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Kara Islandssamlare! 

STOCKHOLMIA 86 har varit en dominerande handelse pa sista tiden 
for manga av oss i foreningen, bade stockholmare och de manga 
av Er som kom hitresande och gav oss ett tyvarr alltfor sall
synt tillfalle att personligen traffas. 

Vi hade den 1 september ett extra sammantrade som var livligt 
besokt. Huvudpunkten pa programmet var ett verkligt trevligt 
foredrag om Islands posthistoria av Ebbe Eldrup. Det inneholl 
manga nya forskningsron och andra intressanta iakttagelser. Se 
vidare referat langre fram i rapporten. Folmer 0stergaard bidrog 
till utbytet av kvallen genom att visa en samling av Reykjaviks 
stamplar genom tiderna. Vi hade gladjen att vid detta tillfalle 
se manga gaster, speciellt manga islanningar. 

Den 2 september var vi gaster hos Samfundet Sverige-Faroarna och 
om vad som da hande kan Du ocksa se i rapporten. Den 6 september 
hade vi ett ordnat gruppbesok pa Postmuseum. Detta museum maste 
faktiskt ses i sin nya gestaltning efter stor ombyggnad. Var ord
forande Bernhard Beskow, som varit otaliga ganger forr pa 
museet, var helt entusiastisk och fann efter den tva timmar langa 
visningen att han snarast maste gora ett nytt besok. 

Sjalva utstallningen var emellertid magneten som drog folk, och 
ett reportage fran denna med tonvikt pa foreningens samlingso~
rade finns har att lasa. 

Under sommaren utvidgades kraftigt det geografiska omrade, inom 
vilket vi ar representerade av medlemmar. Vi ar ju en hogst inter
nationell forening med stor tackning i Norden, atskilliga med
lemmar i ovriga Europa och flera i Nord-Amerika. Vi har daremot 
aldrig haft nagon medlem Soder om ekvatorn. Denna lucka fylldes 
i somras~ da vi som ny medlem kunde halsa Hans von Strokirch, 
boende i en forort till Melbourne i Australien. Hans ar svensk 
sjokapten, som gick i land i Australien nar - som han sjalv ut
trycker det - "svenska handelsflottan tog slut". 

STOCKHOLMIA bor ju ha stimulerat frimarksintresset. Jag ber Dig 
halla ogonen oppna for personer, ink!. juniorer, som bor vara 
med i var forening och meddela mig nar Du funnit nagon sadan. 

Valkomna nu till hostens moten. Den som kunde varit med i 
Stockholm kvallen den 1/9 men missade detta far verkligen skylla 
sig sjalv. Sa fina program kan vi forstas icke ha i allmanhet i 
Stockholm eller Goteborg, men motena ar bade trevliga och laro
rika, det forsakrar 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4tr. 
Tid kl. 19.30. 
Tisdagen den 21 oktober 
Onsdagen den 19 november 
Tisdagen den 9 december 

Program for dessa dagar 
annu ej faststallt 

Forsta sammantrade 1987: Onsdagen den 14 januari 

GOteborg . Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad. Program i annons i Goteborgs
Posten sondagen fore motesdagen. 
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I den amerikanska t idskri:ften The . Posthorn, februari 1986 9 .rappor
terade Arno Debo forekomsten av ·falskt patryck II 1940" pa 1939 ars 
New York-utetallningsmarken. Arno Debo ar som bekant -attestut
fardare och han hade fran USA fatt in ett 20 aur marke med omvant 
patryck (nagra sadana patryck ar inte kanda forut). Ett narmare 
studium visade, att siffrorna 1, 9 och 4 inte helt stamde med 
korrekt patryck. Lattast var det att se skillnaden i siffran 1, 
dar fotstrecket i akta patryck ar tjockt till vanster och tunt 
till hoger, medan forfalskningen hade tunt streck till vanster 
och tjockt till hoger. 

Det kan anmarkas, att den som gjort detta forsok givetvis ocksA 
kan anvanda metoden till patryck som inte ar omvanda for att hoja 
vardet av 1939 ars marken till det hogre for 1940 ars. 

Filatelistiska varldsutstallningar ar de ratta tillfallena att 
leta Hopflug-brev. Pa Stockholmia fann vi tre sadana brev, varav 
tva med tidigare av oss kanda nummer. (Det ena fanns i Sigurdur 
H. porsteinssons flygpostexponat, se utstallningsreportaget.} 
Det tredje, som satt i en italienares samling av Italien-flyg
post, var daremot tidigare obekant for oss och hade nr 272. Av 
oss kanda bevarade Balbo-brev ar darmed 101 st. 

For samlare av islandska mynt och sedlar skall foljande berattas. 
1. En ny sedel med en valor av 5.000 kronur har utgivits. Den 

pryds pa framsidan av ett portratt av Ragnheidur Jonsdottir 
(1646-1715) i en riktigt svajig hatt. Hon var beromd for sina 
broderier, och sedeln visar ocksa en del av en altarduk som 
hon gjort. 

2. Med anledning av Islands Nationalbanks 100-arsjubileum (som 
ocksa lett till utgivande av tva nya frimarken) har praglats 
ett minnesmynt i silver med valoren 500 kr. Pa tva satt ar 
detta mynt aven intressant for frimarkssamlarna: 
a) Formgivare av myntet prostur Magnusson, bekant for oss som 

den som utformat de flesta av Islands frimarken under de 
senare aren. 

b) Pa myntets framsida avbildas fjallkonan, om vilken vi skrev 
i Rapport 61. Intressant ar att hon har !terfatt sin karak
tar av amason. Hon har bade svard och skold och forefaller 
aven i ovrigt val rustad att forsvara Island - en riktig 
skoldmo av gammalt hederligt slag. 

Vid foreningens extra sammantrade under STOCKHOLMIA hell Ebbe 
Eldrup ett mycket uppskattat posthistoriskt kaseri, vilket tackte 
bade tiden fore frimarken och postanstalter i Island anda fran 
1776 och frimarkstiden fram till omkring 1900. Han visade darvid 
mAnga intressanta ljusbilder av brev och frimarken fran denna 
langa period. Xven ett antal bilder av falsifikat visades och 
kommenterades. 

Bland hans manga egna ron uppmarksammade vi sarskilt de som 
gallde aren 1870-72, d! dansk post var upprattad p8. Island och 
danska frimarken anvandes. Ar 1870 inrattades postexpeditioner 
i Reykjavik och Seydisfjordur, och dessa rick, som sina mot
svarigheter i Danmark, en makuleringsstampel att satta p8. fri
markena, namligen den treringade typen med 236 i Reykjavik och 
237 i Seydisfjordur. Vidare fick man datumstampel (den typ Facit 
kallar A) att satta pa sjalva kuvertet. Den skulle sattas dels 
som ankomststampel pa baksidan, dels pa avgaende brev pa fram
sidan. Enligt sarskild instruktion till Reykjavik och Seydis
fjordur (och den samtidigt inrattade postexpeditionen i Torshavn 
pa Faroarna) skulle datumstampeln sattas pa avgaende brev den 
d!s d8. brevet avsandes. ---
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Om bevarade brev fran Reykjavik med dessa stamplar namnde Ebbe 
att det nu finns 5 kanda sadana och visade bilder pa alla fern . 
(I JOnsbok anges bara 3 vara kanda . ) Nagot bevarat brev fran 
Seydisfjordur har daremot inte patraffats, ej heller nagot brev 
med Seydisfjordurs stampel pa baksidan som ankomststampel. Dess 
datumstampel har darfor ingen hittills sett nagot avtryck av . 
Att den haft texten SEYDIISFJORD (alltsa med den danska ver
sionen av namnet - jfr. att Reykjaviks A-stampel har texten 
REYKJAVIK~ dvs. "fordanskat" genom utelamning av accenten over 
I), det ar emellertid s&kert. (Det bekraftas for ovrigt av 
danska postverkets stampelregister enligt utdrag vi tidigare 
fatt fran Folmer 0stergaard . ) Omkring 4oo utgaende forsandelser 
expedierades pa Seydisfjordur under 1870 . 

Det har tidigare varit oklart hur lange Seydisfjordur hade denna 
danska postexpedition. Ett alternativ, som man kunnat gissa pa, 
hade varit att den fanns kvar tills den islandska frimarkstiden 
begynte, den 1 januari 1873, ett annat att postanstalten 
flyttades till Berufjordur 1872. Ebbe och en annan forskare, Ib 
Krarup Rasmussen, har nu funnit flera dokument, som klart visar 
att Seydisfjordur-kontoret lagts ned i november 1870. Darvid 
hade dess stampelmaterial aterforts till Danmark, och 237-
stampeln finns i postmuseum i K¢benhavn. 

Aktheten av de existerande fataliga stampelavtrycken av 237 pa 
frimarken har ofta diskuterats bland experterna. Ebbe Eldrup 
ville uttrycka som sin personliga uppfattning, att alla 237-or 
i behall ar efterstamplade av en postfunktionar som hade till
gang till den arkiverade stampeln . Detta syns ha skett nagon 
gang under tiden 1920-40. 

Ar 1871 fanns det alltsa bara en postexpedition i Island, 
Reykjavik. 

Annu en knackfraga fran "danska tiden 11 har Ebbe funnit svaret 
pa. Nar det nedlagda Seydisfjordur-kontoret i juni 1872 fick en 
ersattare i form av en postexpedition i Berufjordur (Djupivogur), 
diirfor att skeppen mellan Danmark och Reykjavik nu i stallet 
anlopte denna hamn, skickades icke - som man kanske skulle tro -
237-stampeln dit. Det finns en skrivelse som klart anger, att den 
namnstampel av typ A, som nu gjordes med texten BERUFJORD, 
skulle anvandas bade pa frimarken och pa kuverten. Som vi i 
Rapport tidigare har beskrivit, finns denna stampel inte bevarad 
pa den tidens frimarken utan enda patraffade avtryck fran 1872 
ar som ankomststampel pa baksidan av nagra brev som kommit till 
Berufjordur . Det var Jon Adalsteinn Jonsson som pa sin tid 
gjorde denna upptackt. 

Fore 1870 utgick ingen avgift for brev fran Island till K¢benhavn 
(utbarningen med "fodpost" i K¢benhavn skulle dock betalas) eller 
fran K0benhavn till Reykjavik. Eftersom det blev bestamt att 
danska postverket fran 1870 skulle omhanderta trafiken pa Island 
och Faroarna, blev det just detta ar som postexpeditionerna opp
nades dar , ty posten ville genom att uttaga en portoavgift fa 
ett bidrag till kostnaden for denna trafik. 

I danska tidskriften NFT nr 2/1986 har Ib Krarup Rasmussen och 
Ebbe Eldrup genom en langre artikel redovisat en utredning omtill
laggsavgifterna for rekommenderade forsandelser mellan Island 
och Danmark 1870-1920, som man menat icke tidigare ha varit 
fullt utredda och om vilka vissa felaktiga uppgifter forekommit. 
Utredningen tacker alltsa aven aren 1870-1872, den "danska tiden" 
for post i Island. Man har kommit fram till foljande, dar datum 
anger ikrafttradandet av ny taxa. 
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Inom Island : 1.3.1870 4 sk, 1.4.1871 8 sk, 1.1.1875 16 aur~ 
1.8.1876 20 aur, 1.7.1902 16 aur, 1.4.1908 15 aur. 

Fran Island till Danmark: 1.3.1870 8 sk, 1.1.1875 16 aur, 
1.1.1908 15 aur. 

Fran Island till utlandet i ovrigt: 1.3.1870 olika for olika 
lander , 1.7.1875 16 aur (till UPU-lander),1.10.1902 15 aur. 

Till detta ar fogade tva kommentarer : 
a) Inrikesporto i Island fore 1873 hade bara tillampning pa for

sandelser mellan Reykjavik och Seydisfjordur ar 1870 och 
mellan Reykjavik och Berufjordur ar 1872 (jamfor foregaende 
artikel) . 

b) Taxorna for inland och Danrnark ovan anges andrade till aur
belopp fran 1.1.1875, vilket var officiellt datum for mynt
reformen. Frimarken i aur-valoren kom dock inte forran 
1.8.1876. 

Jamfor man ovannamnda uppgifter rned den forenklade tabell for 
1873-1920, sorn Facit har i slutet av kapitlet om Island, kan man 
finna att denna tabell (som huvudsakligen bygger pa uppgifter i 
Caroe's verk) i stort sett stammer men att avgiften till ut
landet 1902-1908 skall andras fran 16 till 15 aur. 

"Faroarnas posthistoria fran vikingatid till sjalvstandigt fri
rnarkslandH var den lockande rubriken for den afton under 
STOCKHOLMIA, till vilken var forening inbjudits av Samfundet 
Sverige-Faroarna. Rune Bengtsson i var forening hade som styrel
seledamot i Samfundet tagit initiativet till detta trevliga 
arrangemang. Han var ocksa den ene av foredragshallarna, medan 
den andre var Knud Wacher, chef for frimarksavdelningen vid 
Postverk Fr/>roya. Mellan dem gallde den nagot ojamna fordelningen, 
att herr Wacher svarade for den egna frimarkstiden (11 ar), medan 
ovriga mer an 1100 ar fell pa Runes del. 

Enligt sagorna kom den forste norske landnamsmannen till 
Faroarna 825, medan motsvarande artal for Island som bekant ar 
874. Aven pa Faroarna hade irerna varit fore nordmannen. Nagon 
narmare redogorelse for hur vikingarna ordnade med sin postgang 
lamnade inte Rune, men vi kunde enas om att nagot sandande av 
runstenar inte kom i fraga. Fran 1801 fanns i K¢benhavn en brev
lada for post till Faroarna, dit man val kunde rakna med ett par 
forbindelser per ar. Fore 1870 torde nastan bara tjanstefor
sandelser ha blivit befordrade mellan Danmark och Faroarna. Ar 
1870, samma ar som i Island, fick Torshavn sin postexpedition 
med nummerstampeln 238 och datumstampel THORSHAVN. Forbindelserna 
inom oriket hade reglerats genom en lag 1865 om skjutsvasendet. 
1877 fick Trangisvaag (numera Tv¢royri) ocksa postexpedition med 
en stjarnstampel, och senare fortsatte utbyggandet av postvasendet 
och postgangen. 

Rune Bengtsson berattade livfullt och kunnigt om de tva provi
sorieperioderna 1919 och 1940-41, da man pa Faroarna pa grund av 
brist pa vissa valorer av de danska markena fick tillgripa halve
ringar, patryck m.m. (For den som ar intresserad av dessa kan 
namnas, att vi i foreningen har kvar exemplar av de svenska over
sattningar av Ingvard Jacobsens tva intressanta artiklar harem, 
som vi sande ut som Rapport-bilagor for 6 ar sedan. Kontakta 
Per Hanner.) 

Knud Wacher ar dansk men verksam vid posten pa Faroarna sedan 
20 ar. Han berattade om tillkomsten av de egna Faro-markena 1975 
och av det egna postverket 1976. Intressantast var dock kanske 
den redogorelse han gav for de enorma forandringar i kommuni
kationsforhallanden och darmed postbefordran inom oarna, som 
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skett under hans 20 ar pa Faroarna . For 20 ar sedan fanns fort
farande manga isolerade bygder, bade ute pa oarna och i svar
tillgangliga dalar. Nu far oarna sin post med helikopter och 
manga bygder utan tidigare vagforbindelse har knutits till det 
allmanna vagnatet genom att vagar dragits i tunnlar genom 
fjallen. Det finns numera kanske bara en verkligt isolerad 
bygd kvar, Gasadal, pa faroiska Gasadalar . (Se harom nasta 
artikel . ) 

Folmer ¢stergaard, som bott pa Faroarna flera ar under andra 
varldskriget~ kompletterade med sina intryck fran den tiden. 
(Han var dar under tiden for markesprovisorierna 1940-41 ~ lyck
liga ost!) Allt som allt en trivsam kvall 9 och vi ber Rune 
Bengtsson framfora vart stora tack till Samfundets styrelse . 

Ar 1976 utgavs, i Faroarnas andra och Postverk F¢royas forsta 
egna frimarksserie, ett marke i valoren 8 kr (Facit nr 25) 9 som 
visar en brevbarare i uniform, staende pa en hojd ovanfor en dal. 
Han bar pa ryggen en stor sack, i vilken han fraktar posten . Man 
kan nog ocksa pa market urskilja att denna sack uppbars av ett 
band runt mannens panna. 

Detta ar just brevbararen fran Gasadalar, som namndes harovan . 
Rune Bengtsson har gett oss en artikel ur Torshavn-tidningen 
Dagbladid, som ger oss mera uppgifter om denne man. Den avbil
dade ar Jakup Andrias Henriksen, som var Gasadals postman och 
brevbarare 1914-1970. Sistnamnda ar, da han var 75 ar gammal, 
slutade han med postforingen men skotte 11postkontoret 11 i Gasadal 
till 85 ars alder. Hans son Solberg Henriksen eftertradde honom. 

Att vara brevbarare i Gasadal a r inte att ga omkring bland 
stugorna och dela ut post. Det besta r framst i att med en tung 
sack med brev och paket pa ryggen vandra upp over en hog bergs
rygg (tidningen anger icke hur hog men vid ovannamnda mote 
gissades det pa 500 meters hojd) och ned pa andra sidan till 
bygden dar och sedan atervanda igen . Denna tur gjorde J~up 
Andrias 2 a 3 ganger i veckan i over 50 ar . Nagon vag forbinder 
inte Gasadal med yttervarlden, och aven om orten ligger vid en 
havsvik ar tydligen forhallandena sadana, att sjotransport som 
regelbunden postforbindelse ar utesluten . Sonen Solberg, 62 ar, 
gar nu denna tur 2 ganger i veckan . 

Byn Gasadal ar numera en avfolkningsbygd. Dar bor nu bara 23 
personer och medelaldern ligger kring 60 ar. Denna avfolkning 
av otillgangligt belagna samhallen tarde vara typisk for Far
oarna av i dag liksom for andra lander med liknande forhallanden. 

Rapport har, som skett vid tidigare liknande tillfallen~ utsant 
sin specielle, oarvoderade och delvis oerfarne utstallnings
korrespondent till STOCKHOLMIA 86, och har ar hans ocensurerade 
rapport . 

"Nagon mera regelbunden besokare av filatelistiska varldsutstall
ningar ar jag inte och jag har darfor inte mycket att jamfora 
med, men nog blev jag imponerad av STOCKHOLMIA. Den annonserades 
som 11varldens storsta frimarksutstalln i ng" - hur man nu mater 
det - och bade i fraga om kvadratmeter och antalet ramar (5954 
st.) var den ju ofantlig. Valordnad var den och gott om plats 
fanns det att rora sig pa, aven bland ramarna. 

For att starta med sadant som lag utanfor s j alva exponaten , sa 
fanns det mycket att se pa . Svenska Postverket, som i ar fyllt 
350 ar, hade flera utstallningsgrupper , varav framst den histo
riska exposen, med en sarskild berattelse for vart och ett av 
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de 35 decennier verket existerat, var sevard . Sedan fanns det 
gott om 11 spec ial attractions". Vad sags om sadant som: 1 cent 
British Guiana 1856 (unikt och varldens dyraste marke) 3 gula 
3 skilling banco (en gammal bekant)~ 1 skilling lokal i tete
beebe-par och 3 av Sveriges aldsta poststampelstampar - den s . k. 
B- och F-typen - en av tra fran 1686 och tva av jarn fran 1703 
(alla tre patraffade under de senaste aren efter ett grundligt 
sokande i arkiv och museer, se artikel i SFT nr 6/1986) . For en 
islandssamlare var ju ett start dragplaster det s.k. ;1Bibel
brevet 11 ~ tjansteskildingbrevet med hela 22 st. 8 sk (Facit Tj . 2). 
I den manter dar detta brev visades genom formedling av en inter
nationell auktionsfirma, hade man lagt fram ytterligare ett 
tjansteskildingbrev, som skulle galla for att vara nyupptackt. 
Kiinnarna inom var forening, bl.a. Folmer 0stergaard och Ebbe 
Eldrup 1 kunde dock omedelbart forklara kuvertet vara en grov for
falskning. Frankeringen, ett 8 sk tjanstemarke, var ej ratt 
bunden till brevet, dessutom var frankeringen dubbelt felaktig -
fel portosats, fel att tjanstemarke anvants till utlandet - for 
ett brev till Skottland, vilket var adressen. Slutligen fanns pa 
kuvertet en franco-stampel, som icke tillhor perioden . 

For att overga till exponaten, kunde jag notera att flera av 
Islandssamlarnas medlemmar med framgang utstallde inom andra 
samlingsomraden. Nagra exempel pa detta ar ett vackert exponat 
av Sven Eric Hermansson av Ecuadors forsta emissioner (stor 
silver) och Folke Lofstroms "Karibien 11 

( med tonvikt pa de diir be-
synnerliga rederimarkena i Vastindien 1 stor vermeil). 

Inom var forenings officiella samlingsomraden kunde noteras fol
jande an tal exponat, exkl. 11officiell klass " ( = postforval tningar 
etc . ) och litteraturklassen, men inkl. heders-, jury- och ung
domsklasser : Island 11, Faroarna 6 1 Gronland 6, DVI 3 och 
Slesvig 1. 

Nagra verkligt intressanta islandska objekt ar jag radd blev 
missade av flertalet besokare med intresse for Island. Postfor
valtningarnas exponat ar ju ganska ofta ointressanta for seriosa 
samlare och forbigas garna, men Islands Postverk visade nu upp 
nagot man sallan far se har: omkring ett dussin helark av aur
markena fran 1870-1890-talen, varav flera visade olika tryckupp
lagor av samma marke. Tyvarr saknades nagon som helst upplysande 
text~ t.ex. om tryckar. 

Att man skall leta i exponat av Danmark efter Islands-objekt 
var for mig en nyhet. Men det ar ju klart att eftersom postkontor 
och frimarken i Island under a ren 1870-1872 var danska 7 sa hor 
denna period samlingsmassigt hemma bade i Danmark och Island . I 
varje fall styrde mig ett tips fran Ebbe Eldrup till amerikanen 
Gene Scott 1 s exponat 11Danmark skillingemissionerna11

, dar man 
kunde aterfinna ett av de fern bevarade breven med danska skilling
ar, avstamplade i Reykjavik. Ryktesvis skulle ytterligare ett 
sadant brev finnas i ett annat Danmark-exponat, men det hittade 
jag aldrig fram till . (Se aven referatet av Ebbe Eldrups fore
drag i denna Rapport. Red:s anm.) 

Vid genomgangen av de 11 exponat av Island ~ som jag tidigare 
namnt , hade jag mycket stor hjalp och vagledning av den store 
kannaren Folmer 0stergaard, som horde till de verkligt grundliga 
utstallningsbesokarna. Nar jag traffade honom var det hans femte 
heldag pa utstallningen. 

I fortsattningen anges med (M) att vederborande ar medlem av var 
forening . 
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( 11 exponat, varav 3 "utom t a vlan " ~ 2 i tradition ell 
filateli, 4 i posthistoriska avdelningen, 1 i flygpost 
och 1 i ungdomsklass.) 

Roger Swanson, USA, utstallde i hedersklass Islands klassiska 
utgavor . Jag tror inte att denna Chicago-bas fornamliga samling 
visats i Sverige forut. Den kunde nu konstateras innehalla framst 
en fornamlig dokumentation av skilding-emissionen med bl . a . ett 
av de f a skilding-breven i privat hand . Ett verkligt fint urval 
av aur-brev prydde ocksa exponatet . 

Bernhard Beskow (M), sam ocksa stallde ut utom tavlan, visade i 
en ram sin samling av ostamplade marken fran perioden 1873-1902 
i lyxexemplar . Vi har sett dessa skonheter forut, men sag dem 
garna igen . 

Halfdan Helgason (M) , Island, var juryman och stallde sam sadan 
ut ett urval ur sin verkligt fina samling av stamplade islandska 
helsaker med en mangd av rariteter och specialiteter. 

Harald 1)sland (M), Norge (stor guld) ar den nya nordiske stor
samlaren av klassiskt Island . Han har pa kart tid byggt upp en 
tungt vagande samling, varvid inte minst utforsaljningen av 
Crafoordska samlineen gett honom material . Bl.a. igenkandes hans 
tva skildingbrev ( varav det ena tjanstebrev) sasom 11 ex Crafoord'; . 
Mangder av fina skildingar - ostamplade i block och stamplade med 
varierande stamplar - ingar i samlingen . Av aur-emissionerna 
fanns de flesta valorer aven pa brev och prir och i GILDI var 
starkt representerade. Harald Tysland besitter ett start kunnande 
och har star entusiasm, och hans samling kommer med sakerhet att 
ga till nya segrar. 

Lars Ingemann (M) (star vermeil + heder spris) visade sin fina 
samling av aurvalorer med manga brev . Liksom vid tidigare vis
ningar av denna samling lade vi sarskilt marke till det starka 
avsnittet med prir-patrycken. 

De fyra posthistoriska samlingarna av Island, sam vi nu kommer 
till , gallde alla stamplar. Man kunde har konstatera , att hoga 
medaljvalorer tydligen bara kunde erhallas, om klassiska marken 
och stamplar ingick. For en hangiven Islands-samlare med intresse 
for stamplar ar dock samlingarna av nagot modernare stamplar 
minst lika intressanta. 

Jon Halldorsson, Island, (silverbrons) visade en samling av stamp
lar uteslutande pa 20 aur i 1925 ars serie . Skall man valja ett 
enda marke for en stampelsamling ar just detta marke idealet . 
Icke bara ar det genom sin storlek och ljusa farg ett utmarkt 
underlag for stamplar, det har ocksa anvants bade fore och efter 
1930 ars stora stampelreform , da alla brevsamlingsstallen 
(brefhirdingar) fick sina nummerstamplar utbytta mot datumstamp
lar av brotyp. (Markets sista tryckupplaga ar fran 1929 och det 
anvandes en bit in pa 1930-talet . Aven nagra av stamplarna fran 
1870-talet var alltjamt i bruk under markets kurseringstid. Det 
var svart att bedoma hur pass fullstandig denna samling, som var 
ordnad efter sysla (lan), kunde vara . Men vi kunde konstatera , 
att ett start antal av de svaraste nummerstamplarna fanns med i 
vackra exemplar, t . ex . 202 (pa forsandelse ! ) , 204 och 235 . 

H.ialti Johe.nnesson , Island (star silver) hade stamplar 1873-1950 
sam rubrik for sin samling, vilket ju inkluderar antikva och 
grotesk , kron- , nummer- och brostamplar . Tonvikten lag pa de tre 
forstnamnda av dessa typer. 
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Sigurdur pormar (M), Island (silverbrons) hade daremot koncentre
rat sitt exponat till brostamplarna, vilka visades med den 
klassificering av dessa, som utformats av Tore Runeborg och Per 
Hanner for den nya (annu ej utgivna) stampelhandboken . (Denna 
klassificering tycks vara allmant kand bland samlarna i Island, 
fast den egentligen hemligstamplats. Rayport borde kanske 
offentliggora den aven for Islandssamlarnas medlemmar utanfor 
Island?) Alla brostamplar kan inte visas i ett utstallnings
exponat - de ar for manga - och Sigurdur hade, om vi sag ratt, 
koncentrerat sig till B 1, B 2, B 3, B 5 och B 7-stamplarna och 
inom dessa gjort ett fint urval . 

Ingvar Andersson (M) (stor vermeil) fick med all ratt den hogsta 
utmarkelsen i den har gruppen. Hans samling var helt 11klassisk 11 

-

stamplar fore 1893, dvs. enbart antikva- och grotesk-typerna . 
Hans samling har vi sett utstalld forut men den blir tydligen 
battre for varje gang. Den ar ordnad efter postexpeditionerna, 
vilka var de som hade dessa stamplar, och innehaller bl.a. en 
mangd fina aur-brev och vackra stamplade skildingar. 

Sigurdur H. porsteinsson (M), Island (silver) stod for det is
landska exponat, som visades inom flygpostavdelningen. Hans 
intressanta samling ger en fin och, om vi forstatt saken, en val 
sa komplett bild av den forsta tiden for postflyg och flygpost 
i Island samt till och fran landet. Bland de saker som tillkommit 
sedan vi sag samlingen pa STOCKHOLMIA 74 lade vi marke till ett 
Balbo-brev, f . o. ett av de fa som ar adresserade till Sverige. 

Susanne Friberg (brons), en ung svenska i aldsta ungdomsklassen 
(19-21 ar) ~ hade det enda Islands-exponatet bland ungdomarna. 
Hennes ar en riktigt fin samling, snyggt presenterad enligt 
reglerna for 11tradi tionell filateli 10

• (Den flickan borde vi ha 
med i var forening. Om det ar nagon av vara medlemmar , som kanner 
henne eller atminstone hennes adress, vanligen meddela mig. 
Sekreterarens anm.) 

~~~g~t:B~ (6 exponat, varav 5 i ungdomsklass) 

Bernhard Senk, Tyskland (stor silver) hade en vacker samling , 
givetvis koncentrerad till den danska tiden med bl.a. varlds
krigens provisorier. 

Faroarnas frimarken tycks ha greppet om ungdomarna i Norden. Av 
de fern utstallande (i alder fran 12 till 18 ar) var tva fran 
Danmark, en fran rinland och tva fran Norge, och flera av dem 
hade riktigt trevliga saker att visa fastan de i stort sett bara 
hade med de under de sista 11 aren utkomna frimarkena . 

Q;r§:nJ:.§,D.Q. .. Q£tLP.Y! Mina bristfalliga kunskaper pa dessa omraden 
g8r-at.:C:Jag··rnte rattvist kan referera exponaten. Paketposten 
utgjorde givetvis ett starkt inslag i Gronlandssamlingarna, och 
gamla brev och helsaker i exponaten av DVI. Jag far har noja 
mig med att lista de utstallande och deras beloningar. 

Titel pa exponatet Medalj 

Karlo Lindskog, DK 
C. McGregor, Canada 
H. Droge, BRD 
Arne Nielsen, DK 

Anker Bloch, DK 

Kim Jensen , DK 

Gronland 
Gronland 
Gronland paketpostmarken 
Paketporto och adresskort 

Gronland 
Gronland posthistoria 

1836-1939 
Gronland 1938-81 

Peter Meyer 9 DK DVI 
H.L. Arnould, USA DVI posthistoria 
Victor E. Engstrom, USA DVI helsaker 

till 

(Hedersklass) 
Stor vermeil 
Silver 

Stor silver 

Stor silver 
Stor silver 

(Ungdomsklass) 
(Hedersklass) 
Stor vermeil 
Guld 
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Ja det var rnycket att se och mycket att anteckna, innan man nagot 
knaande kunde stappla darifran. En heldag rackte tydligen till 
att bese 3 % av STOCKHOLMIAs over 1100 utstallda samlingar . 
Sadant scm >:Nepals klassiska emissioner11 och " Italiensk mili tar 
posthistoria i Libyen •: eller "Baden--Hurttembergs avgiftsstamplar 
fran 1875 n lar jag val aldrig fa tid att se pa. En trost ar ju~ 
att jag anda icke skulle begripa ett barr av vad som visades i 
sadana samlingar" slutar var reporter. 

I en ganska livlig korrespondens vi haft med Sir Athelstan under 
sommaren har han bl .a. namnt foljande tva saker. 

1. prir-patrycken 

Enligt Sir Athelstans iakttagelser a r det olika farg pa over
trycket av ordet 11prl.r" mellan det forsta patrycket ( det som 
ocksa har den roda trean) och det senare, gjort ett par dagar 
senare (utan trea) 9 alltsa Facit 32-35 kontra 36-37. Pa det 
forsta pat~Jcket blasvart (blue black) 9 pa det senare rent svart 
(black) . 

Denna kunskap ar naturligtvis helt onyttig for den vanlige sam
laren ~ om det galler att skilja mellan iikta patryckta marken . 
Den roda treans forekomst i ena men inte i andra fallet ar ju 
tillrackligt kannetecken. Men for den som skall undersoka om 
patryck ar iikta eller falska bor observationen vara av intresse. 
Kan den bekraftas av andra? Sjalv har red . av Rapport sa daligt 
fargsinne 9 att han inte kan se denna skillnad, men han tycker 
sig ha funnit att det forsta patrycket har en glansig farg i 
r'prl.r '; medan glansen saknas i det senare . 

2. i GILDI 9 Bern-upplagan 

Sir Athelstan up~ger att han har ett helark och en arkdel om 80 
marken av 4 aur I GILDI, vilka ar markliga . Patrycken ar gjorda 
med den platuppsattning, scm anvandes pa Bern-upplagan (ny
trycken 1904) 9 vilken ar atergiven i Kohls handbok och full
standigt avviker i fraga om nollkombinationerna fran de tidigare 
anvanda . Men markena har vattenmarke ·, :li ten krona", dvs . den 
krona som fanns pa de ordinarie I GILDI-markena, medan Bern
upplagan hade den storre kronan som pa Christian IX-serien. 
Tryckeriet hade ju vid tiden for nytrycket gatt over till papper 
med detta vattenmarke . 

Sir Athelstan kan inte finna annan forklaring an att vid ny
trycket nagra ark med det gamla vattenmarket kommit med vid 
tryckningen. Vad sager vara andra experter och forskare om dessa 
markliga objekt? (Sag inte att de ar omojliga - Sir Athelstan 
forsakrar att de finns.) 

Till saken hor att just pa denna valor - 4 aur - det ar nastan 
omojligt att skilja nytrycket fran originaltrycket vad galler 
sjalva markena. 

Alla de islandska brevsamlingsstallen ~ scm under 1890-talet er
hallit kronstamplar, fick 1903 nummerstamplar , som i fortsatt
ningen skulle anvandas pa frimarkena . De sista frimarksserier 9 

pa vilka kronstamplar normalt borde forekomma ar alltsa 
Christian IX och 1 GILDI. Nagon order att atersanda kronstamp
larna till Reykjavl.k utgick tydligen inte. Vi vet ju ocksa 9 att 
av manga kronstamplar avtryck finns pa senare utgivna frimarken. 
Flera forklaringar kan finnas av detta ~ bl.a. foljande : (1) 
Genom slarv kan den kvarliggande kronstampeln tillfalligt ha an
vants i stallet for nummerstamepln ; (2) Avtryck har gjorts pa 



Senaste note
ring pa 
skildingbrev 
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begaran av samlare ; (3) I nagra fall skadades eller forstordes 
helt nummerstampeln och det kan tankas att kronstampeln fatt 
tjanstgora en kort tid som ersattare . En alldeles speciell for
klaring kan emellertid tankas i ett fall ? som kom upp i var 
korrespondens med var nye medlem i Australien 9 Hans von 
Strokirch " som har en fin brev- och st8.mpelsamling. 

Hans fann det markvardigt att Arnholsstadirs kronstampel fanns 
i 11 stort format " . Han hade sjalv en Facit 170 (20 aur 1925) med 
denna kronstampel i ~ ;li tet format " ? som synes en sen avstampling. 
Nu ar det ju sa att det stora formatet uppkom, da man rengjorde 
stampeln med fotogen eller liknande , Andra antecknin~ar vi har 
ar att Arnholsstadir i " stort format .; finns ( sparsamt) pa marken 
fr.o.m . 1920-talets Christian X t.o omo fiskserien. Detta ~ i kom
bination med en F. 170 i litet format skulle alltsa tyda pa~ att 
stampeln varit i sadan anvandning pa 1920- och/eller 1930-talet 
(1925 ars serie anvandes ocksa i borjan av 1930-talet),, att en 
rengoring ansetts nodvandig. Det var i varje fall nagon gang 
fr.o.m. 1925 som forstoringen maste ha agt rum. 

Vad kunde nu forklaringen vara? Vi tog en titt pa vad som hant 
med det brevsamlinBsstalle, som fick kronstampel Arnholsstadir 
1895 . Det visar sig att det fran Arnholsstadir flyttades 1917 
till Hryggstekkur, darifran 1919 till Litla-Sandfell och vid w
gangen av 1932 tillbaka till Arnholsstadir 9 dar det sedan 
stannade till slutet av 1963. Vid flyttningen 1932 medfoljde en 
brostampel (av 1930 ars argang) med texten LITLA-SANDFELL men 
dessutom troliBen bade Arnholsstadirs ganua kronstampel och 
nummerstampel 29. Har hade nu brefhirdingamannen en modern stam
pel med 11fel ;, namn och en gammal stampel med ratt namn . Vad var 
naturligare an att han anvande kronstampeln? Om detta skett helt 
regelbundet kan man inte saga utan att veta om avtryck av Litla
Sandfells brostampel finns efter 1.1 . 1932. Den fragan later vi 
ga till brostampelspecialisterna. 

Det kan finnas paralleller till detta fall 9 som skulle kunna 
forklara sena anvandningar av kronstamplar . 

Vi namnde i forra rapporten att tva islandska skildingbrev var 
annonserade att ga pa auktioner, det ena vid en auktion i 
Chicago under Ameripex, det andra vid Postiljonens auktion pa 
Stockholmia. Vi har inte fatt in nagon uppgift om priset pa 
brevet i Chicago men kan rapportera att det i Stockholm salda 
brevet , ett riktigt natt brev med en 4 sk med utropspris 
200. 000 kr gick for 280. 000 + 10 % ,-, 308 . 000 kr. Kopare var 
amerikanen Roger Swanson, som sjalv var i Stockholm och ut
stallde i hedersklass pa Stockholmia (se reportage darifran). 
Intervjuad av denna publikations redaktor forklarade ~tr. 

Swanson 3 att han i och med detta kop ansag sig ha fatt vad han 
"behovden i fraga om skildingbrev o j:Jag hade forut ett brev med 
8 sk 9 sam ~r med pa utstallningen? nu fick jag ett med 4 sk , och 
nu far det vara nog. 11 Jo , jo. 
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'· 
FR/M ~RKSUTSTiiLLNING 

Poreningens aktiviteter i c.nslutning till STOCKHOLKIA 86 

Forst m~s te jag till min skem meddela, att de tvA se~aste Ra~porterna 
innehol l felekti~t datum for utst~11ningens oppethallande . (Det blev 
n~gon felskrivning i ra ~rort 63 och sedan skrev jag av detta i rap
port 64 .) Det riktiga ar att utstallningen balls oppen ~J--~~Eus ti -
7 september (med invigniLg 28/8 , tydligen bara f o r inbjudna) . 

Vi hc.r bela tre s~rskilda arrangemang att bjuca pa : 

1 ) Extra STOCKH OUf.IA- sarJ;r.ant r~de n:&nda_gen den 1 sept ember kl. 19,30 . 
D~ vi hoppas fA se rn&nga pA detta mote bar vi flyttat det fran den 
venliga moteslokalen och far lana en konferensiokal pa revisionsbyran 
~EKO (undertecknads arbetsplats) , K1~sga tan 72 2 4 tr . (mit t erro t 
Oscars-teaterns entr~ och alltsa intill hornet av Vasagat an) . Fa 
grund av portlAs och alarmsystem etc , kan vi inte lova att borja in
slappe t fran gatan fore kl , 19 , 20 , 
_Program : Huvudpunkten blir et t foredrag med ljusbilder av var forskand e 
danske rnedlem Ebbe Eldrup med titeln "Islands posthistoria 1776-1902 
och de kla~siska islandska frimarkena", r•et lovar att ge rr.ycket 
bade for dem , som redan tror sig kunna en del om detta, och f or alla 
dem , f0r vilka detta orr:Tade ar mer eller mindr e okant . ,Tag vil l l iv
ligt uppoana aven dem s om annars inte br"Jkar komma pa m::itena , att 
utnyttja detta tillfalle , 
Samtidigt far vi tillfalle att traffa andra gaster . Folmer ¢stergaa rd , 
v'::.lk~nd f or alla lasare 2..V Rap po!'t ocb med rranga vaclner bar ' korra,er 
och ba r trol igen med sig ett intressant material ur si~a samlingar . 
Ka~ sk e kornffie r Get ocksA en eller ann~~ islandsk gast . 

2) Re6.an nast..q' kv~ll ko rn.me r det sa m:nantr~d e , till vi~ket vi blivit inbjudna 
av Samfu.ndet Sverige-FaroaTna genom formedling av var medle:n Rune 
Bengtsson , som sitter i samfundets styrelse , Detta oote halls i 
Medborgarhuset , sal 301, som ligger vid rr,edborgarplatsen pa Sod'=rmalm 
och i~til l T-banestationen med sarnm.a na:nn och tiden ar tisciagen den 
2 septembe r kl. 19 , 00 , Kvallen 'ignas amnet "Faroa!-·nas posthist oria 
fran vikingatid till sjalvstandigt frim~!'ksland " och de som skal l 
tala harom ar dels R: .. me B. sjalv , dels K.nud 'rVac::er fran Postve!'k 
F~roya (han ar visst chef for dess filateliavdelning) . Arr~et late r 
va l lockande , Det dar med vikingarnas postbefordran tycker jag l~ter 
sp~r...nande , Viki:ngar:r.e. riste.de ju runor - men inte sand e man va l ru..11.
stenar med posten ? Portot borde val ha blivit litet val hogt . 

3 ) Visning av det nyinvigda Post mu seum lordagen den 6 se-;::.tember kl. 11.00 , 
Samling vid Postmuseibyggnaden ( Stockholms gaml a huv-udpostkontor ), 
Lilla Nygatan 6 i Gamla Stan precis kl . 11, da museet oppnar och den 
guidade t uren fo r oss startar. ~us~et bar under 1986 renoverats och 
samlingarna visas nu pa nytt s~tt . 

Vi:ilkomna allesamman s till dessa intressanta moten och ha det s .i\. trevli,gt 
under STOCKHOLMIA: 

J ag paminner ocksa om vara ordinarie moten i Stockholm den 23 sept ., 
~ 1 okt ., 19 nov ., 9 dec . och 14 jan (1987 ) kl . 19 . 30 pa ordinari e 
rnoteslokal , Bjellefors , Drottninggatan 56, 4 tr , Kc.~ske kan STOCK
HOLKIA-traffarna vacka intresse f ~r v~ra trevliga och instruk tiva 
moten hos de Stockhol~s-medle~~ar , som vi annars alcirig eller s~lla~ 
ser pa sam:::;antradena . Frogra rn..rn et f or host en - dvs . amnen f or sE:.El'nan
tr3.dena - ar a:mu inte klart. Till r:!otet 23 / 9 vill jag darfor upprnana 
de l tagarna att medtaga eg~a samlingar eller nagot int~essant ur dem, 
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