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Kara Systrar och Broder i Islandssamlarna! 

Vi ar nu mitt uppe i den morka arstiden, den tid som val lampar 
sig bast for pysslet med de kara papperslapparna. Jag hoppas 
det ocksa kan finnas tid for er att agna ett visst intresse 
at diverse filatelistiska fragor, aven om de kanske till en 
del ligger utanfor det egna samlingsomradet. Som vanligt kan 
i detta nummer av Rapport presenteras en hel del upptackter 
och sporsmal, tackande en lang rad omraden, och som vanligt 
ar mycket av detta inkommet i korrespondensen med olika med
lemmar. 

Island, och da sarskilt Reykjavik, kom ju i centrum for varl· 
dens intresse nagra dagar i oktober, da herrar Gorbatjov och 
Reagan mottes dar. Den mangd av artiklar om landet, som da 
skrevs av den tillresta horden av journalister fran alla varl
dens horn, kan inte ha haft annat an en positiv inverkan pa 
varldens frimarkssamlares intresse for landet. De stormaktiges 
besok sammanfoll lustigt nog med Frimarkets Dag i Island. 
Det gav ocksa det islandska postverket anledning att under 
dagarna 9·13 oktober ha i bruk en sarskild minnesstampel i 
Reykjavik. 

Ar 1987 fyller var forening 25 ar, eftersom den bildades den 
16 januari 1962. Nagon jubileumsutstallning pa Postmuseum 
kan vi tyvarr inte fa ha, sasom vi hade hoppats. I forsta 
hand firar vi genom en jubileumsmiddag i Stockholm den 16 
februari 1987, da vi ocksa har arsmote, Givetvis ar inte bara 
stockholmare valkomna att deltaga. Mera om foranmalan etc. 
se nedan. 

Stockholmsmedlemmarna bor observera det byte av lokal, som 
sker vid arsskiftet. 

Eftersom vi nu ar inne i arets sista manad far jag framfora 
ordforandens och hela styrelsens onskan till alla medlemmar 
om 

GOD JUL och GOTT HYTT AR 
Sekreteraren 

Stockholm. Genom att Tony Bjellefors' kontor flyttar, har 
det blivit nodvandigt att byta lokal for sammantradena. 
Fran den 14 januari blir var motesplats Sturegatan 19, 5 tr. 
(Beskow). ·sturegatan 19 ligger intill hornet Sturegatan/ 
Ostermalmsgatan. Man kan komma dit med tunnelbanelinje 15 
(station Stadion) eller med bussarna 41 och 54 (till hornet 
Sturegatan/Karlavagen) eller 44 (hornet Sturegatan/Valhalla
vagen). Tid som forut 19.30. 
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Onsdaaen den 14 januarir Bytesafton. Tag med Dina dubletter! 
(Mandagen den 16 februari: arsmote och jubileumsmiddag 

Mandagen den 9 mars 
Onsdagen den 8 april 
Onsdagen den 20 maj 

kl. 18.00 pa annan lokal, se notis 
ned an) 

Program for dessa dagar 
annu ej faststallt 

Goteborg. Loka1 Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid 
kl. 19.30 andra tisdagen i varje manad. Program i annona i 
Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

Vi avhaller arsmote och festar av vart 25-arsjubileum med en 
middag mandagen den 16 februari. Vi borjar da kl. 18.00. Lokalen 
maste valjas och vissa andra arrangemang anpassas efter antalet 
deltagare. Forhandsanmalan skall darfor ske till Margareta 
Bjellefors, Birger Jarlsgatan 62, 5 tr., 114 29 Stockholm, 
tel. 08/11 57 65 av den som vill deltaga. Anmalan skall ske 
fore den 31 december 1986. 
Valkomna till en, som vi hoppas, riktigt trevlig och glad afton! 

Var vanforening i Reykjavik, Felag Fr{merkjasafnara, fyller 30 
arden 11 juni 1987. Man avser att ordna en utstallning om 
cirka 250 ramar pa Hotel Loftleidir den 12 - 14 juni. Vi bar fat t 

forhandsmeddelande om detta fran Finnur Kolbeinsson, som ar 
medlem av utstallningskommitten. Foreningen Islandssamlarnas 
medlemmar inbjudes att deltaga som utstallare. Finnur kommer at t 
ha kontakt om detta med var ordforande Bernhard Beskow och ord
foranden i Islandsklubben i Goteborg, Ingvar Andersson. De som 
ar intresserade att stalla ut i Reykjavik bor ta kontakt med 
endera av dessa herrar. 

Vi hoppas kunna aterkomma till detta i nasta Rapport. 

Nagra sma fel insmog sig i Rapport 65 och skall bar rattas. 

a) PA s. 3, rad 7 kom det att sta om den datumstampel, som 
Seydisfjordur fick 1870, att den hade "texten SEYDIISFJORD, 

alltsa med den danska stavningen av namnet". Givetvis fanns det 
inte nagon anledning for danskar att stava Seydis med tva i. Vad 
som stod i stampeln var alltsa SEYDISFJORD, dar bada D-en var 
vanliga danska D och inte det snarlika tecken (med ett kort tvar
streck over bokstavens lodrata Stapel), som i islandskan utgor 
stora bokstaven for tonande laspljud. 

b) Pa s. 8 namndes nedtill om en dansk dreng, Kim Jensen, som ut-
stallde Gronland pa Stockholmia, att han fick "stor silver". 

Det ratta ar att han fick brons. 

Var skrivbyra ar belt oskyldig till dessa fel, som berodde pa 
felskrivning resp. otydlighet i insant manus. 

I Reykjavik finns numera vid sidan av Felag Fr{merkjasafnara en 
relativt ny forening, Klubbur Skandinav{usafnara (i fortsatt
ningen kallad Klubbur S.). Vid vart sammantrade under Stockholmia 
den 1 september forevisade och overlamnade Sigurdur R. Petursson, 
som savitt vi vet ar ordforande i Klubbur s., en volym om cirka 
130 sidor i A 4 med vidstaende namn, vilket anger att det ror 
sig om en postanstaltsforteckning. llan erbjod ocksa Islands
samlarna att formedla forsaljning av boken till sina medlemmar. 
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Det tog oss bara 5 minuter att konstatera, att det rorde sig 
om en avskrift av det manus som sedan 5 ar legat fardigt for 
en av delarna i vir blivande stampelhandbok - den som upptar 
alla postanstalter i Island sedan 1870 - dock med komplette
ring av de senaste Arens handelser och med tillagg av upp
gifter om rull- och maskinstamplar, vilka inte hade blivit 
inforda i vart manus. 

Det tog oss cirka 30 minuter att hitta det forsta felet i boken 
och efter en dag hade vi konstaterat, att enbart forsta sidan i 
listan inneholl tre klara fel, som uppstatt vid utskriften. 

Vi antog vid detta tillfalle att vi fatt se en forsoksupplaga 
och uppmanade Sigurdur att inte utge boken forran den korrek
turlasts flera ganger om. Det har senare framkommit att boken 
utgivits - fore eller efter den 1 september - utan beaktande av 
vara synpunkter. 

Vi har givetvis ocksi avbojt att formedla boken till vara med
lemmar, bide pi grund av felen och darfor att den utgor ett 
pirattryck av ett manus~ som atminstone till storre delen till
her Foreningen Islandssamlarna. 

Det framgar av ett forord, skrivet av ~6r ~orsteins, som till
hart stampelhandbokskommitten, att han overlamnat vart gemen
samma manus till Klubbur S. och att vissa kompletteringar skett 
med hjalp av ett antal islandska filatelister. 

Vi har flera gange r skrivit i Rapport om stampelhandboksarbetet 
och skall darfor har fatta oss kort om det. Direkt inblandade i 
detta har framst varit Tore Runeborg ~ avliden 1981, och Per 
Hanner i Stockholm samt ~6r ~orsteins i Reykjavik. Fordelningen 
av arbetet har varit i huvudsak den, att hela planeringen for 
och dispositionen av stampelhandboken har gjorts i Stockholm 
liksom aven det nya klassificeringssystemet for stamplar (varom 
se sarskild artikel i denna Rapport). Grundlaggande upplaggning 
av tabeller och skr ivandet av artiklarna i boken har gjorts av 
Per Hanner, som bl.a. agnat fyra hela somrar at skriv- och redi
geringsarbete samt forskning runt nummerstamplarnas anvandning, 
medan Tore Runeborg framst arbetade med tabeller for ovriga 
stamplar. ~6r ~orsteins har gjort ovarderliga och tidskravande 
insatser genom forskning i postverkets arkiv i Reykjavik, framst 
for att fa fram exakta uppgifter om alla postanstalterna fran 
1873 och framat och fa uppgifter om stampelkop och -leveranser. 
Sammanfattar man detta, ar enligt Per Hanner minst 2/3 av ar
betet gjort i Stockholm och resten av ~6r ~orsteins. 

Stampelhandboken ar upplagd att omfatta foljande tre huvuddelar: 

I. Inledande artiklar om Island, dess regionala indelning, 
postverk och postanstalter, stampeltyper och deras klassi
ficering, det islandska alfabetet m.m. 

II. En tabe ll med samtliga postanstalter som existerat i Island 
sedan 1870, deras beUigenhet (sysla och kommun), deras 
klass (t.ex. brevsamlingsstalle eller postexpedition), nar 
de existerat, flyttningar mellan olika orter och slutligen 
vilka olika stampeltyper som anvants vid varje tillfalle. 

III. Tabeller for varje stampeltyp med angivande vilka stamplar 
som funnits av typen samt var och na.r de anvants. 

Vad som nu utgivits av Klubbur s. ar del II, som praktiskt taget 
lag fardig i manus for 5 ir sedan (med undantag for rull- och 
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maskinstamplarna och vilka stamplar som anvants i Reykjavik -
Reykjavik-stamplarna har inte tagits med i boken). Aven del I, 
som skrivits av Per Hanner, ligger fardig. For del III fore
ligger i Stockholm tabeller, som kraver renskrift, redigering 
och kompletteringar, bl.a. med viss t ext. Kopior av dessa 
tabeller har pa sin tid sants till p6r porsteins, men otaliga 
tillagg har senare gjorts i exemplaren i Stockholm. 

Vad vi nu maste betona ar att Klubbur S. salunda utgivit del II 
(pa islandska och med en annan uppstallning av uppgifterna an 
vi tankt oss i stampelhandboken) utan nagot tillstand fran 
foreningen Islandssamlarna och utan att ens nagon forfragan 
gjorts fran klubbens eller p6r porsteins sida. 

Genom att Tore Runeborg och Per Hanner donerat sina arbets
insatser till Foreningen Islandssamlarna, ar var forening agare 
till manuskriptet till vasentlig del. Under arbetets gang hade 
vi den uppfattningen att Felag Frimerkjasafnara var var fore
nings kompanjon i Island genom p6r porste.ins. Klubbur S. har vi 
icke haft nagot att gora med. 

Givetvis har vi icke kunnat se detta intrang i foreningen till
horig forfattarratt utan att reagera. Efter overlaggning i var 
forenings styrelsepresidium har en skrivelse avlatits till 
Klubbur S. genom dess representant Sigurdur R. Petursson. I 
denna skrivelse har vi framhallit att man gjort intrang i var 
forfattarratt. Vi vill emellertid uppna en fredlig losning och 
har foreslagit visst fortsatt samarbete. Vi har emellertid re
serverat oss for ratten till utgivning pa engelska (det allti
fran borjan avsedda spraket i stampelhandboken) och till varje 
oversattning till engelska. 

Vi kan icke rekommendera vara medlemrnar att nu kopa boken. Den 
innehaller som sagt fel, uppenbarligen uppkomna i sjalva ut
skriften, dock icke sa manga som de tre per sida, som vi fann 
pa sid. 1. Harigenom har alltsa annu en felaktig lista over 
Islands postanstalter genom tiderna utgivits trots allt det 
arbete med forskning som lagts ned pa att fa allt ratt. Klubbur 
s. maste enligt var uppfattning ge ut en rattelselista och bar 
upphora rned att salja boken tills en sadan lista kan bilaggas. 

Vara medlemn1ar kan med skal fraga: nar komrner da var stampel
handbok? PA den fragan vigar vi inte svara just nu - delvis beror 
det pa Klubbur S:s installning till de forslag vi givit den. 

Sedan sist har vi att anmala foljande nyutkomna frimarken. 

Fa cit 
nr 

689 

690 
691 
692 
693 
694 

695 
696 

697 

Utg.-

~ 
1/7 

II 

18/8 
II 

II 

II 

29/9 
II 

9/10 

Valor 
(aurar) Motiv etc. 

1300 Landsbanki 1slands (Islands Nationalbank) 
100 ar: bankhuset 

25000 
1000 
1200 
1300 
4000 

1000 
2000 

2000 

d:o: sedelrnotiv 
Reykjavik stad 200 ar: stadens forsta sigill 

-
11

- stadsbild 1856 
_II_ tvatterskor 
-"- blivande stadsteatern 

Rikstelefon 80 ar: gammal telegrafapparat 
-

11
- modern telefoncentral 

Frimarkets dag, block (forsaljningspris 
30 isl. kr.) 
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Is1andska postverket ser ut att vi1ja prova nya 1everantorer av 
frimirken, ty 689-690 ir tryckta av 6sterrikiska statstryckeriet 
medan 691-694 och 697 tryckts av ett ho11andskt tryckeri, Joh. 
Enschede en Zonen. 

Varje emission fick sarski1d forstadagsstampel. 

Landsbanki 1slands grundades a11tsa 1886, under vi1ket lr ocksa 
de forsta is1andska sedlarna utgavs, dock icke av Landsbanki 
utan av islandska statskassan. Landsbanki b1ev dock sedelut
givande 1928, och det ar baksidan av en 5-kronur-sedel fran det 
lret som ar avbildad pi market med den 50-faldigt hogre valoren. 
Den lagre valoren visar Landsbankis fornam1iga byggnad i 
Reykjavik, invigd 1924. Landsbanki ar f.o. inte bara en central
bank utan har samtidigt affirsbanksfunktioner. 

Reykjavik firade sina 200 lr som stad med stor fest den 18 
augusti. Nar platsen fick sina stadsrattigheter 1786 fanns dar 
knappast nlgon stad, men sedan har den ju vuxit sa mycket mer, 
sarskilt under innevarande arhundrade, sa att den nu t.o.m. ar 
motesplats for varldens maktigaste politikcr. 

Pa 10 kr-market ser vi stadens aldsta sigill, faststallt 1815. 
Det visar en fiskare i tidens vardagsdrakt med en krokstav i 
ena handen och en merkuristav i den andra, och sorn bakgrund 
finner vi bat- och fiskmotiv. Valoren 12 kr lterger en bild av 
Reykjaviks centrum 1356, sett over ytan av sjon Thornin, dl som 
nu ett pittoreskt och upplivande inslag i stadsbilden. PI 13 kr
market ar dct stadens varma kallor som man plminns om, ty 
motivet ar tvattcrskor i Laugardalur (detta namn betyder "de 
varmn kallornas dal" och omradet !fig forr utanfor staden men 
ar nu omgivet av stadsbebyggelsen och ligger f.o. inte sarskilt 
11ngt fran stadens centrum). Slutligen visar 40 kr-market den 
under byggnad varande stadsteatern, som beraknas sta fardig 1988. 

Isl~nds telefon och telegraf tanker man kanske fira vart femte 
ar med frimarken, ty 1981 kom ett 75 -· arsmarke och nu har vi 
alltsa begavats med ett 80-arsjubileum. (Skall vi tippa att det 
1991 kommer ut marken till 85-arsjubileet?) Islandska postverket 
ar ju ocksa televerk C'P6stur og Simi"). Monstret bakom telefon
luren pa 20 kr-market avser enligt uppgift att illustrera en 
digital elektronisk telefoncentral. 

Frimarkets dag-blocket visar en farjning over en av de islandska 
alvar som heter Hvita (= Vita eller Vitalv) 1836. Konstnarens 
namn ar Auguste Neyer. Blocket ar graverat av Czeslaw Slania. 
Tillagget pa 10 kr gar till en fond for studier och forskning 
inom islandsk filateli och posthistoria, sa vi Islandssamlare 
far val hoppas att sa smaningom fa ett visst utbyte av detta 
tillagg. 

Frimarkets dag den 9 oktober var ocksa den dag dl Felag Fr{merk
jasafnara oppnade en fyra dagars frimarksutstallning i Reykjavik. 
Samma dng anlande Ronald Reagan till staden, men han hade annat 
att gora an att ga pa utstallningen. Annars kunde han bl.a. ha 
fatt se Pall H. Asgeirssons samling av flygpost, som vann ut
stallningens hogsta utmirkelse, silvermedalj. 

I tva artiklar i Dansk Filatelistisk Tidsskrift (augusti och 
oktober i ar) har Torben Hj~rne tagit upp fragor rorande alla 
de olika stamplar som finns pa Pakke-Porto-markena, totalt cirka 
150 st. Han visar att en star del av dessa ar helt "opostala", 
dvs. icke sadana som normalt anvandes, da Pakke-Porto-markena 
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blev brukade postalt. Man finner sidana opostala stamplar pi 
losa marken. Torben har efter en genomging kommit fram till 
att omkring tva tredjedelar av de 150, alltsi 100, av stamp
larna ar opostala. 

Torben Hj6rne menar att det borde vara minst lika naturligt att 
prismassigt skilja mellan akta postalt avstamplade marken och 
opostalt stamplade sidana nar det galler de gronlandska mar
kena som det ar att for de islandska skildingmarkena satta 
olika priser pi a ena sidan korrekta avstamplingar och a andra 
sidan efterstamplingarna, gjorda med stamplar som inte fanns 
pi den tid di skildingmarkena anvandes. 

De medlemmar som ar intresserade av detta omride hanvisas i 
forsta hand till att studera Torbens artiklar i DFT. Han har 
emellertid ocksa tillstallt oss ett sammandrag av dessa artiklar 
pi engelska (5 illustrerade A 4-sidor) och gett oss tillstind 
att kopiera och distribuera detta. Ar Du intresserad av att fa 
det, sand 5 kr i svenska frirnarken i brev till sekreteraren 
(Hanner, adress se sid. 1) eller satt in summan pa vart post
giro 40 29 57-5, sa kommer en kopia. 

Genom att det under nigot ar inte trycktes nigra nya islandska 
frimarken pi franska postverkets tryckeri, bar vi inte sedan 
Rapport 62 for ett ar sedan haft anledning att anmala nigra nya 
datumfyrblock. Nu bar emellertid inkornmit uppgifter fran 
Sveinbjorn Blondal, Folmer 0stergaard och Eidur Arnason om nya 
datum kanda pa frimarken utgivna 1985 och tidigare. Dessa ar: 
Facit nr Valor Motiv Datum 

601 190 Finnur Magnusson 9.10.80 
613 20 Valthornssnacka 1. 2. 82 
674 800 Hovrekrabba 16.10.85, 18.10.85 

De nya datumen for 601 och 613 ansluter till tidigare kanda tryck
datum for dessa marken (se bilagan till rapport 58). Tidigare 
kanda datum for nr 674 ar daremot 11.7.85 och 12.7.85, varfor vi 
alltsa kan konstatera att en ny tryckupplaga av detta marke till
kommit. Detta visas ocksa av att - som bade Folmer och Eidur pi
pekat - de nya markena bar TD3-nummer 6, medan de i juli tryckta 
bar TD3-7. De bar alltsa tryckts pi olika maskiner. Nagon synbar 
skillnad mellan upplagornas 1narken bar ej inrapporterats. 

Ebbe Eldrup hor nu ocksi till dem, som kan sta till tjanst med 
att utfarda attester. Han gor det i samarbete med en annan dansk, 
Lars Svendsen, som tidigare varit medlem av K6benhavns Filatelist 
Klubs provningskommitte. 

Ebbe anger foljande priser (danska kroner) 
Upplagebestamning (nyansering): 20 kr 
Utlatande: 75 kr 
Attest med fargfoto (endast for felfria marken): 100 kr 

Ebbes adress ar: Rytterskolen, K6benhavnsvej 27, DK-3650 ¢LSTYKKE. 
(Tro nu inte att Ebbe ar ridlarare till professionen. Han ar 
lakare. ¢lstykke later val underbart danskt! "Vi bar fragat Ebbe 
varfor orten heter sa, men han bar icke velat ge ett utlatande 
i den frigan.) 

Ur islandska Post- och Televerkets arsberittelse for 1984 (den 
senaste tillgangliga), som vi fatt fran Folmer ¢stergaard, kan 
man hamta manga intressanta uppgifter. En sadan avser antalet 
postanstalter i landet. 
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1984 var det ar , da Reykjaviks postanstalter fick en nyorgani
sation genom oppnandet av den nya Postcentralen (P6stmidstodin). 
Forut fanns i Reykjavik 3 s.k. postkontor (p6ststofur): gamla 
Reykjavik 1, Paketpostkontoret och Tullpostkontoret. De tva 
sistnamnda kom fran 29 maj 1984 att uppga i den nya post
centralen, medan Reykjavik 1 - med bibehallet nummer visser
ligen - nedklassades till "post filial", i sanning ett sorgligt 
ode for detta gamla klassiska och centralt belagna kontor. 

Lat oss nu sammanstalla uppgifter for 1984 med nagra av oss 
tidigare kanda uppgifter om Islands postanstalter under efter-
krigstiden. PM PS PA PO BH Totalt 
1950 4 65 268 337 
1973 (1/1) 4 80 6 124 214 
1980 0/1) 4 85 7 77 173 
1984 (31/12) 1 1 81 10 51 144 

PH = P6stmidstod = postcentral (i Reykjavik) 
PS = P6ststofa = postkontor 
PA = P6stafgreidsla = postexpedition 
PO P6stutibu = postfilial (i Reykjavik) 
BH = Brefhirding = hrevsamlingsstalle 

Den postanstalt, som alltjamt kallas p6ststofa, ar postkontoret 
i Akureyri, Islands nast storsta stad. Nedlaggningen av brev
samlingsstallena pa landsbygden har som synes fortsatt, vilket 
ar en foljd dels av den fortsatta urbaniseringen, dels av lant
brevbararlinjernas utbyggnad. Under 1984 nedlades 9 brevsam
lingsstallen. Men aven nagra orter, som pa sin tid ansags vara 
stora nog att fa en postexpedition, har som synes forlorat denna. 

En bok pa tyska med titeln "Die Plattenfehler der Skilling und 
Aurar-Marken im Oval" med ett slags overrubrik "Island -
Handbuch" har utkommit. Pa omslaget anges som forfattare 
Walther Fenger och Kurt Bliese. 

Boken ger vid en genomgang ett intryck av att man inte egentligen 
vetat vad man haft for amne att behandla. Den innehaller mycket 
riktigt uppgifter om tryckvarianterna ("Plattenfehler") med 
positionsbestamningar i arken och med illustrationer av dem, 
men darutover ingar diverse bilder av skildingbrev, upplysningar 
om stamplar, tandningsvarianter och mycket annat, i och for sig 
lustigt eller intressant och dessutom illustrerat. 

Pa forfragan har var danske van och medlem Walther Fenger lamnat 
foljande forklaring. Boken har sammanstallts och utgivits av en 
ung tysk samlare, Kurt Bliese . Som grundstomme har denne fatt 
Walther Fengers forskningsresultat betr. varianterna pa skilding
a r och aurar (ovalmarkena), delvis kanda tidigare for oss i 
Islandssamlarna ge nom en r apportbilaga for en del ar sedan. Dar
utover har Bliese plockat in i boken litet av varje av filate
listiskt intresse fran epoken 1870 - 1902. Boken anges vara 
"tryckt som manuskript". 

Boken har narmast intresse for dem som gar in for omradet variant
er pa dessa aldre marken. Avcn den sam inte kan tyska torde latt 
kunna orientera sig, da texten ar kortfattad och illustrationerna 
mlmga. 

Boken kan bestallas hos utgivaren Kurt Bliese, adress Adelby 
Lund 2, D-239 Flensburg (Vast-Tyskland) och priset har angivits 
vara 90 sv. kronor, vilket val ar en oversattning av DM 30.-. 
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Vid denna tid pa aret brukar vi kunna lamna resultatet av 
undersokningar av innehallet i kilovaran (250 g) fran Island, 
senaste argang. Var bidragsgivare till denna avdelning i manga 
ar, Stellan Asklund, kom inte med nagon rapport i ar, men fran 
Folmer 0stergaard har vi fatt resultatet av hans genomgang av 
2 st. paket. Paket 1 Paket 2 

Antal marken, hela 941 943 
(dessutorn trasiga, (41) (34) 
varav Facit 572, se nedan) (10 (11) 
Antal olika marken 49 46 
Aldsta marke Facit 438 Facit 490 

(Landskap 1966, 4 kr) (Postgiro 1971, 5 kr) 
Nyaste marke (bada paketen) Facit 599 (Radion 50 ar 1980) 
Marke med hogsta katalog

varde (bada paketen) 
Storsta antal marken av en 

sort (bada paketen) 
Antal marken harav 
Totalt kagalogvarde enligt 

Facit 1986 

Facit 572 (Malning 1978, 1000 kr) 

Facit 497 (Herdubreid 1970, 250 kr) 
156 172 

Genomsnitt av bada: 6.652:- kr 

Folmer, som vid hoprakningen bara hade tillgang till Facit 1985, 
fick fram ett genomsnitt pa kr 7.569:-, men priserna pa tva av 
de i paketen vanligaste markena har sankts i ar, namligen pa 
Herdubreid fran 3:- till 2:- och pa Facit 572 (se ovan) fran 
35:- till 30:-. 

Av totala genomsnittliga katalogvardet pa 6.652 kr hanfor sig 
4.509 kr till Facit 572 (genomsnitt 110 sadana fanns) och Facit 
581 (Islands regering 75 ar, 1979, 500 kr), varav i genomsnitt 
fanns 100 marken. 

For fjarde aret i foljd var alltsa Herdubreid vanligaste market, 
men man kan kanske nu rakna med att detta marke icke i fort
sattningen skall bli sa dominerande som det varit i nagra ar. 

Folmer, som for sin portosatssamling ar mera intresserad av 
klippen an av enstaka marken, uppger att han tillvaratog ett 
mycket stort antal klipp ur dessa paket. 

I tva olika schweiziska auktionskataloger patraffade vi nyligen 
Balbo-brev med tidigare for oss okanda nummer, namligen nr 136 
och 239. Det senare brevet hor till dem som ar avstamplade 
9.VII.l933 oct blir darigenom det brev som har det lagsta numret 
av de brev vi kanner med denna avstamplingsdag. (Hogsta kanda 
nummer med datum 7.VII.l933 ar 229.) 

Totala antalet av oss kanda bevarade Balbo-brev ar nu 103 st. 

Finnur Kolbeinsson har sant oss ett marginalstrip av market 
Kristjan Eldjarn 7 kr 1983 (Facit 648) och papekat att denna 
serie - bade 647 och 648 - tryckts pa papper med vattenmarke, 
nagot som inte noterats i t.ex. Facit. Vattenmarket ar mycket 
svart att se i sjalva markena, som ar tryckta i ratt morka 
farger, men det framtrader klart i den vita arkmarginalen. Vi 
kunde konstatera, att vattenmarket utgjordes av Islands vapen i 
den form vi sett det som motiv pa 1964 ars marke vid republikens 
20-arsjubileum, Facit 417. Dock ar vattenmarket betydligt mindre 
an markesbilden pa 417. 

Tydligen kan det bli tradition att avlidna presidenter, da de 
postumt hedras med frimarken, ocksa far den speciella utmar
kelsen att fa dessa tryckta pa papper med en nationell symbol 
som vattenmarke. Sa skedde ju ocksa 1973 med Asgeir Asgeirsson. 
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Just nu finns ingen f.d. islandsk president i livet, varfor det 
1.3r droja lange innan nasta emission kan komma i serien "presi
denter rned vattenmarken". 

Av rnarkena med Asgeir Asgeirsson fick ju nagra omvant vatten
marke, men motsvarande fenomen ar int e bekant i fallet Eldjirn. 

I de upplagor av katalogen 1slensk frimerki, dar han medtagit 
en katalogisering av blackmakuleringar (av annat slag an ett 
kryss over market) i aldre tider, har Sigurdur H. porsteinsson 
angivit tva olika sadana for Skagastrond. Den ena ar "Skag", 
den andra ar "Sk.st." Betr. den sistnamnda forkortningen har 
SUp ti1lfogat "Apr. 93", vilket v.31 betyder att han funnit den 
anvand i april 1893. 

Nu vil1 Hans von Strokirch, var antipodiske rnedlem i Melbourne
trakten, ifragasatta om denna uppgift om Sk.st. i Skagastrond 
(som han funnit i SHp:s srnaskrift om blackannu11eringar) ar 
riktig. Han har namligen ett brevkort (brjefspjald) daterat 
Skinnastadur, pingeyarsysla 15/4 1893, som maku1erats for hand 
med black "Skst". Detta ar alltsa samtidigt med det av SHp 
katalogiserade anvandandet. 

Vi tycker nog det ar mest troligt att det bara var brefhirdinga 
mannen i Skinnastadur som anvande denna forkortning, sarskil t 
som Skagastrond i annat sammanhang anvant 11 Skag". Eller vad 
sager Sigurdur porsteinsson? 

Leif Fuglsig har forelagt oss ett stampelproblem. Han har sanL 
oss ett 25 aur Christian X (Facit 136), ett marke som ju ar 
kant med Tollur-stampel. Det oversanda market har en del av en 
stampel, som ar forsedd rned en ram av samrna typ och ungefar 
ligen sarnrna storlek (i hojd) som Tollur-starnplarna. Vad som 
sedan syns pa market ar de forsta bokstaverna i stampeln. Ett 
start T och ett litet i, alltsa "Ti", ar glasklart avlasbara 
som de--tva forsta bokstaverna. Av tredje bokstaven syns de 
ovre tva tredjedelarna, och dessa synes visa, att denna bokstav 
ar ett 1. Stampeltexten synes salunda borja med "Til". Slut
ligen syns ovre delen av en fjarde bokstav, av vilken man kan 
dra den slutsatsen, att det ror sig om ett 1, ett b, ett h 
eller ett k, Alltsa bokstaver rned en hog st;pel pa-vanstra 
sidan. 

Vad ar nu detta? liar nagon sett en felstavad Tollur-starnpel med 
text Tillur? Vi ber den som kan losa problemet bora av sig till 
oss. 

(I detta avsnitt har redaktoren for Rnpport, Per Hanner, till
latit sig komma med ett personligt inlagg.) 

Som var till Stockholmia utsande korrespondent noterade i Rapport 
nr 65, s. 8, har uppenbarligen det klassificeringssystem for 
stamplar pa islandska frimarkcn, sorn Tore Runeborg och jag ut
formade for stampclhandboken, varit kant under flera ar bland 
samlare i Island. Hur denna kunskap komrnit ut, trots det tyst
hetslofte rorande nyheterna i manuskripten till stampelhand
boken, som vi i handbokskomrnitten - Tore och jag i Sverige och 
p6r porsteins i Island - givit varandra, ar icke bekant for mig. 
Tore, numera avliden, och jag har i vart fall inte lyft pa 
forlaten. Anda kunde t.ex. frimarksklubben Askja redan 1984 ge 
ut en stampelhandbok for Sudur-pingeyarsysla och dari anvanda 
klassificeringen enligt Tore Runeborgs och mitt system (se 
Rapport 57). 
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Nar nu ocksa den ovan namnda volymen "P6sthus og bnHhirdingar 
a !slandi11 kommit ut och den bygger pa samma system, synes det 
finnas tva viktiga orsaker att publicera en beskrivning av hur 
detta system har uppbyggts: 
a) Uar nu systemet kommit till mer eller mindre allman kanne

dom i Island, ar det rimligt att alla andra medlernmar av 
Islandssamlarna far ta del av det. 

b) Det finns anledning att dokumentera forfattarratten - eller 
det kanske bor heta "upphovsrnannaratten" - till systemet 
genom att beskriva hur Tore Runeborg och jag byggde upp det. 

Det skall namligen har slas fast att klassificeringssystemet 
gjordes av Tore Runeborg och mig, innan nagon islanning kom med 
i handboksarbetet. Arbetet med systemet gjordes 1975-1976, och 
vi kunde da kolla av vara ideer med medlemmar av den amerikanska 
kommitte vi da samarbetade med, framst Robert Booman och Wayne 
Sommer samt med Folmer ¢stergaard. 

Att ett gemensamt system for beteckning och klassificering av 
alla makuleringsstamplar var nodvandigt for en handbok, fram
stod klart for oss redan fran borjan. For en viss postanstalt 
maste de olika stamplar, som dar anvants under olika tider, 
kunna anges pa ett enkelt, forkortat och anda lattforstaeligt 
satt. (Som ett exempel kan tagas, att Akranes kan anges ha haft 
de 6 stamplarna: C 1, Nla-154, B2cl, B8e, B7b och M 3.) 

Flera tidigare forfattare - Caroe, N~rgaard och andra - har b~ 
skrivit och klassificcrat poststamplar, men ingen har forso kt 
att utarbeta ett klassificerings- och beteckningssystem, som 
tackte hela faltet. I katalogerna Facit och tslensk Frimerki 
har de olika starnplarna fatt vissa beteckningar, men inget av 
dessa "system" befanns anvandbart for vart andamal. 

Som bas for vidare diskussion publicerade Tore Runeborg 1973 i 
davarande tidskriften FH-Nytt ett forslag till en total klassi
ficering av Islands poststamplar. (Denna artikel oversattes och 
trycktes i tidskri f ter i USA, England och Tyskland, delvis utan 
tillstand av forfattaren.) Tores forslag utgjorde en utmarkt 
inventering av de olika typerna men hade vissa svagheter, bl.a. 
genom en nagot for omfattande underindelning och genom att den 
inte gav stodpunkter for minnet. 

Pa basis av Tores forslag lade jag fram ett alternativt forslag 
for Tore, vilket han accepterade och pa vilket vi kunde bygga 
vidare. Mitt forslag byggde pa tre grundtankar: 

1) Det skulle ha minnestekniska (memotekniska) fordelar. 
2) Det skulle vid all underklassificering bygga pa strikt 

kronologiska grunder. 
3) Det skulle inte ha sa manga underklasser. 

Jag skall nu narmare utveckla hur dessa grunder blev tillampade. 
1) 
Huvudklasserna skulle utvaljas, benamnas och betecknas pa ett 
satt som gav stod for minnet, sa att varje samlare skulle kunna 
memorera beteckningen. Beteckningen skulle sa langt det var moj 
ligt, vara naturlig och lattforstaelig for alla personer, som 
talade eller var bekanta med germanska sprlk, allsa de sprak 
som anvandes i de lander, dar islandska frimarken framst sam
las - norra Europa och USA. (Exempelvis kom B for brostamplar 
att sta for "bru" pA isUindska, "bro" eller "bru" pa andra nor
diska sprak, "bridge " pa engelska och "Briicke" pa tyska.) Ett 
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decimalklassificeringssystem, sa vanligt i andra sammanhang, 
skulle icke kunnat ge denna fordel. For kronstamplar ("crown" 
pa engelska, men med begynnelsebokstaven K i ovriga germanska 
sprak) hade vi problemet att valja mellan C och K. Vi stannade 
for c, dels darfor att handboken skulle utges pa engelska, 
dels emedan vi ansag c i stallet for K vara ganska lattfor
staeligt for andra lasare (for icke sa manga hundra ar sedan 
var ju stavningen Crona resp. Crone vanlig i de nordiska 
spraken). 
2) 
Vid underklassificering skulle strikt kronologisk ordning upp
ratthallas. Den forsta anvandningen av en stampel med under
klassens egenskaper far da bestarnrna beteckningen. Det fanns en 
stampel av typ B 1 innan nagon av typ B 2 kom fram. Denna grund
princip ar speciellt viktig genom att systemet senare kan byggas 
pa~ nar helt nya typer av stamplar senare utkornrner. 
3) 
Genom att vi anvander sa fa underklasser som mojligt blir det 
lattare for en samlare~ som vill identifiera en viss stampel, 
att hitta den i tabellerna utan att behova titta pa manga 
stallen. Mindre olikheter mellan stamplarna i en viss underklass 
kan ju papekas i tabellerna. Pa detta satt blev det mojligt att 
i huvudsak anvanda koder (beteckningar) med hogst tre positioner 
- t.ex. "Bla". I fraga om gruppen B2c gjorde vi dock ett undan
tag i form av en underindelning i B2cl och B2c2 for att sar
skilja tva serier av stamplar som klart avviker fran varandra 
bade till utseende och anvandning. 

Har foljer nu de klasser och underklasser, som vi konstruerade 
for handboken. Se aven medfoljande bilaga med illustrationer 
av klasserna D - P. Denna bild har jag tagit ur "P6sthus og 
bnHhirdingar a islandi" men forsett med engelsk/svensk text 
samt med Tore Runeborgs egen illustration av B-stampelns datum
linjer, som ar Uittare att forsta an den i "P6sthus". Jag gor 
detta "llm" med sa mycket battre samvete som sidan nastan bara 
ar en kopia av den skiss till motsvarande bild i den blivande 
handboken, som jag sande till p6r porsteins for omkring 5 ar 
sedan. I min skiss ingick dock att aven stamplar av typ R och 
M - jfr nedan - skulle medtagas. 

Reguljara stamplar (avsedda for 
normalt och kontinuerligt bruk) 

Danska, anvanda i Island 

Beteck
ning 

Treringade nummerstamplar D 1 
Datumstamplar (namn i grotesk, 

datum i antikva utan artal) D 2 
De tidigaste serierna inom is

landska postverket for Reykja
v1k och postexpeditioner: 
Antikva (namn och datum i 
- antikva, inget artal) A 
Grotesk (namn och datum i grotesk) 

Utan artal 
Med .htal 

Krona (£rown) och posthorn 
En ring 
Tre ringar 
Tva ringar 

G 1 
G 2 

c 1 
c 2 
c 3 

Undergrupper 

Gla-Glb 

C2a-C2e 
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Nununer, en ring 
Lutande siffror 
Upprittstlende siffror 

Bro, bandstimplar (exkl. 
- stimplar) 

rull-

Underindelningen for denna 
stora klass beskrivs nedan 

Bild (Pictorial) 
Mas kin 
Rull 

Tillfalliga stimplar 

Beteck-
ning 

n 1 
H 2 

B 1-B 

p 

M 
R 

Minnesstimplar (~ecial events) SP 
Forstadagsstimplar 
- Specialutforande for viss emission FV 1 

Standard ("Otgafudagur") FD 2 

Undergrupper 

Nla-Nlc 

8 Se nedan 

-"-
-"-

Nagra kommentarer till vissa av dessa klasser foljer nu. 

A ocb G 

Dessa tva klasser bar ofta bebandlats som en under skiftande 
benimningar, t.ex. "ursprungliga stimplar" {isl. upprunastimplar) 
eller "district and town postmarks". Vart val att anvinda tva 
klasser var delvis betingat av onskemalet att undvika sadana 
oklara ocb delvis oriktiga benamningar. (Endast antikva kan 
ditteligen kallas "ursprunglig" som typ inom isUindska post
verket.) Vi slapp ocksa barigenom att beteckna de tva klart 
olika typerna som underklasser. n~rgaard kallade grotesktypen 
for "lapidar", men den vanliga internationella beteckningen 
for stilsorten ar "grotesk". Man kan naturligtvis invanda att 
bade antikva- ocb groteskstil anvints i senare stamplar. Vart 
forsvar for A ocb G ir framst, att dessa gamla stimplar ir de 
enda stamplar, dar olikbeten i stilsort ir den dominerande 
karakteristiken. 

B 

Brostamplar bar tidigare ofta kallats scbweizerstamplar, men 
numera synes "brostampel" vara en mera allmant anvind ocb 
internationellt accepterad beteckning. Detta namn ar ju ocksa 
littare att forsta. (I bilagan kan ju typ B 4 se ut att sakna 
"bro". Men datumlinjen, liksom poststationsnamnet, ir placerad 
pa samma sitt som pa andra B-stamplar, varigenom datumlinjen 
kan sagas hilda bron. Eftersom det endast gjorts en enda B 4-
stimpel - for Vopnafjordur - vore det ju ocksa litet synd att 
bebova ligga upp en sirskild buvudklass for denna.) 

En av Tore Runeborgs stora insatser var att underindela B·stamp
larna pa basis av tva buvudkannetecken som finns pa varje 
B-stampel: 
a) Det allminna utseendet av stampeln i fraga om "bron" ocb 
foreskomsten eller avsaknaden av streck i "balvmanarna". Mot
svarande id~ bar tidigare anvants av Caroe ocb N~rgaard. 
b) Datumlinjens utformning, i fraga om vilka olikbeter finns i 
anvandandet av arabiska eller romerska siffror for manad, for
kortat eller oforkortat artal ocb forekomsten i vissa fall av 
plats for timangivelse. 
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Genom att anvanda dessa tva kannetecken (och givetvis namnet i 
stampeln, sa langt det ar lasligt) bor det vara lattare for 
samlaren att analysera och korrekt bestamma en ofullstandig 
eller eljest endast delvis lasbar stampel. 

I 11Bla11 eller 11 B8e" anger siffran "de t allmanna utseendet" och 
den lilla bokstaven typ av datumlinje. 

Undertyperna B 1 till B 8 ar numrerade i kronologisk ordning 
efter forsta upptradandet. B 1 forekom forsta gangen 1894 (i 
Reykjavik), B 2 1909, B 3 1922, B 4 1933 eller 1934, B 5 1937, 
B 6 1949, B 7 1956 och B 8 1957. Typerna B 1 - B 5 beskrevs av 
N6rgaard i hans stora artikel 1947, vari han kallade dem 
S I - S V (S for 11 schweizerstampel"). Vi vet att N6rgaard ocksa 
sokte ordna dem krono1ogiskt, men han lyckades inte belt. Dar-
for ar var typ B 3 = N6rgaards typ S IV 

II II B 4 = II II s v 
" " B 5 II " s III 

De olika formerna for datum1injen ar ocksa k1assificerade i 
kronologisk ordning. Illustrationen i bilagan ar vald sa att 
det angivna artalet ar det ar da resp. form av datumlinje forst 
anvandes (alltsa a = 1894, f = 1956). 

Eftersom islandska postverket bar anvant olika leverantorer av 
stamplar ocb i viss utstrackning accepterat dessa 1everantorers 
olika ideer i fraga om datumlinjer m.m., saar det inte sa att 
ett bogre nummer eller senare bokstav i beteckningen alltid 
anger en senare tillverkad stampel an en med lagre nummer osv. 
Exempelvis tillbor en stampel av typ B7b en nyare serie an en 
av typ B8e. 

p 

Pa senare ar, forsta gangen 1972, bar tva postanstalter -
Gr!msey pa polcirkeln ocb Geysir 1 Haukadal - fatt en ny typ av 
datumstampel med en bild som ansluter till orten. 

H ocb R 

Storre postanstalter har f a tt dessa typer for att underlatta 
postbehandlingen. Rullstamplar bar en rulle, vari ingar en 
datumstampel av brotyp. De rullas over postforsandelsen, varvid 
mellanrummen mellan datumstamplarna tacks av vaglinjer. 

Nagon underindelning av M och R-stamplarna anges inte bar, efter
som den slutliga undergruppsindelningen gjorts i Island ocb ej 
meddelats till oss. Tore Runeborg gjorde pa sin tid ett utkast 
och det kan vara det som foljts i boken "P6stbus". 

Bilaga: Klassificering av stampeltyper. 
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