passera flera busshallplatser, varav 
den sista ar markt ~sseby-~sby. 100 m efter denna hall
plats finner man pa hoger sida ett mindre hus med flagg
stang. Det ar Lillpalsen. 

Alt. II: Med buss. Tag buss 625 fran Tekniska hogsknlan/~stra 
station kl. 17.30 och stig av vid ~sseby-~sby hallplats 
c. 35 minuter senare. Se i ovrigt alt. I. Buss tillbaka 
till Stockholm gar c. 21.25. 

Forhandsanmalan ar obligatorisk och sker till Bernhard Beskow 
(telefon 0762/414 56) senast torsdagen den 9 maJ • 

Vid foreningens arsmote den 19 februari 1985 omvaldes samtliga 
funktionarer: 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
~iga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Bernhard Beskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Engel Angberg 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Ingvar Andersson (for Gbg-klubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig ~sterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Vid arsmotet 1 Islandsklubben i Goteborg den 13 februari 1985 
valdes till: 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare 
Bibliotekarie 
Kassor 
Revisor 

Ingvar Andersson 
Bjorn Forsgren 
Bengt Olofsson 
Kaj Librand 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 

Bada nyssnamnda arsmoten fattade ocksa beslut om arsavgifter for 
1986. Beslutet blev i bagge fallen att for detta ar bibehalla 
1985 ars avgifter. Avgifterna ar alltsa for vartdera aret: 
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for Stockholms-avdelningen (de som bar i Stockholm 
med omnejd och alltsa har S efter numret) 

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:-

Inbetalning sker med det inbetalningskort vi utsande med forra 
rapporten (till postgiro 26 73 70-5 for medlemmarna i Islands
klubben i Goteborg och till postgiro nr 4o 29 57-5 for alla 
ovriga). Vi saknar annu inbetalning fran en hel del av medlemmarna 
och ber Dig som annu inte betalt att snarast gora det! Du kan, om 
Du vill, forskottsbetala 1986 ars avgift samtidigt. Observera 
ocksa mojligheten att samtidigt bestalla vissa saker fran fore
ningen enligt notis langre fram i rapporten. 

Fran de lander 9 fran vilka det inte gar att inbetala till vara 
postgiron, tar vi helst emot betalningen i svenska sedlar. (Far 
vi betalning i check, kostar det oss ett avdrag vid inlosningen, 
sedan numera aven postgirot tar ut en avgift pa 12 kr vid in
sattning med utlandsk check.) 

Vi har mottagit ett antal arsavgifter fran islandska medlemmar 
direkt till vart postgiro - med anvandande av var utsanda 
blankett - men markligt nog ar det bara fran medlemmar i Akureyri, 
Gardabaer, Hafnarfjordur och Husavik dessa komrnit - inte i nagot 
fall fran Reykjavik, trots att de flesta av vara islandska med
lemmar bor i Reykjavik. Medlemmarna i Akureyri etc. har betalt 
avgiften pa sina resp. postkontor och anvant var blankett. Ar 
detta inte mojligt i Reykjavik och i sa fall varfor? Det skulle 
vara intressant att fa veta det. (Och ar det mojligt, rekommen
deras vara Reykjavikmedlemmar att anvanda detta betalningssatt.) 

Vi har for ovrigt genom de narnnda betalningarna gjort bekantskap 
med ett for oss tidigare okant slag av islandska poststamplar, 
narnligen kassastamplar. Postgiroavierna har i ovre hogra hornet 
resp. postexpeditors kassastampel - en rektangulart inramad 
stampel, som i samtliga fall utom Gardabaer innehaller, forutom 
orden "POSTUR OG SIMI" (post och tele), ortens namn och datum, 
aven postexpeditorens namn i skrivstil (en normerad stil, inte 
personlig namnteckning). Pa detta satt har vi gjort bekantskap 
med Ina Skarphedinsdottir och Asdis Sigvaldadottir i Husavik samt 
Selborg Gudmundsdottir i Hafnarfjordur (med reservation for vissa 
otydligheter i narnnstarnpeln). Stampeln fran Akureyri var sa otyd
lig, att vi bara kunde konstatera, att aven dar expeditoren var 
nagons "dottir", vilket inte var sarskilt overraskande. 

Detta med personliga kassastamplar torde vara nagot unikt, i 
varje fall for Norden. Kan detta bli ett sarnlingsomrade? Vad 
sager man i Island? 

Under 1984 minskade foreningens medlemsantal nagot, narmast car
for att vi fick in for fa nya medlemmar, jfr sekreterarens fore
tal i denna rapport. 

Foreningen Islands-
exk.l. Gbgs- klubben 
klubben i Gbg Totalt 

Medlemrnar den 1 januari 1984 199 130 329 
Nya medlemmar 7 2 9 
Avgangna och avlidna - 9 - 14 - 23 

Medlemrnar den 1 januari 1985 197 118 _ill 

Antalet av de medlemmar som bor utanfor Sverige okade daremot, 
fran 64 till 67, och overskred darmed for forsta gangen 20% av 
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totala medlemsantalet. Dessa 67 medlemmar fordelar slg pa fol
jande lander : 

Norden (Danmark 15, Faroarna 1, Island 22, Norge 11) 49 

Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 2, Nederlanderna 2, 
Schweiz 4, Vasttyskland 4) 14 

Amerika (Canada 1, USA 3) 4 

Foreningen Islandssamlarnas bokslut (som icke omfattar Goteborgs
klubbens lokala bokslut) visar i avrundade belopp: 

Intakter 
Arsavgifter 
~verskott pa vinterofferten 
Diverse intakter 
Rant or 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
~vriga omkostnader (sammantradeskostnader 

i Stockholm, porton och diverse) 
Skatt (pa ranteintakten) 

11 • 000 
1 .200 

100 
1 .300 

13 .6oo 

8.300 

2.300 
500 

11 0 100 

Genom icke minst vinterofferten blev det alltsa ett overskott pa 
2.500 kr. Med oforandrad arsavgift 1985 budgeteras ett nollresul
tat eller ett mindre underskott for det kommande aret, da bade 
rapporterna och portona blir dyrare. 

Vid 1984 ars slut redovisar foreningen ett kapital pa runt 17 . 000 
kr. Dessutom forvaltar vi cirka 22.000 kr avsedda for stampelhand
boken. 

Foreningen har nagra olika saker pa lager, som vi vill erinra om, 
sarskilt med tanke pa medlemmar som kommit in under de senaste 
aren. De kan alla bestallas genom inbetalning pa foreningens 
postgirokonto nr 40 29 57-5. (Medlemmar i lander varifran sadan 
inbetalning inte kan ske, far sanda betalning i svenska sedlar 
eller per internationell postanvisning till foreningens kassor 
Hanner.) For varje bestallning, oavsett storlek, tillagges 2 kr 
for porto (utanfor Norden 5 kr) till nedan angivna priser. For 
ovrigt kan namnas, att alla nedanstaende priser ar desamma, till 
vilka vi tidigare erbjudit sakerna. 

I. Goteborgska "Islands-stamplar" 
I anslutning till Goteborgsklubbens 20-arsjubileum i april kan vl 
erbjuda kuvert med svenska minnesstamplar fran tidigare arrange
mang i Goteborg: 
a) "Goteborg Islandstraffen" (med falk) 24.4 . 1965 
b) "Goteborg Allting 71" (med Islands-karta) 9 o 1 o 1971 pa special

kuvert 
c) "Goteborg Allting 71" (med vikingaskepp) 10 o 1 o 1971 pa special-

kuvert 
Den forstnamnda (a) kostar 15:- kr, och da vi bara har ett fatal 
kvar saljs bara 1 ex. per bestallning. De bada andra (b + c) 
saljs i par for 6 : - kr sammanlagt (max 10 par per bestallning) och 
det gar ocksa att bara kopa b (9.1.1971) for 3:- kr. 

II. Foreningens nummerstampelmall 
Nummerstampelsamlarna behover en mall for att skilja mellan stamp
larna 6 och 9 och mellan 66 och 99. En sadan har foreningen latit 
gora och med utforlig bruksanvisning kostar den 10:- kr. 
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III. Aldre rapportbilagor m.m . 
Bland de manga artiklar av bestaende varde, som kommit i rappor
terna eller i fristaende bilagor till dem under arens lopp, tar 
vi har upp ett urval . De kostar 1:- kr per sida (utover portot 
enligt ovan) . Nr 1-4 ar oversattningar ur islandska handboken av 
ar 1973. 

1. Marken i rullar och "automattandning " 
2. Orlofmarken 
3. Tollur 
4. Greidslumarken (avgiftsmarken) 
5. f GILDI ~ en elementar handledning 
6 ... "" • Hopflug Itala och Balbo-breven 
1. Zeppelin-patrycken 1931 
8. Om dubbeltanderna och annat om tandningen 

skildingarna och aur-markena 
9. De islandska vokalerna och deras uttal 
(Ett storre urval finns i rapport 51.) 

Antal sidor 
1 
2 
6 
4 
8 
7 
2 

av 
3 
2 

Ange pa talongen eller i brev noga vad Du onskar. For bestallning 
av artiklarna under III kan numren till vanster anvandas. 

1 • 
Den auktionskatalog fran Skandia i Khvn, vari Leif Fuglsig hittade 
det intressanta brevet adresserat "via Berufiord" , var givetvis 
inte fran 1872 (samma artal som brevet) utan fran 1972, se 
rapport 59 ~ s . 10. 

2. 
Pa samma sida i rapport 59 rattade vi ett fel i den ar 1975 ut
sanda rapportbilagan "I GILDI '02-'03, en elementar handledning 11

• 

Det finns annu ett fel att ratta i bilagan enligt papekande fran 
Leif Fuglsig . I bilagan star pa s. 8, att brevkortens "Bern
upplaga", dvs . de med I GILDI-patryck av typ IV , fick patrycken 
i K¢benhavn . Det ratta ar att korten - precis som frimarkenas 
"Bern-upplaga 11 

- trycktes i Kc,6benhavn men fick patrycket i 
Reykjavik hos Felagsprentsmidjan . 

I rapport 58 berattade vi om nya postkontor i Reykjavik (posttermi
nalen och R-vik 8) och om vad Folmer ¢stergaard tagit reda pa om 
dar anvanda stampeltyper . 

Folmer har senare meddelat att det .tillkommit annu ett nytt post
kontor i Reykjavik . Detar Reykjavik 11, som oppnades den 3 decem
ber 1984 och ligger i stadsdelen Breidholt ~ dar ocksa Reykjavik 9 
ar belaget . 

Folmer har ocksa vanligen ordnat brev med avstampling vid R-v1k 11. 
Det visar en handstampel av den typ som har de vagrata linjerna 
over och under datumlinjen utdragna till yttre cirkeln. 

Dragningen i vart arliga lotteri bland de medlemmar, sam inte bar 
i Stockholms- och GOteborgs-omradena, f6rrattades den 16 januari 
och ater gynnade fru Fortuna utlandsdelen av vad vi fran borjan 
dopte till "landsorten" - for ovrigt inte sa markvardigt, d8. 
ungefar halften av de sam hade en chans i dragningen bar utanfor 
Sverige. krets vinnare blev Orla Jensen i d~nska staden Hobro, 
och han hade verkligen extra stor tur genom att vinna under forsta 
aret sam medlem. Vinsten var aven i ar den vackra porslinsplattan 
med islandsk falk och texten "Islandssamlarna", gjord i Island 
1972. 



Bor en samling 
"Republiken 
Island" inne
halla frimarken 
fran kunga
rikets tid? 

En filatelistisk 
litteraturtjanst 

Hur klarade 
man sig under 
islandska 
poststrejken 
i oktober? 

- 6 -

Orla berattar bl . a. att Hobro ar en liten stad (9.000 inv.) i 
Nordjylland, som fyllde 1000 ar 1980. Den ligger langst in i 
den djupa Mariager Fjord och bar manga turistattraktioner. En 
sadan blir ocksa Vikingeborgen Fyrkat, ett riktigt, men nytt, 
vikingahus som uppforts belt utan moderna hjalpmedel for 2,5 milj . 
kr. och som invigs 1985. I Nordjylland finns inte manga islands
samlare, sager Orla. Han bar specialiserat sig pa en rad emissioner 
fran aurmarkena till Gullfoss, men nu haller han just pa att bygga 
upp en utstallningssamling republiken 1944-1967. Han soker en del 
kompletteringar - se hans annons i slutet av denna rapport . (Det 
dar med mojligheten att annonsera i rapporten , som vi inforde i 
rapport 49, tycks ha fallit i glomska.) 

Pa tal om Orla Jensens blivande exponat kan vi ta upp en fundering 
vi fatt fran Folmer 0stergaard. Frimarkena fran kungariket Islands 
tid blev ej ogiltiga direkt efter republikens utropande 17 juni 
1944. Giltigheten for en del av dem utgick vid slutet av 1946 
(t.ex. Christian X-serierna, Dynjandi och Hekla , Jochumsson) 
medan andra (t . ex . Gullfoss, Geysir och Fiskar) var giltiga t.o.m. 
1958. (Se harom narmare i islandska handboken av ar 1973.) Skall 
da ett utstallningsexponat "Republiken i' helst innehalla dessa 
marken, avstamplade efter 17 juni 1944~ det ar Folmers fraga. Som 
ofta anlitad juryman har han ju anledning att ta stallning hartill. 

Vart enkla men osakkunniga svar ar att om exponatet ar av post
historisk karaktar och omfattar aren 1944-1958 det val maste an
ses vara ett plus att ha sadant material med. Men om man kallar 
sitt exponat "Republikens frimarken", sa faller de aldre frimar
kena ut anfor ramen (ursakta vitsen). Men kanske detta ar ett for 
enkelt satt att se pa saken. 

Vi bar tidigare omnamnt den litteraturtjanst - dels i form av 
rapportering av nyheter, dels genom formedling av bokinkop - som 
bedrivs av herr C. Nieuwland i Rotterdam, och som var forening 
abonnerar pa. Den bar tidigare kallats 11 Scandinavian International 
Philately" , Sedan nagon tid ar den omdopt till 11 Philabook Inter
national" i samband med att Nieuwland utvidgat den till att om
fatta anmalan av nya filatelistiska becker och kataloger fran bela 
varlden. Den som vill halla sig aktuell pa litteraturen inom sina 
samlingsomraden kan verkligen rekommenderas att abonnera pa 
Philabook International. Det kostar 10 Hfl . (NLG) per ar, som kan 
sandas i hollandska sedlar till Philabook International, P. O. 
Box 8042, 3009 AA Rotterdam, Holland, eller genom girering till 
firmans hollandska postgiro 19 42 747. For detta far man 5 nyhets
cirkular per ar (pa engelska) och mojlighet att genom firman kopa 
becker, som annars kanske ar svaroverkomliga. 

Som val ar allmant bekant strejkade Islands statsanstallda under 
en lang tid, 4 - 30 oktober 1984, och darmed lag ocksa postbe
fordringen nere . Som vanligt i sadana fall fick allmanheten soka 
klara sig genom diverse nodlosningar. I senaste numret av Grlisk 
bar var medlem Sigtryggur Eyporsson skrivit en kort artikel harom. 

Manga brev sandes med vanner och bekanta . Gallde det brev till 
utlandet sokte man kontakt med sadana som skulle resa utrikes 
och kunde posta breven utomlands. Nagra firmor erbjod brevbe
fordran med bud . Bade inom landet och utrikes sandes brev som 
flygfrakt till avsevart forhojd kostnad. Sigtryggur illustrerar 
detta med ett brev, som gatt fran Egilsstadir till Reykjavfk som 
flygfrakt for en kostnad av isl. kr. 119 :- (normalt porto torde 
ha varit 6:50) . Sadana brev ar naturligtvis intressanta som 
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"postal dokumentation" - trots avsaknaden av postal medverkan -
och samma galler brev som inlamnats pa posten den 3 oktober fran 
firmor med frankeringsmaskin och med denna daterade 3 . 10.84 . 
Dessa brev blev liggande pa postkontoret~ och atminstone i 
Reykjavik fick de fore avsandandet en poststampling den 1.11 .84 
(kanske forekommer ocksa 31.10.84). 

Vi hoppas att det bland vara medlemmar inte finns nagon som 
ovetande om vad som hant sitter och vantar pa redovisning for 
material inlamnat till forsaljning pa auktion hos dansken J¢rgen 
Juniors bolag J . J . Solphil AG i Solothurn i Schweiz. Detta bolag, 
som icke minst salt nordiskt~ daribland islandskt, material, ar 
namligen i konkurs sedan december 1984 med en brist som uppges 
belopa sig pa minst en miljon svenska kronor. 

J~rgen Junior, tidigare innehavare av auktionsfirman Skandia i 
K~benhavn och darefter i 6 ar dansk riksdagsman, har forsvunnit 
fran Schweiz . 

Tyvarr vet vi att nagra av vara medlemmar lider forlust pa denna 
krasch. Vi vet inte om det finns nagra tillgangar att fordela i 
konkursboet men vill anda uppmana dem som har intressen att be
vaka i konkursen att forsoka tillskriva konkursforvaltaren och 
ange vad som inlamnats men ej redovisats for . Tyvarr kan v1 inte 
ange nagon annan adress an den J . J. Solphil hade. 

I senaste numret av Svensk Filatelistisk Tidskrift laser vi, att 
ordforanden i svenska handlarforbundet, Bengt Lilja, bevakar ut
vecklingen . Bengt Lilja ar medlem i var forening. 

Islands befolkning var vid slutet av 1984 240.000 (en okning med 
knappt 1 % under aret) . Faroarnas befolkningstal ar ungefar 1/7 
(en sjundedel) harav. Bada landernas nya frimarken ges ut i unge
far lika stora upplagor, trots att den egna befolkningens for
brukning av markena uppenbarligen ar mycket storre i Island an i 
Faroarna. Forklaringen ligger i att Faroarna lyckats vasentligt 
battre an Island med att marknadsfora sina nya frimarken till ut
landska samlare. Helt overraskande ar att Faroarnas postverks in
takter av forsaljning direkt till utlandet av de nya frimarkena 
(inkl. FDC) ar 3 - 7 ganger sa stor som motsvarande islandska 
(det varierar mellan olika ar). 

Fragan om den islandska frimarksexporten var i november 1984 
foremal for en debatt i Islands allting efter en interpellation 
som besvarades av kommunikationsministern . I debatten framkom 
bl.a. foljande uppgifter av intresse. Upplagan av FDC-kuverten 
ar i Island f ,n, cirka 25.000. (De faroiska FDC-upplagorna varie
rar enligt uppgifter i Facit normalt mellan 200 , 000 och 400 . 000. 
Det ar i samma storleksordning som summan av svenska och danska 
FDC!) Utlandska abonnenter pa islandska frimarken hos Frimerk
jasalan ar omkring 11.000, medan Faroarnas postverk har 70 , 000 
abonnenter 9 varav maj oriteten i utlandet. 

Vad kan nu orsaken vara till det faroiska forsteget pa detta om
rade? Saken togs upp i tidningen News from Iceland nyligen av en 
icke-islandsk skribent. Han pekade pa tva forklaringar: 
1) Det faroiska postverket skater sig vasentligt battre an det 

islandska nar det galler att i cirkular annonsera de nya fri
markena . Framforallt kommer cirkularen ut i tillrackligt god 
tid fore utgivningen ~ sa att folk hinner bestalla, medan det 
har hant att islandska postens cirkular gatt ut sa sent, att 
aven islanningar fatt dem en knapp vecka fore utgivningen . 
(Vi kan har tillagga, att annonseringen i filatelitidskrifterna , 
atminstone i Norden, ar vasentligt intensivare fran Faroarna 
an fran Island . ) 
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2) Faroarna ar ett "nytt " frimarksland 3 om man raknar fran det 
egna postverkets tillblivelse 1975. Det ar darfor ett land) 
som samlarna ser det mojligt att fa "komplett 11 utan storre 
kostnad, vilket icke minst lockar manga unga samlare . Om en 
samlare vill astadkomma nagot liknande for Island, kan han/ 
hon begransa sig till republikens tid fran 1944, men det blir 
anda ett vasentligt storre och dyrbarare foretag att fa detta 
"komplett 11

• 

Till detta vill vi lagga: 
3) En mycket stor efterfragan kommer fran Danmark och Danmark

samlare annorstades , vilka ser Faroarna som en integrerad del 
av sin samling av Danmark. 

Trots detta tillagg ar det val en slutsats man kan dra av de har 
medtagna upplysningarna, namligen att det finns ett mycket stort 
antal av 11kompletta" farosamlingar av det forsta decenniets ut
givning (och troligen stora spekulationslager , att doma av for
saljningssiffrorna), vilka under langa tider kommer att trycka 
priserna pa andrahandsmarknaden. Samla garna de vackra, intressanta 
och larorika Faro-markena, men gar det inte i tron att det ar 
varldens basta penningplacering (sarskilt inte FDC-kuverten) . 

For att ingen skall tro att de islandska roarkenas forsaljning ar 
pa nedgang, ar det bast att tillagga att islandska postverkets 
exportintakter fran frimarksforsaljningen stigit fran ar till ar 
(matt inte bara i islandska kronor utan i stabilt penningvarde) . 

I rapport 58 skrev vi litet om hur det verkade att forhalla sig 
med pasattningen av lacksigill pa "penningbrev1

', alltsa brev med 
penningar inlagda och med summan av dessa angiven pa kuvertet. 
Pa basis av uppgifter i posttaxor och jamforelse med danska for
hallanden kom vi fram till att det maste ha funnits tva alterna
tiv att forsegla (sigillera) penningbreven : 
a) Man kunde lata upprakna och inlagga pengarna pa postanstalten 

och fa brevet sigillerat dar. 
b) Man kunde sigillera brevet sjalv, varvid det pa kuvertet an

givna beloppet bara fungerade som uppgift om det belopp for 
vilket brevet assurerades och mojligen kunde vara av varde 
for mottagarens kontroll. 

Vi efterlyste ytterligare uppgifter fran sadana som satt inne med 
dem. Pa detta fick vi snabbt svar, forst fran Folmer ¢stergaard, 
sedan fran Olafur El1asson. 

Folmer angav att huvudregeln val var att avsandaren forseglade 
kuvertet med eget sigill. Man kunde dock mot sarskild betalning 
fa en upprakning gjord pa posten, och i sa fall pasatte posten 
si tt sigill. 

Detta bekraftas av det material som Olafur sande oss, och som ger 
definitiva besked . Det bestar namligen av kopior av de tva sidor, 
som handlar om 11peningabrjef" i islandska postreglementet av 
7 mars 1908 . Med exakt saroma lydelse aterkom bestammelserna i 
postreglementet av 15 juni 1923. 

Bestammelserna om sigillering var noggranna . Forst angavs hur 
manga sigill som maste sattas pa och var de skulle sattas. Pa 
den vanligaste typen av kuvert (a), dar tillslutningsfliken slutar 
i en spets nara mitten av kuvertets baksida, och dar limningarna 
ocksa gar diagonalt in mot mitten, skulle 5 lacksigill slas pa : 
ett i mitten och ett pa vardera av de limmade resp. klistrade 
"halva diagonalerna" . Pa en annan typ av kuvert (b), ofta special
gjord for vardepost, slutar tillslutningsfliken inte i en spets 
utan i en horisontell linje, och dar skulle minst 2 sigill slas 
pa, ett i vardera andan av den horisontella tillslutningslinjen . 
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Om ingen upprakning av pengarna gjordes pa postkontoret, fick alla 
sigillen vara avsandarens. Uppri:iknades och inlades pengarna pa 
postanstalten, skulle i forsta fallet (a) 2 av de 5 sigillen vara 
postens. Vid den andra typen av kuvert (b) skulle posten i detta 
fall satta pa de 2 sigillen i andarna pa fliken och avsandaren 
ett sigill daremellan. Vid upprakning skulle alltsa kuvertet 
bara bade postens och avsandarens sigill. 

I reglementet finns ocksa annat av intresse. Det fanns inget 
maximum f or det belopp som kunde sandas i penningbrev, men 
kvantiteten mynt var begransad till hogst 50 kr i guldroynt, 9 kr 
i en- och tv~ronor, 90 aurar i "smasilver 11 och 9 aurar i koppar. 
(Ack, kara gamla tider, da det annu fanns guldnrtnt, och da silver
mynten var gjorda av silver!) Mynt roaste svepas in i ett oroslag 3 

sa att de 11hools fast", innan de lades i kuvertet. Kuvertet 
skulle forses med paskriften "Innlagdar xx kr" eller liknande. 

Folmer papekade en sak, som icke aterfinns i den del av regle
roentet som vi sett. (Troligen galler det en allroan regel for 
assurerade brev.) Pa penningbreven skulle for battre kontrolls 
vinnande anteckna.s den exakta .vikten, t . ex. 11 3~ kv." (kvint), 
11 18 gr" etc . Denna pateckning finner roan pa de allra flesta 
"peningabrjef". 

Lustigt nog finner roan i svenska Postrousei arsbok Postryttaren, 
senaste argangen (1984), s. 50-58, en beskri\~ing av posttjansten 
"Uppri:ikning"~ som alltsa ocksa funnits i Sverige. Upprakning pa 
postkontoret av innehallet i ett assurerat brev och intyg pa upp
rakningen kunde erhallas i Sverige mellan 1873 och 1935. Avgiften 
var 10 ore till 1919, da den hojdes till 50 ore. Kuvertet skulle 
forseglas med bade postens och avsandarens sigill. Vi hade alltsa 
aven i Sverige 11penningbrev", fast de aldrig tycks ha kallats for 
annat an 11assurerade" brev. 

I en artikel i Dansk Filatelistisk Tidsskrift 3 nov. 1984, roed 
rubriken "Nyt lys over Islands klassiske helsager 11 bar var standigt 
lika aktive forskare Leif Fuglsig redovisat det lyckade resultatet 
av hans efterforskning av uppgifter om tryckningen och upplage
storlekar for de aldsta islandska brevkorten . Antligen har nu 
framkomroit uppgifter som tidigare varit belt okanda och medfort 
bristfalliga uppgifter i katalogerna. 

Leif Fuglsig bar gett oss tillstand att referera artikeln och vi 
kan inte gora det battre an genom en direkt oversattning. (Vi 
overhoppar ett inledande avsnitt om den tidigare bristen pa upp
gifter.) 

"Via Generaldirektoratets bestallningsredovisning har det nu 
lyckats att klara upp de flesta av de saknade uppgifterna och med 
Rigsarkivets hjalp har de sista luckorna tackts . 

Det lagliga underlaget for utgivningen av Islands forsta brevkort 
finns i ett tillagg, daterat 10 oktober 1879, till Postlagen 
for Island av 1772. Har orotalas bara brevkort for anvandning inom 
Island och portot faststalles till 5 aurar. 

Den 7 november 1879 meddelar ministeriet for Island i K~benhavn 
till Landshovdingen i Island att man latit tillverka 20.550 
brevkort, varav 100 behallits av ministeriet ~ 200 tillstallts 
danska poststyrelsen och 1.000 st. salts i K~benhavn for 50 kr, 
vilket belopp tillforts den islandska landskassan. 

Kvar for forsandning till Island blev salunda 19.250 st och den 
korrekta upplagan far anses vara 20.250 st. Korten sandes roed 
angfartyget "Ph~nix", som avgick fran K~benhavn den 8 november 



-10 -

och bar ha natt Reykjav1k cirka 14 dagar senare. (Rapportred:s 
anm.: Det aldsta kanda anvanda brevkortet ar daterat 29 november 
1879, se Olafur El1assons meddelande harem i Rapport 51. Olafur 
har aven behandlat detta brevkort i NORDIA 84-katalogen.) 

Detta brevkort intar for ovrigt en sarstallning bland det danska 
postomradets helsaker genom att vara det enda, som icke ar till
verkat pa postverkets bestallning och hos dess fasta och med 
ensamratt begavade leverantor, som naturligtvis vid denna tid
punkt var Thiele. Varfor ministeriet for Island vid detta enda 
tillfalle forbigick postverket och vande sig till ett privat 
tryckeri i K~benhavn framgar icke av kallorna och ar tills vidare 
oforklarat. 

Foljande ar att anteckna om detta brevkort: 
Tryckeri: Nielsen & Lydiche. 
Trasnitt (siraterna i vikingastil): Xylograf F. Hendriksen. 
Graver: K. Odewahn. 
Kliche: w. Simmelkjaer. 
Ovalen i vardestampeln ar mycket lik ovalen pa det kurserande bla 
5 aurar-frimarket, men hornen ar starkt forenklade. 

Det kan observeras, att gravorsignaturen K.O. icke fanns pa detta 
kort utan forst blev tillfogade pa de kart som senare trycktes 
hos Thiele. 

Brevkort till Danmark (8 aurar) och till UPU-landerna (10 aurar) 
kom den 1 juli 1880. Dessa kort trycktes hos Thiele, vartdera i 
en u~plaga av 20.000, varav i bada fallen 200 beholls av danska 
postverket och 100 av ministeriet for Island, medan 100 saldes 
i K~benhavn till forman for islandska landskassan. Till Island 
sandes resten (19 .600 av vartdera) med "Ph~nix" forsta avgang 
efter 7 maj 1880. 

Ar 1883 infordes dubbla brevkort enligt UPU:s (Varldspostunionens) 
beslut. 5 aurar-kortet fick nu en korrekt frimarkskliche, orna
mentiken andrades litet och gravorinitialerna tillfogades. 

Utformningen av de forsta korten for utlandsbruk (10 resp. 10+10 
aurar) kritiserades av UPU. Orden "carte postale" saknades. Detta 
andrades i nasta upplaga men medan denna upplaga for de dubbla 
kortens del kern 1892, blev en ny upplaga av de enkla 10 aurar
korten ej tryckt forran 1900. Forsta upplagan av detta kort var 
sa optimistiskt tilltagen att den rackte i 20 ar! 

Har foljer en uppstallning over utgivningsar och upplagor av dessa 
brevkort. 

Enkla brevkort 
5 aurar 

8 aurar 

10 aurar 

Dubbla brevkort 
5+5 aurar 

8+8 aurar 

10+10 aurar 

Ar 

1879 
1889 
1895 
1900 

1880 

1880 
1900 

1883 
1889 

1883 
1892 

1883 
1892 
1896 

Upplaga 

20.250 
8.200 

10.000 
10.000 

19.700 

19.700 
10.000 

3.500 
3.785 

3.500 
2.000 

3.500 
2.000 

10.000 

Ringstrom nr 

1 
8 

10 
11 

2-4 

5-7 
9 

1 
4 

2 
5 

3 
6 
7 

Facit nr 

1 
4 
6 
6 

2 

3 
5 

1 
4 

2 
5 

3 
6 
6 
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Nu skall emellertid observeras, att alla dessa kart finns med pa
trycket I GILDI fran 1902-03, och att upplagorna alltsa inklu
derar de patryckta korten. 

Antalet kart patryckta med I GILDI ar icke kant, vare sig per typ 
eller totalt, men ett brev fran landshovdingen Magnus Stephensen 
till ministeriet for Island anger hur manga kart sam fanns kvar 
1902, omedelbart fore patryckningen. Antalet kart i restupplagorna 
var: 

Enkla Dubbla 
5 aurar 571 st 5+5 aurar ~nga 

8 aurar "betydligt \l 8+8 aurar 100 st 
10 aurar "betydligt" 10+10 aurar "betydligt 11 

Utifran detta skulle man kunna antaga, att 5, 5+5 och 8+8-korten 
skulle vara extremt sallsJmta med patrJck, men detta blev ingalunda 
fallet. Privatpersoner kunde inlamna kart till patryck, och icke 
bara lokala spekulanter hade gjort stora inkop~ innan patryck
ningen gjordes, utan kart fran handlare i Skandinavien, England 
och Tyskland strommade tillbaka till Island for patryckning i 
hopp om vinst. Harigenom patrycktes ocksa manga kart fran de 
aldre, utsalda upplagorna och faktiskt ar det bara kortet 10+10 
av 1883 ars upplaga sam kan betecknas sam extremt sallsynt med 
patryck. 

8 aurar-kortet fran 1880 ar vart att observera. En upplaga pa 
19.600 sandes till Island. Denna upplaga rackte i 22 ar! Ja, den 
rackte sa val, att restupplagan 1902 betecknas sam "betydlig"! 
Restupplagan var till pa kopet sa star att det, sedan marknaden 
for f GILDI-patryckta kart var mattad, ar 1919 fortfarande fanns 
sa manga kvar att man fann det vara vart besvaret att tillskapa 
ett "provisorium pa provisorium", patrycket 5 pa 8 aurar. De nu 
39 ar gamla och tydligen outslitliga 11pappstyckena" klarade alltsa 
att vandra genom tryckmaskinen en tredje gang!" 

Vi kan tillagga: 
a) Sam synes avviker uppgifterna om tryckar i manga fall fran 

Facits och Ringstroms. Har far Facit andra. 
b) Halfdan Helgasons tidigare framforda tanke, att enkla brev

korten Ringstrom nr 10 och 11 icke ar tryckta samtidigt, utan 
att nr 11 ar en senare upplaga (se Rapport 43 och 44) bar nu 
fatt sin bekraftelse. Den aldsta av ass kanda avstamplingen av 
kart 11 ar fran februari 1900- anmalt av Helge Jonhammar i 
Rapport 44. 

c) Vi mottar garna uppgifter om avstamplingar pa dubbla brevkorten 
nr 6 och 7, sam kan bekrafta att dessa kart angetts for ratt 
tryckar, aven om vi inte bar nagon anledning att tro att Leif 
Fuglsig placerat dem i fel ordning. Skillnaden mellan kart 6 
och kort 7 ar att raden "(UNION POSTALE UNIVERSELLE.)" pa nr 6 
ar 36 rom och pa nr 7 37 rom lang, matt mellan mittpunkterna av 
de tva parenteserna. 

d) Sa gratulerar vi Leif Fuglsig igen till en fint genomford 
forskningsprestation och tackar for en trevlig artikel. 

e) Det tycks atersta att finna upplagesiffrorna for de I GILDI
overtryckta korten. Skall det bli nasta upptackt? 

I rapporterna 58 och 59 bar vi agnat mycket utrymme at varianten 
"utan I fore GILDI 11 men ocksa kunnat rapportera intressanta och 
forut icke allmant kanda fakta. Aven med risk att anses tjatiga 
skall vi bar ta upp temat annu en gang och aven nagra andra vari
anter av f GILDI, Vi bar namligen fatt flera brev om saken. 

1. Fran Arno Debo bar vi fatt svar pa fragan, vad det kan ha statt i 
hans fotoattest av ett par av 10 aur frimarke (Facit 53), dar bada 
markena var utan I, och sam utbjods pa en tysk auktion 1974. Debo 
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bekraftar att han utstallt en attest i december 1973 pa ett sadant 
par. 11Sjalvklart angav jag att patrycksfelet var manipulerat 0

9 

skriver Arno, och nagot annat hade vi heller aldrig trott. Arno 
uppger ocksa att markena var position 21+22 . Man maste forvana 
sig over att en auktionsfirma utbjuder ett objekt under aberopande 
av en attest utan att tala om att attesten betecknar objektet som 
mer eller mindre falskt. 

Arno Debo passar pa att papeka att Facit 41 V, i senaste Facit 
41 v3 (20 aur med bade svart och rott patryck) inte finns akta 
utan ar en mani~ulation. Han fick faktiskt 1973 bade detta marke 
och paret utan I samt tva helforfalskade f GILDI-varianter ln
lamna.de for attest pa en gang. 

2. Sir Athelstan Caroe namner i ett brev bl.a. att han bar 100 aur 
(Facit 44) utan I fore GILDI. Det intressanta med detta ar att, 
som vi papekade i forra rapporten, detta ar den enda valor, som 
enligt Kohl skall finnas utan I men som Facit inte listat med 
denna variant. 

Sir Athelstan tror inte att "utan fn finns akta (med smala nollor) 
pa Facit 51 (5 aur med svart patryck) trots att det ar listat i 
Facit. (Kanner nagon till ett sadant marke?) Samma tvekan galler 
varianten ' 03-'03 pa Facit 44 (100 aur). (Vi noterar att i sist
namnda fall han kan stodja sig pa Kohl, som inte anger 100 aur
market som patryckt med satserna III och IV, i vilka felet 
'03-'03 forekom.) 

3. Hans Ringertz har kommit med en mycket intressant hypotes. Han 
bar ett ark av Facit Tj. 24 (10 aur) med den bekanta varianten 
"endast U' 0 Denna ar kand fran sats II A, och i Hans I ark finns 
varianten i pos. 5 men ej i pos. 55. Kan man inte tanka sig , 
menar Hans Ringertz, att "endast L" ar sista etappen i ett sender
fall av texten i pos. 5, dar forsta steget var att det inledande 
I foll bort (ramlade ur satsen eller vek sig)? 

Nagot som mycket talar for denna tanke ar de manga varianter av 
fel pa patrycket i Tj. 24, som ar kanda . Facit listar "endast L", "en
dast IL", och 11utan I fore GILDI". Leif Fuglsig bar i en gammal auktions
katalog patraffat "endast GIL" i par med vanligt patryck och 
kunnat bestamma paret till pos. 4+5 med felet i pos. 5. Allt detta 
kan tyda pa foljande process: (1) forsta f faller bort, (2) DI 
faller sedan, ( 3) G rymmer fal tet, ( 4) det kvarstaende I gar 
hadan och kvar star "endast Ln. 

Vi efterlyser allt material som kan klara upp fragan om "GILDI 
utan I" pa Tj. 24 utgor pos. 5 i sats I, pos 6+56 i sats I A 
och/eller pos. 5 i sats II A. I samtliga fall bor det rora sig 
om tva smala nollor, men som vi papekade i forra rapporten bar 
grundmarket i pos . 5 ovre vanstra hornet nagot avskuret, vari
genom det latt kan skiljas fran pos. 6. 

Intressant men nagot irriterande i detta sammanhang ar att Facit 
sedan nagra ar ocksa listar en variant 11utan sista I i I GILDI 11

• 

Denna variant skulle kunna ses som forsta steget i ett belt annat 
sonderfallsforlopp an det ovan antagna. 

I rapport 58 skrev Vl att Anker Jonsson i Torben Hj0rnes artikel 
om kustsjofarten runt Island (Rapport 57) saknat omnamnande av 
skeppet Mjolnir. Anker har ett brev fran Reykjavik till Akureyri 
med tva-kunga-marke, pa vilket star antecknat M/S Mjolnir . Post
stampeln ar svarlast men i varje fall fran 1910-talet. Dessutom 
bar han ett par 1 eyr tva kungar, stamplat Mjolnir, enligt vad han 
da berattade. Nu bar vi fatt detta par tillsant och kan konstatera 
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att stampeln, som icke ar inramad, har texten 

X MJ¢LNIR X 

12. OKT 1911 
(x markerar har en liten stjarna.) Avstandet mellan stjarnornas 
ytterspetsar i forsta raden ar 25 mm, andra raden ar 24 mm lang. 
Bokstaverna i MJ¢LNIR ar 3,6 mm hoga och mellanrummet mellan 
raderna ar 6 mm. 

Folmer 0stergaard anmaler att han ocksa har ett par tva kungar, 
i detta fall 5 aur, med stampeln, harmed datum 14 OKT 1911. 
Folmer har inte funnit nagon uppgift om Mj~lnir. Da stampeln ar 
danskt ~ ar val skeppet troligen danskt. 

Vern vet nagot om Mj~lnir? Och varfor denna stampel, som uppenbar
ligen icke ar postverkets? 

Anker Jonsson har ocksa ett 4 aur tva kungar med en liknande 
stampel, varav dock bara slutet pa texten syns: 

•• Cl • LF" 
• 0 •• 1908 

Bokstaverna LF ar 5 mm hoga och 1 lutande stil. Kan nagon identi
fiera denna stampel? 

Utstallningskatalogen fran NORDIA 84 har redaktoren for Rapport 
inte haft i sin hand forran nyligen, da Folmer 0stergaard hade 
vanligheten sanda honom ett exemplar. Detta forklarar att vi 
inte tidigare omnamnt att denna katalog innehaller ett antal 
sardeles intressanta artiklar. 

Katalogen erinrade oss ocksa om att vi, pa basis av forhands
rapporterna om denna utstallning, i Rapport 58 felaktigt angav 
att Halfdan Helgason fungerat som bade utstallningskommittens 
och juryns ordforande. Det blev slutligt ordnat sa att J6n 
Adalsteinn Jonsson overtog ordforandeskapet for juryn. 

Vi skall har tillata oss att i korthet referera en av artiklarna, 
t'Ett unikt skildingbrev fran 1873" av Jon Adalsteinn Jonsson, 
eftersom den ger en ovanligt levande inblick i forhallandena 
under de islandska frimarkenas allra forsta ar. 

Postexpeditionsforestandaren i Stykkisholmur, pastor K., sparrade 
upp ogonen en dag i slutet av augusti 1873 , da han skulle av
stampla den utgaende posten. Framfor honom pa bordet lag ett 
brev adresserat till en person som bodde pa Sigmundarstadir i 
MYrasysla och frankerat med ett rott 4 skildingar frimarke. Men 
vad i all varlden var nu detta? Sjalva frimarket var ju redan 
stamplat klart och tydligt med "HJARDARHOLT 29/7"! Detta var ju 
rena bedrageriet, market var tydligen ett redan anvant sadant, 
som klistrats fast pa ett nytt brev! 

Vern som utfort detta nidingsdad mot det nya islandska postverket 
var inte svart att utrona. Pastor K. kom mycket val ihag, att 
detta brev inlamnats av bonden pa garden Ormsstadir) och bade 
stilen pa kuvertet och sigillet pa dess baksida visade att av
sandaren var en pa denna gard boende diversearbetare B., som 
bl.a. praktiserade som homeopat. 

Upprord i sitt innersta slog pastor K. upp den 1872 utfardade 
poststadgan for att se vilket straff som enligt denna vantade 
den syndare som forsokte aterutnyttja ett redan begagnat frimarke. 
Till sin forvaning fann han, att denna eventualitet helt enkelt 



BERUFJORD
stampeln 

inte blivit omnamnd i stadgan. Icke desto mindre skrev pastor Ko 
genast och anmalde forsyndelsen dels till postmastaren i Reykjavik, 
dels till den lokala polismyndigheten i form av sysslomannen i 
Dalasysla (garden Ormsstadir lag i Dalasysla) o I sistnamnda brev 
gjorde han gallande att aven utan utt~ckligt forbud i post
stadgan borde ett forsok att ateranvanda begagnat frimarke be
tecknas SOffi 

11 fOrfalskning eller atminstone bedrageri II o 

Forhor anstalldes med avsandaren B. Denne forsvarade sig pa flera 
satt. Han hade inte trott att det var nagot fel att ta frimarket 
fran ett mottaget brev och satta det pa ett avgaende, om bara 
market kunde tas av "utan att det blev rivet eller forstort 11 

0 

Han hade inte gjort nagot for att dolja att det var ett redan 
stamplat frimarke, inte heller for att dolja sin identiteto Och 
om det nu var fel att frankera ett brev med ett avstamplat fri
marke, borde val postexpeditionsforestandaren i Stykkisholmur, 
som var prast, kunnat stoppa brevet, meddela honom att han miss
uppfattat bestammelserna och kristligen tillrattavisa honom l 

stallet for att anmala honom som en forbrytareo 

Arendet kom att sandas vidare upp till hogsta instans och av
gjordes av landshovdingen over Island i oktober 1874. Myndig
heterna trodde knappast pa B:s forklaring att han antog att ett 
avstamplat frimarke skulle kunna anvandas pa nytt men ansag for
mildrande omstandigheter foreligga. B. domdes att beta 2 riksdaler, 
vilket som J.A.J . papekar ar exakt 48 ,ganger det porto pa 4 sko, 
som borde ha erlagts. 

J.A.J., artikelforfattaren, fann brevet med det ateranvanda market 
vid sina forskningar for Jonsbok. Det forvarades som bilaga till 
domshandlingarna och hade aldrig oppnats. J . AoJ . gissade att 
brevet innehOll svar pa det brev, fran vilket market tagits, efter
som ett brev fran Sigmundarstadir i Myrasysla borde ha stamplats 
just i Hjardarholt o J.A.J. fick tillatelse att oppna det i over 
100 ar tillslutna kuvertet och det visade sig att hans antagande 
var alldeles riktigt . I brevet tackade B. for mottaget brev av den 
27 juli, vilket stammer fint med poststampling i Hjardarholt tva 
dagar senare o Brevet hade for ovrigt samband med B:s homeopat
verksamhet. 

Ytterligare tre exemplar har kommit till var kannedom av marken med 
den gamla stampeln BERUFJORD, som anvandes riktigt bara i Djupivogur 
1872. Som vi namnt i tidigare rapporter har denna stampel patraf
fats pa en del betydligt senare marken, bl.ao nagra I GILDI. Alla 
de nu anmalda ar ocksa f GILDI-markeno Senast har vi sett ett 16 
aur (Facit 54), insant av Tom Rinman och emanerande fran en sam
ling som tillhort en tidigare medlem av Islandsklubben i Goteborg, 
vilken avled for flera ar sedan. Det mesta av stampeln ligger utan
for market, pa vilket bara syns B och D samt strecket mellan dag
och manadssiffror (nagra siffror ar ej isatta) o Market ar en ut
markt bekraftelse pa det tidigare antagandet att stampeln nagon gang 
anvants av en person som helt enkelt ville gora ostamplade marken 
till stamplade, och som icke hade nagon avsikt att aka markets var
de genom en sallsynt stampel o 

Annons 

Saker brev med foljande Facit-nr: 235, 236, 262 , 263, 264, 272, 
280, 288, 289, 319, 320. Garna rek, censurbrev, brev med utlandska 
stamplar , fylgibref o . dylikt. Orla Jensen, Spurvevej 1, 
DK-9500 HOBRO. 
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