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Kara vanner! 

Sa drar det ihop sig till host i gen och det ger oss anledning att 
med friska krafter ater intressera oss for var gemensamma och 
angenama hobby. 

Islandsklubben i Goteborg firade i varas sitt 20-arsjubileum med 
utstallning, jubileumsmiddag och auktion. I samband med dessa 
aktiviteter fick man en hel del nya medlemmar, som vi halsar val
komna i foreningen. 

Auktionen gav dock inte forvantat resultat. Det saldes bara for 
c . 16 tkr (mot 50 tkr vid hostauktionen 1984) , vilket betyder att 
den gav ett mindre underskott . Resultatlistan medfoljer denna 
rapport. Med anledning harav har styrelsen beslutat att inte under 
hasten ordna nagon auktion eller offert. I stallet far vi val 
gladjas at den stora aw~tion, som Postiljonen AB i Malmo i oktober 
ordnar pa Holger Crafoords beromda Islands-samling, lat vara att 
de dyrare objekten val inte ar overkomliga for normala kassor. 

Sedan sist har det hallits nagra utstallningar . De finaste utmar
kelserna inom var forenings omrade ar val de vermeilmedaljer for 
Islands-exponat, som Ingvar Andersson och Haifdan Helgason erovrade 
vid NORDIA 1985 i Helsingfors . Vi gratulerar dessa och andra 
duktiga pristagare. 

Som vanligt vid denna tid pa aret har vi nagra medlemmar som glomt 
att betala sin arsavgift for innevarande ar. Hor Du till dem, 
finner Du Ditt nummer i forteckning pa na~ta sida. Jag vadjar till 
dessa att snabbt inbetala, sa att vi slipper besvaret och kost
naden med individuella kravbrev. 

Ha det sa bra, och Du som har mojlighet att komma till vara moten 
valkommen till dem! 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors ' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30. 
Torsdagen den 19 september : Engelsk militarpost pa Island visas 

av Leif Nilsson (programmet uppskjutet fran i varas). 
Tisdagen den 15 olctober Program for dessa 
Onsdagen den 13 november tre tillfallen annu 
Tisdagen den 10 december ej faststallda 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16 . 
Tid kl. 19. 30 andra tisdagen i varje manad. Obs andrad lokal 
och dagar! Program i annons i GOteborgs-Posten sondagen fore 
motesdagen. 

Om Du inte med hundraprocentig sakerhet vet med Dig att Du betalt 
medlemsavgiften : se efter om Ditt medlemsnummer (som finns bade 
pa kuvertet fran foreningen och i medlemsforteckningen) finns med 
i listorna harnedan . Om s a ar fallet, skynda Dig att betala! 
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a) Foljande skall betala 50:- kr till Eostgiro 26 73 70-5, 
Islandsklubben i GOteborg 

91 G 199 G 300 G 391 G 564 G 
97 G 210 G 301 G 550 G 568 G 

148 G 297 G 370 G 559 G 578 G 
163 G 298 G 378 G 560 G 594 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5 2 Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de bor i ett land varifran man inte 
kan inbetala till svenskt postgirokonto - sanda beloppet i 
svensk valuta till Per Hanner, Wittstocksgatan 2~ S-115 24 
Stockholm. Beloppet ar 40 :- kr 9 om numret efterfoljes av ett S 
(= bor i Stockholms-omradet) 9 annars 35:- kr (se dock not xi 
vis sa fall). 
Eftersom sa manga av ned&~staende hor till vara utlandska med
lemmar, anger vi ocksa landsbokstaver for dem som inte bor i 
Sverige som en extra paminnelse. 

5 
70 

160 
173 
182 
254 

s 

s 

(N)x 
s 

275 s 
302 (IS) 
34 7 ( N) 
377 
4oo (DK) 
444 s 

498 (IS) 538 (CH) 611 
504 540 (US)x 
527 s 574 s 
528 s 582 (IS) 
529 590 s 
534 s 591 (DK) 

x) De sa markerade har belopp tillgodo, namligen 
182 (Moe) 15:- 540 (Collin) 25:-

och kan alltsa minska inbetalningen med angivna belopp. 

De som salunda skall betcla kan samtidigt, om de vill, erlagga ars
avgiften for 1986, som ar samma som for 1985. 

Samlarna av Gronland kan vara intresserade av en bok om detta lands 
posttaxor, som relativt nyligen utk0~it i Danmark. Forfattaren 
heter Poul Fr¢lund och titeln ar 11Grc;6nlandske posttakster efter 
1938'1

• Vi har inte sett boken men enligt ett referat innehaller 
den utom taxorna ocksa en redogorelse for till vilket eller vilka 
andamal varje frimarke narmast var avsett att anvandas samt upp
gift om frimarkenas anvandningst id . 

Tom Rinman bar sant oss en kopia av ett brev, adresserat till 
Reykjavik ocb avstamplat i Hofn i Hafnafirdi den 15.VIII. 1980. 
Det markliga med brevet ar att c.et frankerats dels med ett 140 kr 
Facit 580 (Int. Barnaret 1979) 9 dels med ett diagonalt halverat 
20 kr Facit 536 (UPU 100 ar 1974) 9 alltsa totalt 150 (gamla) kr. 
Frankeringen bar tydligen accepterats av posten. Vad sager man, 
t.ex. i Island, om ett sadant brev? 

Hittills under 1985 bar det utgetts 8 nya frimarken . 

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

665 20/3 800 Jungfrubar (Rubus saxatilis) 
666 II 900 Klipparenpris (Veronica fruticans) 
667 II 1600 Strandart (Lathyrus japonicus) 
668 II 1700 Gullnagelort (Draba alpina) 

669 3/5 650 Europa 85: aldre musikinstrument (se 
670 " 750 nedan) 

671 20/6 2000 Islands Tradgardsforening 100 ar: Oxel 

672 20/6 2500 Internationella ungdomsaret : Flickansikte 
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Alla fyra emissionerna har som vanligt fatt egen forstadags
stampel. 

Samtliga dessa nya marken ar tryckta av Courvoisier i Schweiz, 
sa nagra datumfyrblock blev det inte denna gang. 

Den serie blommor, som inleddes 1983 med Facit 629-632 och som 
utokades 1984 med fyra nya marken (649-650 och 656-657), har nu 
alltsa okats till 12 motiv. Utom de forst utgivna fyra markena 
har serien tryckts i ratt stora upplagor, och man far val be
trakta den som en bruksmarkesserie. 

Jungfrubar, som i Sverige ocksa kallas stenhallon, har roda, 
saftiga men syrliga bar. Vaxten ar allman i bade Sverige och 
Island. Klipparenpris (klippveronika) finns i alla delar av 
Island, medan den i Sverige endast vaxer i Norrland och har be
tecknas som rar. I bada landerna finner man strandarten bara vid 
kusterna - den ar i Sverige ocksa kand under namnet havsvial. I 
Island har den pa sin tid anvants som foda vid hungersnod. Vad 
slutligen galler gullnagelort (gulldraba), ar det en rar vaxt i 
bada landerna och aterfinns bara pa grasmark i fjallomradena. 
Det islandska namnet, fjallavorblom = fjallvarblomma~ later val 
bra mycket trevligare an det svenska, eller hur? 

Det europeiska musikaret ar det gemensamma motivet for 1985 ars 
Europa-marken, och gamla folkinstrument ar vad som aterkommer pa 
marken fran olika lander. Medan det svenska postverket lyckats 
ge ut ett par sallsynt trakiga marken, som bara visar sjalva 
instrumenten och detta pa ett schematiskt och ointressant satt, 
maste de islandska markena fa hogsta betyg for skonhet och liv. 
Har far vi inte bara instrumenten utan ocksa se hur de spelas, 
och detta av tva figurer - en kvinna och en man - i de vackra 
gamla folkdrakterna. Pa 650-aurar-market visas ett "langspil", 
ett instrument som i Island anvants fran omkring 1700 och en bit 
in pa 1900-talet. Det ar en s.k. liggande cittra och har i 
Sverige haft en motsvarighet i instrumentet 11hummeln, vilket val 
numera inte spelas har i landet. Det ladliknande instrumentet pa 
750-aurar-market kallas "islandsk fiol 11 och var i bruk in pa 
1800-taJ.et. 

Att Islands Tradgardsforening agnar sig at att beframja tradgards
skotsel framgar ju av namnet. Pa senare tider har drivhusodling 
med hjalp av varma kallor icke minst varit av intresse. Frimar
ket visar ett oxel-trad som planterades i centrala Reykjavik 1884. 

Om Facit 672 ar intet annat att saga an att det visar en ung och 
skonlockig islandska, kladd i nagot slags vindjacka som ar 
oknappt framtill. tfun kan mojligen med viss undran stalla fragan: 
Har hon verkligen inga klader under detta lost pahangda ytter
plagg? (Ar market kanske ett oblygt forsok av Island att lura 
till sig annu fler turister genom att antyda att detta ar normal 
kladsel for unga flicker i landet?) 

Den kritik, som bl.a. i Alltinget riktats mot islandska post
verkets frimarksavdelning, Frimerkjasalan, i fraga om dess for
saljningsarbete och sarskilt exportforsaljningen 9 och som vi 
namnde i forra rapporten, har tydligen tagits ad notam. Fr.o.m. 
emissionen i maj har cirkularen om nya frimarken fatt en forand
rad och mera tilltalande utformning, bl.a. genom att frimarkena 
aterges i farg. Cirkularen lar dessutom ha utsants i mera god 
tid fore emissionsdagen. 
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Pa grund av den standiga islandska inflationen - som under senaste 
ar dock varit nagot mindre an forut - kommer med ganska korta 
mellanrum nya portohojningar . Folmer ¢stergaard, som ar specia
list pa de islandska portosatserna och forsandelser som dokumen
terar dessa, brukar halla oss informerade om de nya taxorna och 
har sant oss den senaste portotabellen, som galler fran 1 juli 
1985 . Som vanligt inneholl den portohojningar, men Folmer note
rade att han for forsta gangen pa 50 ar hittat en portosats som 
sankts. Portot for brev i viktklassen 20 - 100 gram inrikes och 
inom Norden har namligen gatt ned fran 13 till 10 isl . kronur! 
(Portot for brev under 20 gram hojdes daremot i vanlig ordning 
och ar nu 8 kr.) Islandska kronan star nu i cirka 20 svenska oren. 

Det ar ett ar sedan vi senast kunde anmala en tillokning i var 
forenings lista over kanda bevarade Balbo-brev. Sedan foregaende 
Rapport har nu tva medlemmar anmalt tidigare okanda brev och sant 
oss bilder av dessa. 

Harald Tysland har anmalt nr 226 , ett brev som lustigt nog ar 
adresserat till en islanning i Karlstad i Sverige, och som finns 
hos en amerikansk samlare. Viggo Sloth har skickat in bilden av 
nr 262 fran en dansk auktionskatalog 1984. 

Darmed har var forteckning okat till 99 nummer, och eftersom det 
var sa lange sedan vi hade med en fullstandig lista over dem ~ 
Rapport, vantar vi inte pa det hundrade utan listar har de av oss 
kanda numren pa Hopflug-breven, alltsa de brev med Hopflug ftala
markena, som flogs av Balbos eskader till Amerika 1933, och som 
identifieras av rek-etiketterna, som var numrerade 1-298. 

Av de brev, vars nummer ar understrukna, har vart arkiv bild eller 
noggrann beskrivning. 

2 27 49 71 102 145 177 198 229 274 
3 28 2l 74 104 146 180 199 241 276 
1 34 52 75 107 148 182 201 243 277 

10 38 53 77 110 152 183 205 247 280 
12 39 58 79 111 153 184 211 248 282 
15 40 59 81 ill 156 185 212 250 283 
19 44 60 86 121 162 186 216 252 284 
20 46 63 90 123 169 192 218 262 285 
25 47 65 2.l 127 172 194 226 267 295 
26 48 67 93 144 176 195 227 273 

Vad kan Du, som till aventyrs inte ar specialist pa Hopflug-brev, 
anvanda denna lista till? Jo, Du kanske kan hjalpa oss att kom
plettera den med for oss annu okanda nummer. Rapportera darfor 
till sekreteraren om Du kanner till eller senare far reda pa nagot 
nummer utover de namnda eller om Du t.ex. far se nagot sadant i 
nagon mindre spridd auktionskatalog (de i Sverige vanligaste be
vakas av styrelsen). Forutom numret ar vi intresserade av att fa 
bild av brevet eller noggrann beskrivning (adressat, avstamplings
dag, frankering utover Hopflug-markena). Aven stamplarna pa bak
sidan, pasatta i USA eller Canada , ar av intresse , eftersom det 
finns flera varianter. - Vi ar ocksa intresserade av att fa in 
bilder eller beskrivning av de nummer harovan som inte ar under
strukna. 

Walther Fenger ar kand for oss inte bara for sina studier av 
Reykjaviks aldsta poststamplar - bl . a. upptackten av de olika 
placeringarna av bokstaverna i A- och C 1-stamplarna - utan han 
har ocksa bidragit till var kunskap om 1800-talets aurmarken 



och deras varianter (1976 hade vi en rapportbilaga om dessa, 
skriven av Walther). Han har nu meddelat nagra nya iakttagelser 
om tva av markena, 5 aur bla och 3 aur med "dubbeltrean" . 

5 aur bla 
Detta marke trycktes i 2 upplagor : ar 1876 i 40 .000 ex, och ar 
1878 i 50.000 ex. Det finns ju 9 sam sakert alla vet~ i tva tand
ningar, dels 14 x 13~ (Facit nr 9) 9 dels 12~ (Facit nr 23). Redan 
den redogorelse, sam 1979 publicerades av dansken Lasse Nielsen 
(se Rapport maj 1979) om hans undersokning av Thiele-tryckeriets 
tandningsmaskiner tydde pa, att det var 1876 ars upplaga, som fick 
linjetandning 12~. Ytterligare belagg harfor, och for att 1878 
ars tryckupplaga blev fintandad , erholls genom nagra brev med 5 
aur bla och kant artal, vilka tillhor Islands Riksarkiv och 
visades forsta gangen pa Frimex 82 9 se var redogorelse harom i 
Rapport 54. 

Walther Fenger anser sig nu ha funnit ytterligare ett bevis pa 
att 1876 ars upplaga var grov-j 1878 ars fintandad . Han har 
funnit att (de vita) linjerna i bokstaverna pa de grovtandade 
markena ar nagot bredare an pa de fintandade. Man kan se det 
t .ex. pa att de bla ytorna inne i bokstaverna D i ISLAND och R i 
AUR pa de grovtandade ar mindre an pa de fintandade. Walther har 
ett provtryck, som han menar ar gjort fore forsta tryckningen. 
Detta provtryck overensstammer i fraga om bokstaverna med de grov
tandade markena. 

Med denna ytterligare indikation pa ordningen mellan upplagorna 
kanske vi kan kanna oss ganska sakra pa att det fintandade market 
(Facit nr 9) ar av tryckupplaga 1878. (Det kanske kan vara tid 
att nu andra utgivningsaret till 1878 for detta marke i Facit, 
sam samtidigt bor korrigera utgivningsdatum for Facit nr 11 till 
1.8.76 , se Jonsbok. Annu storre anledning att vidta rattelser har 
katalogen Islensk fr1merki, som sedan lange har flera helt fel
aktiga uppgifter om 5 aur bla.) 

Walther Fenger har ocksa tva andra observationer om 5 aur bla. 
a) Han menar att fargen pa de grovtandade markena ar bla eller 

grabla, medan det fintandade alltid ar blatt - alltsa en av
vikelse fran bl.a. Facit . Vad sager andra samlare om detta? 

b) Han har funnit en variant pa tandning 12~. Denna har en vit, 
nastan vagrat linje i vanstra delen av market, sam gar fran 
marginalen till nara ytterkanten pa mittcirkeln i hojd med 
oversta delen av den stora siffran 5. Tre exemplar av denna 
variant ar kanda av Walther. Varianten finns icke pa fin
tandade marken, vilket kunnat konstateras pa ett bevarat bel
ark. 

3 aur 14 x 13~ med dubbeltrea 
11 Dubbeltreorna" hade vi uppe till behandling i rapporter 1976 och 
kunde dar klarlagga, att de fanns i tredje-femte tryckupplagorna 
(Facit 8 c, 8 d och 8 e). Kohl uppger att varianten finns i 
position 15. Fenger har nu funnit att detta ar riktigt for tredje 
trycket, men i fjarde tryckupplagan (F. 8 d), varav bevarat hel
ark finns, aterfinner man dubbeltrean i position 43. 

Eftersom aurmarkena trycktes i 100-ark men med en platuppsattning 
av 5 X 5 marken, aterkommer ett fel i pos. 15 aven i pos. 20, 65 
och 70 , medan relet i pas. 43 ocksa finns i pas. 48, 93 och 98. 

Vi tackar Walther Fenger for detta och for de illustrationer han 
sant ass sam dokumentation. 
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Denna rubrik har kommit igen i flera rapporter nu 3 men kanske 
kan nedanstaende bli en slutrapport . 

1. Detar inte endast Sir Athelstan Caroe som har 100 aur, Facit 
44 3 utan I fore GILDI. Folmer 0stergaard har ocksa ett sadant 
marke~ garanterat akta. Det finns alltsa all anledning for Facit 
att lista denna variant, vilken angavs som existerande redan av 
Kohl . 

2 . Sir Athelstan uttryckte i forra rapporten ett starkt tvivel pa 
att tva i Facit upptagna varianter verkligen finns : Facit 44 v3, 
100 aur med patryck '03-'03 5 och Facit 51 v5, 5 aur med svart 
patryck och "utan I". Vi har nu fatt rapport fran innehavare av 
bada dessa varianter. 
Tor Jensen har ett 3-strip av 100 aur, pos. 15-17, med '03-'03 i 
korrekt position, nr 16 . Alla markena med omvanda ramar, som det 
skall vara i pos. 15-17, och med korrekta nollkombinationer. 
Folmer 0stergaard anmaler innehav av 51 v5 och kan inte bara 
genom nollkombinationen utan genom kannetecken pa grundmarket 
garantera att det ar akta. 

3. Ett marke 10 aur tjanste, Facit 24 v10, med den forbryllande 
varianten 11utan sista IiI GILDI " 3 alltsa I GILD~ har foretetts 
for oss. Detta marke visade sig icke vara pos. 5 . En narmare 
granskning visar en "skugga 11 (mycket, mycket svagt avtryck) av 
I-et pa slutet. Bokstaven ar inte bortfallen utan har helt enkelt 
inte fatt tillracklig farg. Om det ar pa basis av detta marke, 
vilket ar ganska sannolikt, som Facit sedan nagra ar listar 
varianten v10 bor nog denna variant tas bort ur katalogen. 

4 . Vi har fatt bekraftelse pa vart i tidigare rapporter gjorda an-
o , 0 0 

tagande att patrycken av I GILDI pa 100-ark med en patryckssats 
avseende endast 50 marken skedde pa det viset, att man patryckte 
ena halvdelen (t.ex. den ovre) av ark i en lang serie - t.o.m. 
omfattande flera olika valorer - och sedan, efter omstallning av 
maskinen, patryckte den andra halvan av arken . Erik Lundgaard, 
som 1940-41 gjorde en storre undersokning av I GILDI-patrycken, 
fick namligen detta bekraftat vid intervju av ingen mindre an 
Jakobina Benediktsd6ttir, som var den ena av de tva personer, 
som i Felagsprentsmidjan arbetade vid tryckpressen under patryck
nlngen. 

5. Erik Vesterager och Leif Fuglsig har med forfinade metoder, som 
det skulle bli for langt att har redogora for, klarlagt att 
"GILDI utan I" pa 10 aur tjanste grovtandat (Facit 24) ar ett 
forsta stadium i ett sonderfall av texten i patrycket pa pos. 5 
i patrycksupplaga II A, vars sista stadium ar "endast L". Hans 
Ringertz' hypotes , namnd i forra rapporten, har salunda besannats. 
Stadierna i sonderfallet v1sas av foljande varianter enligt Kohl 
och Facit: 

IGILDI 
GILD I 
GIL 

IL 
I L (avstand mellan bokstaverna, I-et 

pa vag att ramla ur) 
L 

Dessa fel finns inte i pos. 55, alltsa motsvarande position 1 
nedre halvarket, vilket enligt Fuglsig trycktes efterat med nya 
bokstaver insatta. 
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I den beskrivning av motiven pa 1930 ars Alltings-serie, som 
finns i Facit och ar forfattad av foreningens sekreterare 
(= denna rapports redaktor), star det om 35-aurar-market 
(Facit 181): llislandska nationaldrakten (hogtidsdrakten) .Enligt 
manga islanningar ar kvinnofiguren Fjallkonan~ som ar Islands 
motsvarighet till var Moder Svea och Frankrikes Marianne, dvs. 
en symbol for landet 11

• 

Av denna beskrivning ar endast de understrukna orden tagna ur en 
officiell redogorelse 1930 for frimarksmotiven . Nar jag for ett 
femtontal ar sedan forsokte faststalla, om figuren pa 35-aurar
market egentligen representerade nagot annat an en kvinna i hog
tidsdrakt (samma drakt som i helfigur visas pa det vackra 100 kr
market fran 1965), fann jag i olika kallor diverse uppslag. 
Stanley Gibbons' katalog anga.v :'drottning Aud 11 (en historisk 
person fran vikingatiden men icke islandska), medan Ohlmarks i 
boken "Frimarkena berattar 11 pastod att figuren var en '1sierska 11

• 

Dessa uppslag kunde avvisas som orimliga, daremot icke den upp
gift som Sigurdur H. porsteinsson lamnade i katalogen "islensk 
frimerki", att kvinnan var 11Fjallkonan, landets skyddspatron". 
Jag fragade da flera islandska vanner, och de instamde i att 
visst var det val Fjallkonan . 

Min tro pa att jag nu kunde sta for denna uppgift holl pa att fa 
sig en riktig knack nar jag i ett av de senaste numren av island
ska samlartidskriften Grusk tog del av en artikel forfattad av 
myntsamlaren Ragnar Borg. I artikeln visas namligen tre olika 
bilder av Fjallkonan och ingen av dem visar nagon likhet med 
figuren pa Facit 181. 

Borg berattar ocksa nagot om Fjallkonans historia. Hon har ingen 
sarskilt gammal havd - det ar ingen figur fran de gamla sagorna 
- utan ar en produkt av 1800-talets romantiska och nationalistiska 
stromningar. Borg har aterfunnit henne tidigast som en illustra
tion i en ar 1866 utgiven engelsk oversattning av en islandsk 
bok . Denna bild tecknades om av forfattaren Benedikt Grondal till 
det stora jubileumsfirandet 1874, och hans kvinnobild, som skulle 
representera Island, blev mycket spridd i islandska hem. Bada 
visar sittande kvinnofigurer med ett svard i hogra handen men 
eljest icke krigiskt utstyrda . 

Pa 1920-talet fanns det islandska sedlar i valorerna 10, 50 och 
100 kr, som pa baksidan hade en kvinnobild, som ocksa blev kand 
som Fjallkonan (jamfor Moder Svea, som val av de flesta svenskar 
over 30 ar framst identifieras med den kvinnobild, som prydde 
alla svenska riksbankssedlar under en lang rad av decennier). 
Men denna Fjallkona var en valrustad skoldmo: utom svardet hade 
hon skold och hjalm. 

Om nu detta var den senaste formen av Fjallkonan ~ sa skulle inte 
1930 ars 35-aurar-market kunna associeras med Fjallkonan. Men 
vad ar Fjallkonan for islanningarna av i dag? Provutfragningar 
visar att det icke ar de gamla sedlarnas skoldmo? som kommer i 
tankarna, utan i stallet en person i kvinnliga hogtidsdrakten, 
som utgor ett permanent inslag i nationaldagsfesten de!! 17 juni , vid 
vilken hon (en skadespelerska) laser en hogstamd dikt . 

Med tanke pa detta far det kanske anses tillatligt att beteckna 
figuren pa 35 aurar Alltinget som Fjallkonan, aven om jag finner 
det mindre troligt att konstnaren Bjorn Bjornsson, som tecknade 
market, hade henne i tankarna. 
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L 
En hel t annan "skyddspa tron ~ ~ for Island an F j allkonan ar St. 
Thorlacus (Facit nr 334 i Skalholts-serien 1956) eller rattare 
sagt biskopen i Skalholt porlakur porhallsson, som levde 1133-
1193 och blev biskop 1174. Han dyrkades som "helig" redan fran 
sin dod av det da katolska folket i Island och blev t . o.m. for
klarad helig av All tinget 1198 . Men for att verkligen bli ett 
helgon maste man som bekant bli kanoniserad av paven . Detta 
lyckades inte medeltidens islanningar fa genomfort, bl .a. pa 
grund av motstand fran arkebiskopen i Nidaros (Trondheim), som 
hade sitt eget helgon St. Olav att sla vakt om . Islands katoliker 
har emellertid fortsatt anstrangningarna att fa porlakur kanonise
rad9 och 1985 - alltsa nastan 800 ar efter sin dod - blev 
porlakur antligen forklarad for helgon av paven i Rom . 

2 . 
Den icke alldeles lyckligt utformade serien 1983 (Facit 635-636) 
med marken om jordvarmen och dess tillvaratagande aktualiseras av 
nya storfynd av varmekallor . I Nesjavellir, 30 km a ster om 
Reykjavik och strax sydvast om sjon pingvallavatn ~ har man under 
senare ar borrat efter hetvatten . I senaste borrhalet ~ med ett 
rekorddjup pa 2.265 meter, har man funnit vatten med en temperatur 
av over 330°C. Flera hal skall borras, men man beraknar redan att 
faltet skall kunna ge minst 400 MW (=megawatt ~ 1 megawatt = 1000 
kilowatt), alltsa en effekt som svarar mot Sveriges allra storsta 
vattenkraftverks. (For att jamfora med atomkraftverk : den storsta 
kraftverksenheten i Sverige ar den just under igangsattning 
varande atomkraftsenheten Forsmark 3 med 1050 MW i uteffekt.) 

Nesjavellir kommer framforallt att tillgodogoras av det standigt 
vaxande Reykjavik-omradet, som f . n . forbrukar 500 MW for uppvarrn
ning, erhallna fran kallor i och intill staden . Det kan ocksa 
tankas bli lampligt att bygga elkraftverk i Nesjavellir . 

Reykjavik ar ju med ratta beromt for sin uppvarmning fran beta 
kallor . Men det bar framhallas att efter hand har manga andra 
islandska stader, byar och enstaka gardar tagit denna uppvarm
ningsmetod i bruk. Det ar valdiga mangder av importerat bransle 
som harigenom kan sparas. 

I forra rapporten hade vi, efter ett langt uppehall , en annons. 
Vi har ombetts att ater ange reglerna for annonserJ.ng 1 Rapport. 
De ar foljande: 
a) Annons skall galla den egna samlingen, rena handelsannonser 

tar vi inte emot. 
b) Annons far omfatta 3 rader (denna rads bredd) . 
c) Priset ar 10:- kr per annons och skall i forvag insattas pa 

foreningens postgiro nr 40 29 57-5. 
d) Annonserna medtas i den ordning de insands och placeras 

alltid sist i rapporterna . 
e) Skulle en rapport behova utokas med en sida enbart for en 

eller ett par annonser, far denna (dessa) sta over till nasta 
Rapport (detta for att inte en eller ett par annonser skall 
ge oss en vasentlig merkostnad) . 

Kopes: FDC Gronland 1 / 8 1946 ( 6+8 ) och FDC Island 1 I 1 1930 
( 173-188) 0 

Ragnar Carlstein, Foreningsgatan 16, 461 30 Trollhattan. 

Bilaga: Resultatlista fran varauktion l Goteborg 1985 
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