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Kara Islandssamlarvanner! 

Det sista som skrivs i en bok brukar ju vara inledningen. Sa ar 
det ocksa med dessa rapporter. Man maste ju forst se vad man 
lyckats f a ihop att presentera for den krasna lasarkretsen. 

Som vanligt blev det en blandning av artiklar om bade nytt och 
gammalt , bade frimarken och stamplar. Och som alltid bygger 
mycket pa material och ideer, som vanliga medlemmar har sant in. 
Bidrags~ivarna i detta nummer tackar jag hj artligen . 

i'1en jag upprepar vad jag ofta tidigare sagt pa denna plats: Aven 
om Du inte har nagra markliga nyupptackter eller sadant att komma 
med, har Du kanske na~on fraga , som Du vill ha svar pa eller 
kanske Du har onskemal om rapporternas innehall. Skriv da till 
mig. Adressen har Du hogst upp till vanster. 

En redovisning for resultatet av den '1 stora auktionen i Malmo '' 
finner Du i slutet av rapporten. 

I forra rapportens inledning gratulerade vi tva duktiga medlemmar , 
som fatt vermeilmedaljer for utstallda Islands-exponat. Vi kan nu 
upprepa detta, men med nya namn. Lika fina medaljer tog Ebbe 
Eldrup och Orla Nielsen pa utstallningen NORDFRIMEX. Vi bugar oss. 

Ha det bra i det tilltagande hostmorkret, som ju lar vara sa 
stimulerande till att agna sig at inomhussporten frimarkssamlande. 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor , Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30 . 
Tisdagen den 10 december: Vi far se film(er) fran Island. 
Torsdagen den 16 januari: Program ej definitivt, men vi kanske 

far hora berattas om forberedelserna 
till Stockholmia 86 

Onsdagen den 19 februari: Arsmote med styrelseval 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan 3 Skanegatan 16. 
Tid kl. 19.30 andra tisdagen i varje manad . Program 1 annons 1 

Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

1, I rapport 60 skrev vi om de trevliga isHindska 11kassastamplar" 
med postexpedit6rens namn i , som vi sett pa postgiroblanketter 
for medlemsavgifter till var forening fran islandska medlemmar. 
Folmer 0stergaard har papekat for oss, att de lampligen bor 
kallas ''kvitteringsstamplar ': . 

2 . I samma rapport , s . 12, omnamns ett brev fran 1910-talet med 
pateckning 1M/S Hj6lnir" . Det riktiga ar ''E/S Mjolnir ·' . E/ S .. : 
eimskip "' angfartyg . Nap;ra 'H/S · fanns inte i trafik pa Island 
pa 1910-talet , f ar vi antaga. (Om Mjolnir ., se aven annat 
stalle i denna rapport.) 

3. I rapport 61 omtalades pa s. 2 ett brev med halverat frimarke 
och att det var avstamplat 1 'Hofn 1 Hafnafirdi' 1

• Det skulle 
statt : Hofn l. Hornafirdi 11

• 
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Farra rapporten inneholl en fullstandi~ lista over reknumren pa 
de av oss kanda Hopflug-(Balbo-)breven 9 som da var 99 till an
talet, och pa vilka av breven som vart arkiv hade bilder av. 

Listan kan nu utokas med brev nr ~' som utbjods pa en auktion i 
Stockholm nyligen ~ och darmed ar Vl uppe l j~mnt 100 kanda brev 
av de ursprungligen 298 . 

Var uppmaning att insanda uppgift om andra, av medlemmarna kanda 
nummer eller bilder av sadana brev som vi inte har avbildade har 
hittills gett det resultatet att J¢rgen Johansson o K~ge sant oss 
bild av brev nr 65 och Bernhard Beskow har forsett oss med battre 
bilder an vi tidigare hade av tva brev, varav det ena ar nr 243> 
det som har tre satser Hopflugmarken. Vi tackar bidragsgivarna 
och hoppas pa. flera bidrag. 

Efter de marken 9 som anmaldes 1 forra rapporten , har foljande 
utkommit : 

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

673 10/9 700 Blackfisk (Todarodes sagittatus) 
674 ~ ~ 800 Hovrekrab ba (Hyas araneus) 
675 01 900 Sjoanemon (Tealia felina) 

676 10/9 1300 Beromda islannin~ar: Hannes Stephensen 
677 " 3000 

,, 
Jon Gudmundsson 

678 15/10 10000 b.nskan att flyga, mD.lning av J.S. Kjarval 

r-1edan Kjarval-market fick en egen forstadagsstampel (med bilden 
av en svan), avstamplades forstadagsbreven den 10/9 med den 
neutrala utgafudagur-stampeln. 

Datumfyrblocksamlarna far en hel del nya datum att samla, ty alla 
markena 673-677 ar tryckta pa franska postverkets tryckeri. Se 
sarskild notis nedan . 

De tre nya motiven i djurserien i det lilJa formatet - den serie 
som inleddes 1980 med hund och rav - ar alla havsdjur och tillhor 
vad vi i skolan larde oss att kalla 11ryggradslosa djur' ' . I is
landska vatten finns omkring 20 olika arter av blackfisk. Den art 
som visas pa market kallas pa islandska ''beitusmokkur'1 (beita ::-: 
agna ; smokkur " blackfisk), vilket visar att den fangas for att 
anvandas till agn vid fisket. Arten tillhor de tioarmade black
fiskarnas ordning och kommer till Island under sommaren och for
hasten, varvid den stannar cirka 3 manader och vaxer fran 15 till 
30 em i langd, innan den beger sig tillbaka till de sydligare hav 9 

dar den ynglar . Den fangas aven i Nordsjon, bl.a . utanfor Danmark. 
Hovrekrabban ar en spindelkrabba och ar allman runt hela Island. 
Den blir upp till 10 em i langd over skolden. Sjoanemoner (aven 
kallade sjorosor) a r koralldjur, och omkrinc; 20 arter av dem 
finns vid Island. Den avbildade arten blir upp till 20 em i 
diameter. Bade den och hovrekrabban hor ocksa till svenska vast
kustens fauna. 

De tva markena med beromda islanningar avser att hedra tva man, 
som gjorde sig bemarkta i Islands politiska liv vid mitten av 
1800-talet. Nar ett ?nytt ;1 Allting sarr.J.ades 1845 - Alltinget hade 
inte sammantratt sedan 1798 och blev ar 1800 faktiskt aven for
mellt avskaffat genom kunglig forordning - deltog bada herrarna 
som representanter for sina valkretsar. Hannes Steohensen (1799-
1856) var prast och blev prost 1832. Pa Alltinget utmarkte han 
sig som en utomordentlig talare och han valdes till dess talman 
1855. Jon Gudmundsson ( 1807-1875) var bl.a. redaktor for en 
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tidning i Reykjavik 1852-74 . - I bakgrunden finns pa bada markena 
bilder av byggnader. Pa Stephensens marke igenkanner man latt en 
av Islands mest kanda byggnader , laroverket (menntaskolinn) i 
Reykjavik . Hen vilket hus ar det man ser pa det andra market? 
Och vad hade dessa byggnader for samband med resp . person? 
Kanske nagon av vara islandska medlemmar kan ge oss en for
klaring. 

Johannes Sveinsson Kjarval ( 1885-1972) hedras allts a. vid hundra
arsminnet av hans fodelse med ett hundrakronursfrimarke, vilket 
val far anses passande - men dyrt for samlarna . Han ar en av 
Islands mest kanda konstnarer i modern tid och tidigare represen
terad pa frimarken genom Facit 540 (1975). Atminstone tre museer 
och samlingar i Reykjavik har haft sarskilda minnesutstallningar 
av hans verk i ar . Pa den pa market atergivna malningen ser man 
en ung kvinna som drommer om att k.unna flyga ut i varlden sasom 
svanen vid hennes sida . Nalnine;en , som finns pa Islands Konst
museum (vars exterior visas pa market Facit 660)~ skall Kjarval 
ha arbetat med fran 1935 till 1954. Da.rav skall ingen dra slut
satsen att Kjarval var improduktiv. Tvartom , han gjorde mellan 
7 . 000 och 10.000 malningar, teckningar och andra konstverk. 

Genom att en lang rad nya frimarken tryckts pa andra hall an pa 
franska postverkets tryckeri, har det en tid varit tyst med 
nyheter for datumfyrblockssamlarna . Men nu gavs ju fern nya 
nfranska" frimarken ut i Island den 10 september 9 och vi har 
fatt in nya uppgifter fran var trogne rapportor Sveinbjorn 
Blondal. Nar det galler de fern nyaste markena ~ maste vi rakna 
med att ytterligare datum kommer att rapporteras senare. 

Med rapport 58 foljde som bilaga en fullstandig lista pa alla 
da l{anda ~' fyrblocksdagar 1 ; , och i rapport 59 kom Sveinbjorn med 
nagra kompletteringar . Vi tar har nedan med aven de sistnamnda, 
sa att alla tillagg till 58ans bilaga finns med . De for dagen 
nya tillaggen ar understrukna. 

Facit Valor ---
587 10 (Hund) 3 . trycket: 1. 3.82 
605 100 (Ljungpipare) 2. trycket: 23.2.84 , 24 . 2.84 , 28.2.84 9 

29.2.84 
663 650 6 . 9 . 84 ~ 7 . 9 . 84, 10.9.84 
664 750 30 . 8 , 84 , 31 . 8.84, 3.9.84, 4.9.84 
673 700 9.7 . 85, 10 . 7 . 85 
674 Boo 11.7 . 85, 12.7.85 
675 900 17 . 7 . 85 
676 1300 5.8.85 1 6 . 8 . 85 
677 3000 17 . 7 , 85 , 18 . 7 . 85 

De medlemmar, som ar intresserade av detta omrade men kommit in i 
foreningen under 1985 och darfor inte fatt bilagan till rapport 
58, kan fa denna genom att skriva till sekreteraren (P . Hanner). 
Bor Du i Sverige , skicka da med ett frankerat svarskuvert. 

Vilket land har den storsta importen av nya islandska frimarken? 
Ar det Danmark eller Sverige? Innan Du far svar pa den fragan, 
skall det namnas att det ar Folmer Ostergaard som ur islandska 
postverkets arsredogorelse·r for 1983 (senast utgivna argang) och 
1982 plockat fram en del intressanta uppgifter och sant oss till 
komplettering av vad vid i tidigare rapporter noterat om den is
landska frimarksexporten . 
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Forst en redovisning av utvecklingen av totalforseljningen av 
frimarken. Beloppen ar i islandska kronur. 

1983 1982 

Pa postkontoren 95,6 milj . 51 ,9 milj. 
Vid Frimerkjasalan 

till kopare inom 
pa export 

landet 8 ,6 
_l_8 ,6 
122,8 

" 

mil j. 

L~ , 3 1: 

_L,i_ " 

65 ,. 8 milj. 

Inflationen forsvarar j amforelsen mellan a ren , men den var l 

varje fall en bra bit mindre an 100 %. Det kan da synas som en 
fin okning av exporten till samlare , som ju gar na stan helt 
genom Frimerkjasalan , Islands PFA , eftersom denna okade sin ex
portforsaljning med nara 100 %. Dock motsvarar denna okning inte 
den hojning pa over 100 % i nominalvarde , som resp . ars utgivna 
frimarken sammanlagt representerade . Utgivningen ar 1982 hade 
nominalvardet, inkl . tillagg f or NORDIA-block , av 99 : 70 kr, medan 
motsvarande summa 1983 var 216:50 kr . Hed tanke pa att det all tid 
finns en viss efterslapning i fors aljningen till samlare och hand
lare kan man dock rakna med att populariteten av islandska fri
marken hos samlarna hall sig pa ungefa.r oforandrad niva ar 1983 
i forhallande till 1982 . 

Mycken post gar dock utan frimarken . Postverket 
1983 ocksa intakter av f oljande : 

l Island fick 

Pafyllningar till frankeringsmaskiner 
Tidningar och tidskrifter 

93,8 milj. 
9.4 il 

Andra portoavgifter (adresslosa forsandelser , 
''porto betalt ' m. m.) 

Vid slutet av 1983 var 371 frankeringsmaskiner i 
18, 7 

bruk . 

Av tabellen over frimarksforsaljningen framgar det 
15 % av de utgivna isHi.ndska frimiirkena gar direkt 
till utliindska samlare . Och hur fordelar sig denna 
l ander? Jo , enligt foljande (1983): 

ju att omkring 
ut pa export 
export da pa 

Vasttyskland 21 ,9 % USA 
Sverige 20 ~ 7 % Schweiz 
Danmark 16 , 4 % Holland 
Norge 8 , 7 % Varlden i ovrigt 

6,9 % 
6,4 % 
5,8 % 

13 , 2 % 
Den storsta overraskningen i denna lista star val Schweiz for. 
Landet har foga mer an en tiondel av Va.sttysklands befolkning och 
koper alltsa tre ganger sa mycket isliindska miirken per invanare 
som det stora samlarlandet Vasttyskland. 

Som vanligt vid denna t id pa aret har vi fatt in Stellan Asklunds 
redovisning av innehS.llet l ett paket ( 250 g ) isliindsk kilovara 
av &.rets skord , nu alltsa a r gang 198 5. Men i ar har vi ocksa fatt 
en motsvarande sammanstiillning fran Folmer 0stergaard . Folmer har 
oppnat 3 paket och sammanraknat resultatet, vilket gar det annu 
mera representativt . Har nedan redovisar vi genomsnittet per 
paket, dvs. vi har dividerat Folmers uppgifter med 3 . 

Hiir ar da ett sammandrag av de badas resultat . 

Antal marken , hela 
(dessutom trasiga , Folmer har 
hit fort ocksa ostamplade) 

Antal olika marken 
Aldsta miirke 

Stellan A. Folmer 0 

88 1 

( 21~) 
55 

Facit 448 
(Montreal 1967) 

( 48) 
c . 44 i varje 

Facit 490 
(Postgirot 5 kr, 

paket 

1971) 
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Nyaste marke (for bada) Facit 586 (Sve inbj ornsson , 1979) 
Harke med hogsta katalogvarde 

(for bada) Facit 572 (Malning 1000kr, 1978) 
sort Storsta antal marken av en 

(for bada) Facit 497 
Antal marken harav 

Totalt katalogvarde (Facit 1986) 
Motsvarande i Stellans redo

visning for 1984 ars paket 

297 
5. 006:-

6 .116 : -

( Herdubreid 250 kr, 1972) 
229 

4 . 578:-

I Stellans paket hanfor sig 30 % av det sammanraknade katalog
vardet till Facit 572 ~ som ar prissatt till 35 ; - och varav han 
fick 43 st., och 18 % till Herdubreid med katalogviirde 3:-. Mot
svarande i Folmers genomsnittspaket var 23 % (for 31 st . marken) 
och 15 %. 
Herdubreidmarket har ha rmed for tredje aret i r ad visat sig vara 
det klart vanligaste i kilovaran , och dess leQ~ing over alla 
andra marken a.r sa stor att det troligen aven 1986 kommer att 
tappa listan. Antagligen ar detta marke tillvarataget i storre 
mangd an nagot annat islandskt frimarke. (Det kan for resten vara 
en god ide att starta en stampelsamling pa bara Herdubreidmar
ket . ) Facit har 1986 sankt katalogpriset fr:ln 4 :- kr till 3:- kr 
for det stamplade market , men givetvis ar detta for hogt. Som vi 
sade redan for ett ar sedan var det ocksa orimligt att Facit 
hojde priset for det stamplade market 572 forra aret fran 25:
till 35:- just vid den tid , da detta marke borj a de komma ut i 
kilovaran . 

Hoprakningen av katalogvarde av Folmers paket har gjorts av ass . 
Folmer menar att sammanrakningen blir missvisande , ty - sam han 
papekar - langt fran alla de tillvaratagna rnarkena ar sarnlar
varda . Det galler bl . a . de vanligt forekornmande fall , dar mar
kena pa grund av bristande utrymme pa blanketterna (och bristande 
tillgang pa l ampliga valorer) klistrats fiskfjallsformat ovanpa 
varandra, sa att manga marken bara fatt en liten del av en stam
pel i kanten. Vi kan erinra om vad Folmer sade i rapport 51 om 
mojligheten att bygga upp en samling som dokumenterar olika 
portosatser pa basis av klippen ur kilovaran som ett bra alter
nativ till att losa av frimarkena . 

Vi tackar Stellan och Folmer for deras redovisningar . 

I juli i ar salde en dansk frimarkshandel till en amerikansk 
samlare Faroarnas mest sallsynta objekt for en summa av DKr. 
1, 500.000. Det rorde sig om ett helark av Facit nr 3 , dvs . 
danska 5-¢re-frim.':ir ken overstamplade 19 19 med :: 2 0RE ·;, Av dessa 
marken finns det t va helark bevarade , det ena i danska post
museet. Det nu salda i:i. r sarskilt markligt, darfor att det (i 
pos . 21) innehaller det enda marke , som i denna emission blev 
overstamplat u:pp och ned . 

Som Ingvard Jacobsen beskrev i sin intressanta artikel om 1919 
ars faroiska frimarken (bilaga till rapport 43) 9 skedde over
stamplingen med en handstampel , tillverkad av snickarmastare 
Peter Poulsen i Torshavn ~ och varje marke overstamplades alltsa 
for sig . Sammanlagda upplagan blev 155 ark a 100 mi:i.rken. Om det 
omvanda patrycket sade Ingvard Jacobsen i sin artikel , att felet 
uppkom ;·antingen av vilja eller av slarv;v. I vart fall tillvara
togs arket odelat och saldes snart darefter till Tyskland. Sedan 
Hi.r det ha salts flera gangar och nu har det alltsa gatt till USA 
och till ett pris sorn overtrtiffar vad sam hittills betalts for 
ett vare sig faroiskt eller danskt frimarksobjekt . 
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Leif Fuglsie har i ett brev tagit upp fragan om nar det egent
ligen var som Reykjavik borjade anvanda sin aldsta brostampel 
(schweizer-stampel) , den som i Facit kallas typ D, Facit anger i 
texten att denna typ togs i bruk 1893. (Att Reykjavik var forst 
med stampeltypen star inte i Facit men ar ett faktum , ) Illustra
tionen av stampeln i Facit visar som datum ''23)3,94 'i, Denna bild 
har Facit i sin tur tagit over fran Harry Wennbergs specialkata
log 1952 , dar avsnittet om Island utarbetats av den store fila
telisten Nils Strandell . Da denne var god van med och radgivare 
till storsamlaren Hans Hals , vars Islands-samling nu finns i 
Reykjavik, har det legat nara till hands att antaga~ att 
'' 23 "3.94 '' tagits fran nagot objekt i Hals' samling och alltsa 
representerar en faktisk anvandningsdag. 

Men , papekar Leif Fuglsig, hur stammer detta med uppgiften i 
por porsteins' artikel om de aldsta islandska poststamplarna i 
katalogen vid NORDIA 84 i Reykjavik, att Hden forsta schweizer
stampeln blev leapt for Reykjavik 5/8 1894 fran Hannes 6. 
Magnusson? 

Den av p6r porsteins angivna dagen behover dock inte tas som vare 
sig leveransdagen eller forsta anvandningsdag . Det angivna datum 
5/8 ar helt enkelt datum for den r&kning, som Hannes Magnusson 
tillstallde postkontoret i Reykjavik, och vari for ovrigt denna 
stampels pris anges till 18:- kronur. Magnusson gjorde inte denna 
stampel sjalv utan var agent for en utlandsk stampeltillverkare. 
Av olika skal kan han ha skrivit ut sin rakning pa en senare dag 
an leveransen skedde . Forsta anvandningsdag blir alltsa inte helt 
klar av dateringen pa rakningen. 

Det tidigaste datum , som Islandsgruppen i Danmark har patraffat 
med denna stampel a,r 18 .8.94. Nu ar fragan den som vi later ga 
vidare till medlemskretsen: har nagon kannedom om nagon tidigare 
avstampling? Vi ber alla, som har frimarken fran den tiden, att 
ga igenom sin samling och se om nagot tidigare datum kan pa
traffas! Glom darvid inte att ocksa se pa Dina tjanstefrimarken. 

I gamla Kohls handbok anges det att brostampeln kom redan 1891. 
Detta byggde troligen pa att det faktiskt finns marken stamplade 
med detta artal . Sir Athelstan Caroe sande oss redan 1977 bilder 
av tre olika marken, som visar detta. Pa ett kan man utli:isa 
n13 . 7.91 1

', pa ett annat fanns endast manad och &rtal, 1'7.91", 
medan sjalva dagen l ag utanfor market, och pa det tredje hade 
bara ''91 " kommit med pa market. Att det ror sig om en felinstall
ning av stampeln ar emellertid uppenbart , eftersom market 
' ' 13.7.91 ~' ar en 10 aur av sista trycket av de fintandade (Facit 
12 d) och har ·vdubbeltander ''. Denna upplaga trycktes forst 1895 9 

och eftersom nasta leverans av 10 aur (grovtandad. Facit 26) kom 
1897 bor marken av F, 12 d vara stamplade i Reykjavik nagot av 
aren 95, 96, 97 och kanske 98. En eller flera dagar i juli nagot 
av dessa ar har sta.mpeln felaktigt varit stalld pa artalet 910 
Vi ar tacksamma for alla uppgifter om ytterligare avstamplingar 
med artalet 91 i brostampeln . 

I forra rapporten hade vi anledning att referera till Erik 
Lundgaards utredning 1940-41 om I GILDI-markena . Leif Fuglsig har 
nu pekat pa en intressant uppgift i slutet av Lundgaards rapport . 
Pa tal om de stora restupplagor av I GILDI-patryckta marken, som 
blev kvarliggande hos postverket, namner Lundgaard att ett av 
dessa marken vid ett senare tillfalle fick ett ytterligare pa
tryck. 



Om stampel
forskningen 

- 7 -

Under forsta varldskriget steg ju priserna och hojdes post
taxorna. Det uppstod ett behov av frimarken i valoren 8 aurar 
och i avvaktan na bestallda marken i denna valor med Christian X 
(Facit 130), so~ kom ut 16 mars 1920, forberedde man ett provi
sorium genom att overtrycka 20 aur i GILDI tandn , 12 3/ 4 med ny 
valor. Sedan 1.000 ark overtryckts, vilket skedde i Reykjavik, 
andrade sig emellertid postverket, eftersom man blev klar over 
risken for spekulation i markena av denna emission, De over
tryckta markena utgavs inte och hela up~lagan lag 1941 kvar i 
postverkets arkiv , 

Har nagon av v1ra medlemmar narmare kannedom om detta patryck? 
Skulle · det ga att fa. svar pa foljande fragor: 

Hur sag patrycket ut? 
Finns markena kvar i postverkets arkiv fortfarande? 
Har aldrig nagot av dessa marken kommit ut? 

Vad den forsta av dessa fragor betraffar, papekar Leif Fuglsig 
att det enda andra pa.tryck, som gjorts ovanpa ett i GILDI-pa
tryck, var det som ungefar samtidigt gjordes pa enkla bre~kort 
(Facit BKE 13, 14, 15 och 16). Da lade man, for att aven I GILDI
patrycket skulle overtackas, en stor fargblaffa over hela market 
med en ursparing for val oren, sam i det fallet var '' 51f (aurar). 
Det skulle inte forvana om samma teknik anvants aven for det 
:rokanda" 8-aurar-provisoriet. 

Var hedersledamot Sir Athelstan Caroe har skickat oss ett inlagg 
for Rapport, som har skall aterges (med en viss frihet i over
sattningen, som vi tror Sir Athelstan ursaktar oss) • 

. ,Det ar snart 40 ar sedan min bok om Icelandic Posts utkom. Den 
behandlade tiden fore 1920, da ett eget islandskt postverk tog 
over efter Danmark . 

Otvivelaktigt har sedan 1947 mycket arbete nedlagts for att kart
lagga omradet islandska poststamplar. men intet vasentligt har 
publicerats vare sig pa engelska eller svenska, Jag forstar dock 
att ett ~ ~ magnum opus ': ar pa vag. 

Sjalv har jag ~jort mycket litet, men ja~ vet ju att islanning
arna efter hand ersatte aldre stampeltyper med nya av brotyp. 
Ett problem var det med brevsa~lingsstallena (brefhirdingar), 
som vanligen skottes pa deltid av praster, bonder och andra som 
inte garna pysslade med datumomstallningar av stamplar utan fore
drag de gamla nummerstamplarna. Manga sadana sandes inte till
baka till postverket enligt bestammelserna utan efteranvandes in 
pa 1950-talet. 

Reykjaviks poststamplarblevalltmer de vanligaste och dominerar 
framforallt utlandsposten - egentligen forvanansvart med tanke pa 
affarslivets utveckling i landets ovriga delar, 

Nyheter om laget i fraga om stampelforskninGen skulle vara val
komna. " 

Sa langt Sir Athelstan . Det skall tillaggas, att han i ett senare 
brev erinrar om Max N¢rgaards stora artikel i J\Tordisk Filate
listisk Tidskrift 1947; som ju for redovisningen av stamplarna i 
Island langre ~in till 1919. I~en Sir Athelstan papekar helt rik
tigt att denna artikel innehaller fel ( 1;flera hundra fel ;; sager 
Sir Athelstan). 

Inlagget erinrar om att det i rapporterna inte pa lange lamnats 
n&gon redogorelse for hur det gar med arbetet pa foreningens 
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stora stampelhandbok, det ;magnum opus " Sir Athelstan har i 
tankarna. Forklaringen a.r att det tyvarr inte varit mycket nytt 
att rapportera. En kart oversikt skall emellertid har lamnas. 

Arbetet med stampelhandboken paborjades sam ett foreningens pro
jekt for litet over 10 ar sedan. Initiativtagare var foreningens 
davarande sekreterare Tore Runeborg, sam 1973 publicerade en 
oversiktsartikel om Islands poststamplar i tidskriften FH-nytt, 
en artikel sam sedan kom ut i oversattning i flera utlendska 
tidskrifter. Under den narmaste tiden efter 1973 gjordes vissa 
forberedelser av Tore i samarbete rned foreningens nuvarande 
sekreterare (Per Hanner), sam skriver dessa rader . Harvid kom vi 
fram till ett nagot annat klassificeringssystem for stamplarna 
an det Tore foreslagit , och vi enades om att stampelhandboken 
ocksa maste innehalla en fullstandig listning av alla Islands 
postanstalter, bl .a. eftersorn manga stamplar anvants pa flera an 
en postanstalt . In i arbetet drags senare par porsteins i 
Reykjavik , va.rjamte Folmer Ostergaard fungerat sam konsult. 

Under aren 1975 till 1981, da Tore Runebor~ avled ~ utarbetades 
tabellverket over Islands postanstalter alltifran 1870 och 
gjordes ganska l angt fardiga listor over de olika stampeltyperna 
och de postanstalter sam anvant varje typ. por forskade valdeliga 
i postverkets arkiv , Tore agnade sig framst at kron- och alla 
brostamplarna, och jag bearbetade framforallt nummerstamplarna 
och skrev ut manus till postanstaltsforteckningen och olika ar
tiklar for boken , por stallde som villkor for sin medverkan att 
aven hans forening~ Felag Frimerkjasafnara, skulle f a vara del
aktig pa. visst satt i boken " vilket var forening gick med pa. 

Vid Tores bortgang fanns det alltsa. framtaget ett pa de flesta 
omraden ganska komplett material sam underlag for den slutliga 
sammanstallningen av boken , aven om det fanns en hel del dunkla 
punkter i detaljer ~ sam maste eller i vart fall borde utredas. 
por och jag kom sedermera overens om en viss bestamd arbetsfor
delning for det fortsatta arbetet. Sedari har arbetet tyvarr 
tynat av. For min egen del ar forklaringen den att jag icke 
funnit tid och krafter att gora mycket mera for foreningen an att 
skriva dess rapporter och skota sekreterar- och kassorjobben. Jag 
har lovat Tore , innan han avled, att fortsatta arbetet och se 
till att boken blir fardig. Detta lofte skall jag forsoka att 
halla, fast det kan droja. Jag har fatt uppfattningen att for
hallandet med for mycket annat arbete ocksa foreligger i pars 
fall. For egen del hoppas jag att jag nu efter f yllda 65 ar efter 
hand skall kunna dra ned pa mitt ordinarie arbete och fa tid for 
boken, fast detta inte lyckats annu. 

por porsteins har i katalogen till utstallningen NORDIA 84 i en 
artikel presenterat va.d sam genom arbetet kommit fram om de 
aldsta typerna av stamplar (alltsa fore brostamplarna). 

En kommentar till en punkt i Sir Athelstans inlagg " Det var nag 
inte sa vanligt att nummerstamplarna efteranvandes , darfor att de 
var mera populara has brefhirdingamannen. Det har forekommit en 
del efteranvandning for att tillfredsstalla filatelister. Annars 
ar forklaringen till den sena anvandningen av nummerstamplar den , 
att sedan i mitten av ar 1930 de flesta nummerstamplar ersatts av 
brostamplar det forflot en ganska lang period , under vilken inga 
nya brostamplar inkoptes utan nya brefhirdingar fortsatt till
delades nummerstamplar . De sista , nr 290-300 . sandes ut forst 
1945 , och det fanns brefhirdingar sam fast d~ existerade langt 
senare aldrig fick nagon brostampel. Den sista " fullt korrekta, 
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anvandningen av nummerstamplar pa nagra sadana platser ligger sa 
sent som cirka 1963 . (Detta var bara ett litet exempel pa allt 
som kornrnit fram i arbetet med var stamnelhandbok . ) 

I rapport 60 beskrevs tva mystiska stamplar pa islandska marken • 
Den ena var MJOLNIR med datum fran oktober 1911 , Denna stampel 
fanns pa marken hos Anker Jonsson och Folmer Ostergaard , och 
Anker har ocksa ett brev fran Reykjavik till Almreyri fran 1910-
talet med pateckning 1:E/ S Mjolnir 91 (isliindskt o , inte danskt ¢). 
Den andra stampeln, hos Anker Jonsson 9 slutade med nLF1

; och ar
talet 1908 darunder ., 

Vi fick redan i april , strax efter utsiindandet av rapport 60, 
brev fran Sigurdur H,. porsteinsson ( SI-Ip) och Leif Fuglsig med 
forslag till losningar av gatorna med dessa stamplar . Vi har 
latit dessa svar sta over en rapport i forhoppning om att fa 
ytterligare ledtradar ~ men d:1 inga s 3.dana kommi t fram' ar det 
nu tid att redovisa svaren. 

Mj~lnir (Mjolnir) 
SHP erinrar forst om att kustsjofarten kring Island ornhanderhades 
1909-12 av rederiet TI1ore q 1913 (liksom fore 1909) av danska 
Det Forenede Dampskibssel~kab (DFDS) och 1914-16 av norska 
Bergenske Damp ski bs selskab. ( Jamf()r Tor ben Hj ¢rnes oversikts
artikel i rapport 57 , som har nastan samma uppgifter.) Thore var 
ett islandskt rederi , tillhorigt porarinn Thulinius i F.ski
fjordur. Thore agde skeppen Austri, Vestri och Mjolnir samt 
chartrade in Sterling och Pollux (samt Ingolf 9 se nedan). Mjolnir 
var salunda i kusttrafiken 1911 , vilket stammer med stamplarna. 
srrp har inte lamnat nagon forklaring av att stampeln har danskt 
0. Hojligen har skeppet tidigare varit danskt och redan da fatt 
denna stiimpel. 

Bade SHP och Leif Fuglsig menaJ~ att denna avstiimpling iir gjord 
pa ett skepp med narnnet Ingolf. SHp men r att det ror sig om ett 
civilt skepp, som fran 1906 anviindes av DFDS och senare blev 
chartrat av Thore . Eftersom stiimpeln har artalet 1908, maste Vl 

da dra slutsatsen att den i sa fall kommer fran den tid, da 
Ingolf seglade under DFDS' flagg. 

Leif Fuglsig skriver diiremot att stiimpeln kan ha pasatts pa ett 
danskt orlogsskepp ~ som hette Ingolf . Detta slcepp, som mest an
viindes som skolfartyg , var ofta i isliindska farvatten under 
perioden 1879-1921 " Leif niimner ocksa en rad andra orlogsskepp, 
som gjort tjiinst vid Island : Beskytteren. Diana, Fylla, Gejser, 
Hejmdal, Hekla , Hvidbj0rn, Islands Falk, ,Jylland, Niels Juel, 
Thor och Valkyrien. Av dessa har Islands Falk anvant en stampel, 
som a.r bekant pa isliindska frimarken, och Beskytteren ar kiind 
som stiimpel pa danska frimarken. 

Vilket av de ba.da Ingolf- skeppen, som bar stamplat Anker Jonssons 
marke (ett 4 aur Tva Kungar), kan vi inte avgora , men det kanske 
ar mest troligt att det ar det civila skepp. som SHp niimner. 

Ytterligare uppgifter om avstamplin~ar fran nagot av de skepp 
som niimnts ovan iir val lWITLrta och naturligtvis alldeles siirskilt 
uppgifter om bevarade brev. 
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Betydande intresse viickte den auktion, som Postiljonen AB i Halma 
i oktober hall pa framlidne Holger Crafoords beromda samling 
eller rattare sagt cirka halften av den - den andra halften kom
mer troligen pa auktion varen 1986. Har var det ju mojligt att 
fa konstatera vilket intresse som finns for sadana vardefullare 
Islands-objekt , som annars mera sallan kommer upp till forsalj
ning 5 och vad som faktiskt betalas for sadana. 

De flesta av er har val fatt katalogen sig tillsand ? och ni ar 
sakerligen intresserade av resultatet av auktionen , Detta far 
sagas vara mycket gott , Det mesta- och da sarskilt flertalet av 
de stora rariteterna - saldes over utropspriserna , och mycket 
litet blev osalt . Storsamlare och handlare hade kommit fran olika 
lander~ och det kan namnas at t av de tre skildingbreven gick tva 
till USA och ett - t.jP.nstebrevet - till Norge o 

Vi listar harnedan dels (A) de objekt som betalades med minst 
100 . 000 kr ~ dels (B) ett urval bland andra mera sallan utropade 
ob,jekt, dels slutligen (C) ett antal mera "normala • objekt, I 
forsta kolumnen star auktionskatalogens utbudspris ~ som icke var 
nagot minimipris ~ i andra kolumnen vad objektet faktiskt inropades 
for; exkl. de 10 % som darutover skulle betalas i provision. 
Slutligen anges > dar sa ske kan, i tredje kolumnen priset enligt 
Facit 1966. Observera alltsa, att vid jamforelse mellan kolumner
na 2 och 3 skall beloppet i kolumn 2 okas med 10 %, Alla belopp 
ar gi vet vis i svenska kronor, xx == postfriskt 9 x ... ostamplat, 
o "' stamplat. 

A 
Skildingbrev med 2 och 8 sk. (F . 

och 3) ~ betecknat som 11 enda 
skildingbrev som ocksa ar 

Utrop 
2 

Betalt 

skeppsbrev" 250.000 280 . 000 
Skildingbrev till Canada rned 2, 4 

och 16 sk. (F . 1, 2 och 7), icke 
sarskilt vackert 125.000 135 . 000 

Skildingbrev med trasigt 4 sk. 
tjanste (F . Tj . 3) enda tjanste
skildingbrev utom ,;bibelbrevet \i 
i privat ago 100.000 115 . 000 

3 prl.r, stora bokstaver , fintandat 
(F. 33)x, unikum 125 ,000 155 ., 000 

4-block av 4 sk . tjanste , fintandat 
( F, T j . 1 )X 125. 000 100 , 000 

Tjanste 20 aur vapentyp ~ grovtandat 
(F . Tj. 14)X 100.000 125.000 

B 
Snyggt forfil atelistiskt brev till 

K¢benhavn rned fodpoststampel (nr 
1297 i auktionen) 

Brev ar 1871 med franska frimarken 
till fransk sjokapten i Patreks
fjordur, returnerat till Frankrike 

15 . 000 

(med manga starnplar) 25.000 
Danskt 4 sk-marl{e st§implat "237'; 

(Seydisfjordur) , market defekt 
men starnpeln oerhort sallsynt 

Kuvert med 20 aur blekviolett 
( F , 14 a) , vackert 

40 aur grovtandat (F e 30)XX 

7 . 000 

J~o.ooo 
25.000 

29 . 000 

7 . 200 

52 .. 000 
26 . 000 

3 
Facit 66 

190.000 

38.000 
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Utrop 
:'Filatelistiskt '; kuvert med diverse 

I GILDI-marken , inkl , sallsynta 
10 aur fintandat (F , 39) 

I GILDI 20 aur fintandat med svart 
patryck (F . 41)x 

d: o 16 aur fintandat med rott pa
t~Jck (F. 46A)XX 

d : o 20 aur grovtandat , svart omv. 
patryck (F. 55v)x 

d : o 25 aur svart patryck (F . 56)X, 
ratt snedcentrerad 

Hopflug-brev (F . 165-167) 

c 
4 sk , (F. 2)XX 
16 sk • ( F, 4 )X: 
3 pr1r (F . 35) med omv . patryckx 
pr1r (F . 36)o pa brevstycke 
4-blocksserie Tva KQDgar vm kors 

(F. 91-97)XX 
Alltinget , ser1e (F . 173-1 88 )XX 
Ceysir 15 aur otandat par 

(F . 227v)XX 

60.000 

10.000 

15 . 000 
20 . 000 

1 0 000 
2 . 500 
4 . 000 
1. 200 

6 . 000 
2.000 

5.000 

2 
Betalt 

88 .000 

2L500 

11 0 000 

26 . 000 

22 . 500 
19 . 500 

1. 200 
3. 600 
4 "000 
1 0 300 

5, 400 
1 .Boo 

3 
Facit 66 

25 . 000 

17.500 

32.000 

23.500 
32.000 

1. 750 
5.300 
6.500 
2.750 

c < 14 0 000 
4.200 

8 .800+ 

For att dra nagra ytterligare slutsatser av resultaten: 
1) Som ovan visas , betalades mera sallan priser i niva med 

Facits . Avvikelser finns dock , dar smaken f att avgora . Exem
pelvis ar Facits pris for en stamplad 4 sk. tj anste grovtandad 
(F. Tj. 3) 1. 300 kr . Det utbjods tva exemplar . Det ena satt pa 
brevstycke och hade en fullstandig ~ mycket vacker Akureyri
stampel . Det inropades for 8.600 kr. Det andra , med Reykjavlks 
A-stampel (vilket hojer Facit-priset till 2 . 200 kr), inropades 
for 2 . 000 kr ( + 10 %) . 

2) Facits uttalande ~ att skildingmarken och aldre aurmarken utan 
gummi bet alas 1

' i det narmaste" som marken med gummi ~ fortjanar 
lmappast tilltro . Vid denna auktion fauns flera fina marken 
utan gummi, och de nadde val omkring halften av vad som be
talades for motsvarande marken med gummi. 

3) Fyrblock fr.o.m . 1902 ars serie betalades nasten genomgaende 
lagt och flera fyrblocksserier, dar inte allt var postfriskt , 
blev osalda . 

Kopes: Islandska Spjaldbrjef (kortbrev), Facit nr . 5 (4 aur 
Tva kungar med vattenmarke), garna flera exemplar. 
Leif Fuglsig , 0stergade 24 , DK-6950 Ringk¢bing 


	SBizhub C4518032012590_0001
	SBizhub C4518032012590_0002
	SBizhub C4518032012590_0003
	SBizhub C4518032012590_0004
	SBizhub C4518032012590_0005
	SBizhub C4518032012590_0006
	SBizhub C4518032012590_0007
	SBizhub C4518032012590_0008
	SBizhub C4518032012590_0009
	SBizhub C4518032012590_0010
	SBizhub C4518032012590_0011

