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Kara Islandssamlare! 

Sa startar vi igen da, med samlandet, sammantraden, rapporter, 
efter sommaruppehallet. Ja for resten, har vi haft nagon sommar? 
Om nagonsin har val den arstid vi nyligen genomlevt gjort skal 
for benamningen "den grana vintern", i varje fall i Sverige 
och dess grannlander. Kanske gav den manga tillfallen att dra 
sig inomhus och pyssla med de postala papperslapparna. 

Island rapporteras dock ha haft en lika fin sommar som man hade 
en varm vinter. Dar ar man i alla fall sa praktisk att man har 
en nationalsport, som vanligen bedrivs inomhus. Med allt storre 
beundran har vi under senare tid last om hur Islands ledande 
utovare av denn~ sport gatt segrande ur kampen med andra 
landers matadorer gang efter gang. Vi onskar lycka till i de 
fortsatta schackturneringarna och -tvekamperna. 

Fran arets frimarksutstallning i Reykjavik, FR1MEX 87, erfar 
vi att de hogsta utmarkelserna gick till Halfdan Helgason for 
helsaker (guld), Pall Asgeirsson for flygpost 1928-45 (stor 
vermeil) samt Hjalti J6hannesson och Folke Lofstrom, bada 
med stampelsamlingar (vermeil). 

Manga exponat av Island, Faroarna och Gronland kommer det att 
bli pa HAFNIA 87 i K~benhavn, som avhalls 16 - 25 oktober. 
Denna utstallning kommer att besokas av manga av vara med
lemmar i Danmark, Island, Sverige och andra lander. Torben 
Hj~rne gav oss impulsen att soka ordna en traffpunkt pa 
HAFNIA och Folmer ¢stergaard har genom sina goda kontakter 
lyckats ordna en sadan pa lordag den 17 oktober, se sarskild 
notis langre fram. Stor tack, Folmer! 

Det nya framstallningssattet for vara rapporter slog ju val ut 
(att tillaggen pa s. 8 i rapport 68 blev rnindre lasliga be
ror pa att de tillskrevs av redaktoren med ett for daligt 
fargband i maskinen). Vi kan nu i viss utstrackning tamed 
bilder, ett gammalt onskemal. Man skulle ocksa nu kunna ge 
rapporterna ett snyggt "huvud" pa forsta sidan. Det forut
satter att nagon av vara medlemmar har formagan och lusten 
att rita ett sadant. Vart foreningsmarke, islandsfalken, som 
jag hoppas fa med har uppe till hager denna gang, skulle 
helst inforlivas med huvudet jamte orden Foreningen Islands
samlarna. Valkommen med utkast, Du som kan! 

God samling onskas Ni allesammans! 
Hej! 

Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr. (Beskow). Tid kl. 19.30. 
Den som inte tidigare fatt portkoden bor i forvag ringa 
Beskow (0762/414 56) eller Hanner (08/67 45 75) for att fa 
koden. 
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Torsdagen den 8 oktober Sture Hegland visar - for omvaxlings skull 
- Norge 

Torsdagen den 5 november Karl Sangskog visar bilder fran Island 
- Karls stora fotografiska skicklighet 
har vi fatt se exempel pa tidigare 

Torsdagen den 10 december (program ej annu bestamt) 

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

Som angetts i inledningen, har vi genom Folmer 0stergaards vanliga 
medverkan fatt mojlighet att under en av HAFNIA-dagarna fa en traff
punkt. Folmer utverkade av HAFNIA-ledningen att den staller en sal, 
vrerelse nr 22, pa utstallningen till forfogande lordagen den 17 
oktober kl. 14-16 till forfogande for Islandssamlarna och givetvis 
ocksa Islandsgruppen, den lilla danska forskargruppen med c. 10 
medlemmar, varav manga ocksa ar vara medlemmar. 

Salen rymmer bara upp till 25 personer och maste darfor reserve
ras enbart for medlemmarna i var forening och Islandsgruppen. 
(Givetvis ar dock ocksa den som vill anmala sig som ny medlem 
hos oss valkommen. Tag garna med sadan gast -men inga andra.) 
Nagot program ar inte nu forberett, men vill nagon komma med ett 
kortare kaseri eller dylikt skulle det ju vara trevligt. Sarskilt 
skulle det val uppskattas om vi tillresande fick hora nagot nytt 
fran den danska eller islandska forskningen. Meddela garna sekre
teraren Hanner i forvag i sa fall. 

I varje fall blir vrerelse nr 22 en traffpunkt for tillresande 
fran olika lander. Vi ses! 

Genom Folmer 0stergaard har vi fatt foljande upplysningar. 
I Reykjavik har den 13 augusti 1987 oppnats en ny postfilial, 
"Reykjavik 3", som overtar en del av det omrade, som betjanats 
av Reykjavik 8. Numret 3 var tilldelat den gamla Tollp6ststofa 
(tullpostkontoret) fran 1964 till 1984, da denna indrogs och 
tullposten flyttades till Postcentralen, Reykjavik 2. Nya 
Reykjavik 3 har fatt brostampel, typ B7b, i tva identiska exemp
lar. Om de uppgifter Folmer fatt fran R-vik ar riktiga, ar dessa 
stamplar inte nykopta utan anskaffade for manga ar sedan, da 
man hade planerat att infora dem vid Tollp6ststofa. Detta blev 
dock aldrig genomfort, utan man fortsatte dar att anvanda stamp
lar med ordet Tollp6ststofa. 

KEFLAV1K FLUGSTOD star det i stamplarna, typ B8b, pa postexpe
ditionen i nya flygterminalen i Keflavik. Det ar en namnandring, 
ty postkontoret i den aldre flygstationen hette Keflavik Flug
vollur. Forsta dag med nytt lage och namn bor ha varit 14 eller 
15 april 1987 - vi vet inte sakert vilket. 

I forra rapporten anmalde vi ett antal nya rullstamplar fran i ar. 
Islandska postverket tilldelar nu ett antal storre postexpedi
tioner sadana arbetsbesparande stamplar, som tyvarr kommer att 
medfora att manga frimarken far den av oss alla samlare avskydda 
makuleringen med ett antal fula baglinjer, knappast samlings
vart, i stallet for en rundstampel. Forutom de sex PA, som 
namndes i forra rapporten (tre pa s. 6 och tre pa s. 8) kanner 
vi nu genom Folmer 0stergaard ytterligare fyra som fatt den nya 
stampeln: Djupivogur, Reydarfjordur, Seydisfjordur och Vopna-
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fjordur. Stampelhuvudets utformning motsvarar i 9 av de alltsa 
10 hittills redovisade fallen en brostampel av typ B8a. Reydar
fjordurs stampelhuvud motsvarar brostampeltyp B7a. 

En ny dansk tidskrift med vidstaende namn bar hittills utkommit 
med tva nummer. Redaktor ar Kristian Hopballe. Tidskriften 
skall agna sig at framst Faroarnas, Gronlands och Islands fila
teli. I fortsattningen kanske det faroiska blir sarskilt be
tonat, ty forlaget bar avtalat med Faroarnas postverk att detta 
kommer att utsanda tidskriften till sina abonnenter. Det er
satter da ett informationsblad fran postverket, som tidigare 
s~nts kunderna ungefar halvarsvis. Tidskriften kommer darigenom 
ut i en upplaga pa c. 80.000 ex. och kommer att overtraffa de 
flesta av varldens filatelitidskrifter i detta avseende. Genom 
att en del av upplagan blir pa engelska resp. tyska kan tid
skriften komma att bidraga till okat intresse aven for islandska 
och gronlandska frimarken. 

Det blir fortsattningsvis tva nummer per ar. Den som inte ar 
abonnent pa faroiska frimarken kan fa tidskriften fran for
laget, Forlaget 5 F, c/o Kristian Hopballe, Sandkn6sen 51, 
DK-5250 Odense SV. Priset uppges vara DKr. 10.- per nummer, inkl. 
porto. 

I forra rapporten behandlade vi "ME-felet" pa 10 aur Christian X 
och lovade aterkomma till andra varianter, narmast med anledning 
av att Wilbur Jonsson sant oss exempel pa nagra sadana, troligen 
tidigare icke beskrivna. 

Innan vi gar in pa dessa ar det lampligt att klargora, hur 
Christian X-markena (Facit 124-167 och motsvarande tjanstemarken) 
trycktes. Frimarksarken genomgick tryckningsprocessen i tva om
gangar. I den ena trycktes medaljongen (kungens portratt), i den 
andra ramen kring denna. For ramarna till de olika valorerna 
gjordes en klicheplatta for varje valor, och som vi sett av studien 
av ME-felet anvandes den kliche som gjorts for 1920-talets marken 
(de med glesa linjer i medaljongen) aven for samma valor i 
1930-talets serie (den med tata linjer). For medaljongen i 1920-
talets marken gjordes enl. uppgift fran Leif Fuglsig 2 kliche
plattor, vilka anvandes for de olika valorerna och omtrycken av 
dem, tills man overgick till "tata linjer". Ett fel i en medal
jongplatta kan alltsa aterkomma pa flera av valorerna, nagot som 
vi strax skall se exempel pa. 

Vi skall har absolut inte forsoka oss pa en katalogisering av alla 
varianter pa Christian X-markena. Att dessa varianter ar manga ar 
vi nu belt pa det klara med, bl.a. genom att Walther Fenger sant 
oss en artikel i amnet, skriven for katalogen till en utstallning 
i Ringe, ¢POST '80. Han beskrev dari en lang rad varianter, dock 
icke de tre som har nedan skall namnas, och som insants av 
Wilbur Jonsson och Sir Athelstan Caroe. 
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For att prova vad var nya teknik for framstallning av rapporten 
kan astadkornrna i bildvag har vi har tagit med forstorade bilder 
av de varianter,som Wilbur sant oss. (Lyckas inte provet far Du 
ursakta - det ar i vart fall valment.) Den ena varianten ar ett 
medaljongfel pa ett 3 aur och ett 6 aur marke "glesa linjer" och 
bestar av ett kort rakt Streck SOm utgar at hager fran kungens 
har. Wilbur vill ka1la det "horn pa kungens huvud". Enl. Leif 
Fuglsig, som sett bilden, torde det vara pos. 9 i arket men med 
en av honom inte tidigare sedd orenhet, som suttit kvar tillrack
ligt lange for att kornrna med pa minst tva valorer. Den andra 
varianten, pa ett 10 aur "tata linjer", ar ett ramfel: i E pa 
vanster sida gar en mycket tunn vit linje fran anden av mitt
strecket upp mot bokstavens ovre horisontala Streck. 

Sir Athelstans insanda variant finns pa ett 8 aur "glesa linjer". 
Langst till hager pa markets undersida har en tunn linje ''flagat 
av" fran ramen och syns hanga under ramen. (Denna 1inje ar sa 
tunn att vi inte ansett det lont att forsoka ta med bild av 
market har. Om nagon specialforskar pa omradet, gar det att fa 
en bild fran sekreteraren.) Sir Athelstan papekar att den sanno
lika platsen for uppkomsten av ett sadant fel ar i klicheplattans 
understa rad. 

Den traget forskande Leif Fuglsig har gett sig pa ett mysterium, 
som kanske manga av oss funderat over utan att fordjupa sig i, 
namligen de olika tandningarna i 1934 ars serie av 1uftpost
marken, tryckta av De la Rue i London. Resultatet har blivit 
bl.a., att tro1igen ett antal kvarts1ampor hos vara medlernrnar 
kornrner att plockas fram for analys av ett av markena i serien. 

Fran kataloger och ovrig litteratur vet vi, att markena i denna 
serie har tva olika tandningar: 
I) kamtandning 12~ x 14: 10, 20 och 25 aur samt 1 och 2 kr 

II) linjetandning 14 x 14: 20, 25 och 50 aur. 
Redan detta ser underligt ut, speciellt undrar man varfor tva av 
valorerna finns med bada tandningarna. Annu underligare blir 
det, nar man fran speciallitteraturen kan inhamta, att valorer
na 10 och 20 aur bada finns i tva tryckupplagor, en 1934 
(200.000 ex.) och en 1939 (100.000 ex.), medan ovriga valorer 
bara trycktes 1934. Hade det varit 10 och 20 aur, som funnits i 
tva tandningar, och a1la ovriga haft en av dessa, sa skulle man 
ju latt ha kunnat ge en fork1aring, men sa ar det ju inte alls. 

Eftersom ingen tidigare tycks ha gett en forklaring pa fenome
net, har Leif kastat sig over det. I egenskap av tandlakare 
har han ju alla forutsattningar att vara den ratte for jobbet. 
Losningen har han gett i en artikel i Nordatlant Filate1i nr 
2/1987, av vi1ken vi med hans ti11ate1se ger en sarnrnanfattning. 

Leif konstaterar, att tva olika tandningsmaskiner ju maste ha 
anvants vid tryckningen 1934. Eftersom kamtandning bade gar 
fortare - och darigenom blir billigare - och ger en battre tand
ning an 1injetandning, menar Leif att det kan antagas, att kam
tandningsmaskinen varit avsedd att anvandas for emissionen. Men 
det ser ut som om kamtandningsmaskinen har varit defekt. Pa 
detta tyder att bade enstaka marken och bevarade ark, som 1934 
kamtandats, visar oregelbundna horntander, som inte borde funnits 
vid detta tandningsforfarande. Leif rekonstruerar handelsefor
loppet sa, att tryckeriet efter att ha kamtandat 10 aur, 1 kr 
och 2 kr samt en del av 25 aur-upplagan bes1ot att avbryta 
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arbetet vid den defekta maskinen och fortsatta tandningen pa den 
mera primitiva linjetandningsmaskinen. I den kom alltsa en del 
av 25 aur-markena samt alla 20 och 50 aur att bli tandade. 

Vid 1939 ars nytryck av 10 och 20 aur anvandes kamtandningen. Av 
20 aur har alltsa 1934 ars upplaga tandning II och 1939 ars 
tandning I, medan bada upplagorna av 10 aur har tandning I. 

Mot Leifs rekonstruktion av vad som hande 1934 kan vi naturligtvis 
stalla upp ett alternativt antagande, att tryckeriet parallellt 
tandade upp 1934 ars tryck i tva maskiner, varvid 25 aur-upplagan 
kom att bli delad rnellan dern. Men mot detta alternativ och for 
Leifs talar: 
dels att linjetandningsrnaskinen var langsarnrnara och ineffektivare, 

varfor det ar troligt att den varit en reservmaskin, 
dels att ett reputerligt tryckeri vid denna tid inte utan nodtvang 

skulle levererat en frimarksserie i en icke enhetlig tandning. 

Leif har emellertid gjort tva ytterligare observationer, och har 
kornrner vi nu till ovan narnnda kvartslampor. 

Den ena ar att de tva tryckupplagorna av 10 aur gar att atskilja, 
trots att de har sarnrna tandning och sarnrna farg i dagsljus. Under 
kvartslampa (UV-ljus) andrar de flesta marken stamplade 1939 och 
senare, dvs. 1939 ars upplaga, farg fran blatt till klart grant, 
rnedan 1934 ars upplaga (marken starnplade fore 1939) inte andrar 
far g. 

Den andra galler TOLLUR-starnplade rnarken i serien. Egentligen var 
det forbjudet att anvanda luftpostrnarkena for tullbetalning 
(sarnrna regel gallde for ovrigt alltingsserien 1930), men manga 
blev anda TOLLUR-starnplade pa grund av slarv och forbiseende. 
Facit anger att alla valorer finns med TOLLUR. Men eftersorn an
vandningen av frirnarken for tullbetalning upphorde 1938 maste 
TOLLUR-starnplade rnarken av 1939 ars tryck vara efterstarnplade. 
Det galler alltsa 10 aur rned gran farg under kvartsen och 20 aur 
med tandning I (Facit 205 Cl). Fraga till vara rnedlernrnar: kanner 
nagon till nagot av dessa tva marken efterstamplat med TOLLUR? 

I Rapport har vi f.o. tidigare papekat att rnarken i 1939 ars 
fiskserie med TOLLUR-starnpel alla ar efterstarnplade. Facit upp
tar flera valorer av sadana. 

I forra rapporten berorde vi "Kr. 10"-patrycken, som under 1920-
talet gjordes pa aldre rnarken rned lagre valorer. Orsaken till 
dessa patrycks tillkomst ar ju valkand: behovet av denna hogvalor 
nar frirnarken ocksa skulle anvandas vid tullbetalning i viss ut
strackning. Nagon ordinarie 10-krvalor utkorn ju inte forran 
1931 (F. 157). 

Men det finns en lang rad andra marken, som under narnnda decennium 
patrycktes rned nya valorer. Facits nurnrering av dessa marken och 
placering av dern efter markesbild i stallet for i tidsfoljd efter 
utgivning gor det svart att fa en overblick over skeendet och att 
rakna ut varfor dessa patryck tillkom. Det ror sig om foljande 
Facit-nurnrner, sorn alla ar patrycksrnarken med nya valorer, utkornna 
under 1920-talet ("Kr. 10"-rnarken ej medtagna): 

patryck pa Christian IX 98 - 102 
Tva kungar, tandn. 12 3/4 104 - 106 
Jon Sigurdsson 121 
Christian X 158 - 159 och Tj. 55 
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(Patryck utan andring av valor finns ju ocksa fran 1920- och 1930-
talen: flygmaskin, Zeppelin, Hopflug 1tala och enbart pj6nusta. 
Dessa behandlas inte har.) 

Fragan om motiveringarna for dessa olika patryck ar endast flyktigt 
berord i de vanliga kallorna (t.ex. J6nsb6k, Handbok urn 1slenzk 
frimerki eller Kohl) men har behandlats dels av Bryan Whipple i hans 
(numera sedan lange nedlagda) tidskrift Iceland Philatelic Journal 
i en artikel 1978, dels - med utgangspunkt i Whipples artikel -
i Het Noorderlicht (= Norrskenet), organ for den hollandksa fore
ningen av Skandinavien-samlare, av H.A. van Vucht 1979. Dessa 
artiklar har inspirerat till och delvis utnyttjats for nedan
staende framstallning, som dock ocksa innehaller atskilligt som 
ej finns med i de aldre artiklarna. 

Vi har forst anledning att satta oss in i nagra grundlaggande bak
grundsfakta om situationen vid borjan av 1920-talet. 

A) Genom ett fordrag 1918 blev Island erkant som sjalvstandigt 
rike fast i union med Danmark genom gemensam kung och utrikes
representation fran 1 december 1918. Fran den 1 januari 1920 
blev det islandska postverket belt sjalvstandigt och oberoende 
av det danska. Detta manifesterades utat bl.a. genom beslutet 
att utge en belt ny frimarksserie med bilden av kung 
Christian X. Denna serie levererades och togs i bruk under 
forsta halften av ar 1920. (Det var verkligen pa tiden att 
en sadan serie utkom. Konung Kristjan - for att anvanda hans 
islandska namn - hade eftertratt sin far Frederik VIII redan 
1912 och fatt sin bild pa danska frimarken redan 1913.) 

Det fristaende islandska postverket beslot ocksa att fr.o.m. 
den 1 januari 1922 endast sadana frimarken skulle vara gil
tiga som utgivits av detta fristaende islandska postverk, 
dvs. sadana marken som utgivits 1920 eller senare. Som en 
foljd av detta beslut kom det vid utgangen av 1921 att kvar
ligga ratt betydande restforrad av aldre frimarken, allti
fran serien Christian IX, som inte kunde forbrukas. Man fann 
dock en utvag ur detta dilemma: om nya islandska postverket 
nu patryckte aldre marken med nya valorer och utgav dessa 
patryck, sa var de giltiga aven 1922 och senare. (De~ ansags 
f.o. racka med ett efter 1920 gjort patryck av enbart ordet 
pjonusta, se Facit Tj. 53, 54 och 58.) Det ar ju uppenbar
ligen mycket billigare att gora ett enkelt patryck pa befint
liga frimarken an att trycka motsvarande antal nya marken, 
och man kunde pa detta satt gora en kostnadsbesparing. 

B) Det ar vidare nodvandigt att erinra om den da sedan 1880-talet 
gallande overenskommelsen inom Varldspostforeningen (UPU) om 
att vissa grundlaggande portoavgifter for internationella 
forsandelser skulle motsvaras av ett frimarke i bestamd farg, 
samma i alla landerna. De internationella posttaxorna fast
stalldes av UPU och omraknades i varje land till lokal valuta. 

Vid mote i UPU 1920 beslots en hojning 1921 av dessa taxor, 
och denna hojning genomfordes i Island den 1.4.1921. Genom 
senare beslut i UPU kom taxorna ater att sankas fran den 
1.10.1925. Foljande tabell visar utvecklingen av ifraga
varande islandska taxor under 1920-talet. (Post till Danmark 
taxerades inte efter denna tabell utan hade samma porto som 
inrikes post. Denna favor utstracktes senare under decenniet 
till forst Norge och sedan Sverige.) 
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Fore 1.4.21- Fran Foreskriven 
Post till utlandet 1.4.21 30.9.25 1.10.25 ----- UPU-farg 

Trycksak (lagsta viktklass) 5 aur 10 aur 7 aur Gran 
Postkort 10 aur 25 aur 20 aur Rod 
Brev (lagsta viktklass) 20 aur 40 aur 35 aur Bla 

Detta medforde att Island 1921 fick utge nya Christian X-marken 
i valorerna 10, 25 och 40 aur i foreskrivna farger. (Den nya 
40 aur kom dock forst i november 1921.) Vidare maste 5 och 
20 aur-markena ges nya farger for att inte forvaxlas med de 
nya 10 resp. 40 aur. Dessa tva nya marken utkom 1922. Fargfor
andringarna 1925 klarades av genom den nya serie "Vyer och 
byggnader", som utkom i september det aret, samt genom att man 
for valorerna 25 och 40 aur, som nu inte langre var UPU
aktuella, gick tillbaka till 1920 ars farger (F. 136 och 139), 
jfr Leif Fuglsigs redogorelse i rapport 52. 

Lat oss nu omgruppera de ovan namnda overtrycken i ordning efter 
ny valor och inom de valorer, dar flera overtryck finns, i krono
logisk ordning. Vi far da foljande tabell: 

Patryck 
Facit nr 

104 
98 

158 

99 
105 
100 
106 

Tj.55 

101 

102 

159 

121 

Valor 
Ny 

5 aur 
5 aur 

10 aur 

20 aur 
20 aur 
20 aur 
20 aur 

20a.pjon 

30 aur 

50 aur 

Gammal 

16 aur 
16 aur 

5 aur 

25 aur 
25 aur 
40 aur 
40 aur 

10 aur 

50 aur 

5 kr. 

Markes
bild 

Tva kungar 
Chr. IX 

Chr. X 

Chr. IX 
Tva kungar 
Chr. IX 
Tva kungar 

Chr. X 

Chr. IX 

Chr. IX 

EIN KR. 40 aur Chr. X 

2 kronur 25 aur Jon Sig. 

Upplaga 
i tusen 

180 
80 

528 

148 
150 

80 
100 

199 

100 

95 

100 

50 

Utgivn.
dag 

24.12.21 
20.1.22 

8.6.22 

23.11.21 
20.1.22 
10.4.22 
29.4.22 

juni 23 

2.2.25 

30.1.25 

8.7.26 

6 .1. 26 

(Facit har fel upplageuppgift for nr 104 och 99. Utgivningsdag ar 
ovan angiven enl. Jonsbok som raknar med ·den dag da leverans skedde 
fran patrycks-tryckeriet eller, om flera leveranser forekom, den 
forsta leveransdagen. Facit har nagot felaktiga datum for nr 
104 och 98.) 

Fargen pa frimarkena har inte medtagits i denna tabell. Det kan 
emellertid noteras, att den enda patryckta nya valor, som be
rorde det vid patryckstillfallet gallande UPU-fargschemat, var 
10 aur nr 158. Detta patryck gjordes pa F. 127, dvs. den grana 
5 aur av 1920, och market fick i och med patrycket ratt UPU-farg. 
Tj. 55 var ett rott marke och 159 ett blatt. Dessa fick patryck 
som inte stamde med UPU-valorerna vid patryckstillfallet for resp. 
farger. Detta har tydligen ansetts betydelselost, i forra fallet 
darfor att tjanstefrimarkena inte fick anvandas pa utrikes post, 
i senare fallet kanske darfor att det blaffiga patrycket EIN 
KRONA borde gora det uppenbart att det inte var ett normalt marke 
avsett for utlandsbrev. 

Lat oss nu forsoka oss pa att forklara, varfor de olika patrycken 
gjordes. 
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5 aur (F. 104 och 98) 

Forsta leveransdag for dessa overtryck infoll enl. ovan i slutet 
av 1921. Hade postverket vid denna tid en brist pa 5-aurmarken 
med bild av Christian X? (Fran eventuella restlager av aldre 
marken kan vi har bortse, eftersom dessa blev ogiltiga vid arets 
utgang.) Nej visst inte, det visas av det faktum att hela 528.000 
av det grana 5-aurmarket, som levererats 1920 i en sammanlagd 
upplaga av over 1 miljon st., kunde overtryckas till 10 aur 1922. 
Felet var emellertid, att detta marke hade samma farg som det 
under 1921 utgivna 10-aurmarket. Nya 5 aur i olivgront kom ej 
forran i juli 1922. Enligt Jon Adalsteinn Jonsson i Jonsbok tycks 
det "gamla" grana market ha fatt anvandas till slutet av 1921. 
Overtrycket tillkom alltsa for att forse postverket med ett gil
tigt 5-aurmarke under perioden januari-juli 1922. Att just 16-
aurmarken anvandes till patrycket berodde naturligtvis pa att 
stora restforrad fanns av dessa marken, och detta har i sin tur 
sin forklaring i att 16 aur som porto blivit obsolet efter 1908. 
Fram till detta ar hade 16 aur varit bade enkelt brevporto till 
Danmark och avgiften for rekommendation, men sedan hade beloppet 
16 aur ingen plats i posttaxorna. 

Patryck av 5 aur gjordes ocksa pa 6 aur Tva kungar, tandn. 14 
(F. 95) i en upplaga av 60.000. Detta patryck levererades den 
14.1.22. Dessa marken blev dock aldrig utgivna, men exemplar 
av dem insandes till UPU i Bern. 

10 aur (F. 158) 

Detta patryck har uppenbarligen betingats av en onskan att spara 
pengar. De nya grana 10-aurmarkena hade ju levererats redan i 
april 1921. Samtidigt satt man, som vi ovan konstaterat, med en 
jattelik restupplaga pa over ~ miljon 5 aur av 1920 ars tryck, 
som hade den farg som behovdes for 10 aur enl. UPU. I stallet 
for att lata trycka ytterligare ~ miljon ex. av F. 132, pa
tryckte man till vasentligt lagre kostnad restupplagan av 5 aur. 
Detta skedde under tiden juni-november 1922. 

20 aur (F. 99, 105, 100 och 106) 

Vi kan forst notera, att det tidigaste av dessa patryck (F. 99) 
har vasentligt mindre siffror och bokstaver i patrycket an de 
ovriga. Detta beror pa att patrycket gjordes av ett annat 
tryckeri (Gutenberg) an det som gjorde de storre patrycken 
(1safoldarprentsmidja). 

Forklaringen till dessa patrycks tillkomst ar helt analog till 
den vi lamnat for 5-aurpatrycken. Det bla 20-aurmarket fran 
1920 fick anvandas till 1921 ars slut, men det ersattande bruna 
20 aur (F. 135) kom forst ut i juli 1922. For att over huvud taget 
kunna tillhandahalla ett giltigt 20-aurmarke under tiden januari
juli 1922 gjordes dessa patryck. 

Man har f.o. all anledning misstanka, att postverket helt enkelt 
avsiktligt senarelade bestallningen av nya 5- och 20-aurmarken, 
sa att leveransen kom forst vid mitten av 1922. Det hade ju i och 
forsig varit naturligt att dessa marken kommit redan 1921 liksom 
de nya "UPU-valorerna". Genom senareUiggningen fick man fram till 
slutet av 1921 en fortsatt forbrukning av de upplagor av 5 och 
20 aur som levererats 1920, och under forsta halften av 1922 fick 
man en billig forsorjning genom patryck av gamla restupplagor. 
I bada fallen en besparing. 
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Av 1920 ars 5- och 20-aurmarken blev dock inte upplagorna for
brukade under 1921. Hur det gick med flertalet kvarvarande 5-aur
marken har visats ovan (F. 158). Restupplagan av 20 aur bla var 
kanske inte stor nog att motivera ett motsvarande patryck (valor
andring till 40 aur) men andock tillracklig for att annu ater
speglas i ett lagt katalogvarde for ostamplat exemplar, sam
tidigt som det stamplade market ar dyrt, beroende pa den korta 
anvandningstiden (mindre an 2 ar). 

Att forbrukningen av 20-aurmarken 1922 var stor syns ju av patrycks
upplagorna, totalt over 475.000 for de fyra patrycken. Men sa var 
ocksa 20 aur vid denna tid enkelt brevporto inrikes och till 
Danmark. Man kan kanske misstanka att man fran borjan avsag att 
bara patrycka gamla 25 aur men att, da dessa inte rackte till, 
man fortsatte med 40-aurmarken, som ocksa fanns i stor mangd i 
forradet. 

Ovriga patryck (F. Tj. 55, 101, 102, 159 och 121) 

Om dessa kan vi fatta oss kort. De syns alla ha tillkommit i kost
nadsbesparande syfte. Det fanns ju kurserande marken av samtliga 
valorer, men i stallet for att bestalla nytryck patryckte man 
aldre, ej langre giltiga, marken med kvarliggande storre restupp
lagor. 

Det ar dock icke osannolikt att ett av patrycken - det med EIN 
KRONA - atminstone delvis har haft en annan bakgrund. En ny tryck
upplaga pa c. 100.000 marken av Christian X 1 kr. (F. 142) blev 
fardig i augusti 1926. Patrycket F. 159 tillkom ju i borjan av 
juli samma ar. Detta kan tyda pa att patrycket gjordes darfor att 
postverket fann sig sta infer risken att vara utan 1 kr-marken, 
innan den nya sandningen kom. En indikation pa att det kan rora 
sig om en i hast verkstalld nodfallsatgard ligger ocksa i att dessa 
marken blev patryckta av Felagsprentsmidjan i stallet for av det 
ordinarie patryckstryckeriet. (Att patrycket gjordes pa ett blatt 
marke, vilket val noga raknat var en avvikelse mot UPU-konven
tionen, skulle ocksa kunna vara lattare att forsta, om patrycks
beslutet tillkommit i all hast och man da forbisett UPU-reglerna.) 
Om detta antagande ar riktigt, skulle EIN KR6NA-patrycket vara ett 
slags parallell till pr{r-patrycket genom att bada gjordes for 
att ersatta en valor som tog slut i forradet. 

Den av sekreteraren utarbetade bilagan om de islandska nummer
stamplarna, som medfoljde rapport nr 68, har redan foranlett en 
del korrespondens. Inledningsvis tackar forfattaren for de van
liga ord om bilagan, som han fatt fran flera hall. 

Walther Fenger har gjort ett papekande om nollorna i stampeltyp 
Nlc, jamforda med dem i typ Nla. I bilagan och i Facit anges att 
"siffrorna 0, 6, 8 och 9 i Nlc ar vasentligt smalare och spetsigare 
an i Nla". Fenger sager att detta inte ar helt riktigt, och dari 
har han ratt, efter vad vi nu kunnat konstatera. Att nollorna i 
180, 201, 202, 203, 207, 208 och 210 ar "spetsigare" tycker sekre
teraren ar klart, men for ovriga fyra nummer med nollor i serien 
ar ingen tydlig avvikelse fran nollorna i Nla att notera. Att de 
14 stamplarna av typ Nlc her till en och samma leverans 1911 ar 
dock helt bevisat genom dokumenten i postverkets arkiv. Det syns 
ocksa pa att 201-210 har en siffra "2" som avviker fran den i 
Nla. Men att beskriva den avvikelsen ar svarare an att ange att 
vissa sifror ar "smalare och spetsigare" an i den tidigare typen. 

Fenger ifragasatter ocksa om inte ytterligare nagra nummer borde 
varit med i den lista pa bilagans s. 2, som anger de stampelnummer 
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upp till 237, som med sakerhet varit i reguljart bruk efter 1930. 
De av Fenger namnda exemplen pa andra nummer foranleder ingen and
ring i listan, da det ror sig om tveksamma fall. Ytterligare forsk
ning och nya iakttagelser kan dock, sasom forutsattes i bilagan, 
komma att tillfora listan flera nummer. 

Nummerstampelbilagan foranledde Leif Fuglsig att ta upp en fraga 
av posthistoriskt stort intresse. Han har ett "brjefspjald" fran 
1904 med avsandarstampel 93 (Arnes), genomgangsstampel 101 (Reykjar
fjordur) och ankomststampel 1SAFJORDUR. Han forvanade sig over 
att det pa kortet inte ocksa fanns en stampel STRANDAS1SLA, vilket 
var den stampel som da anvandes i Stadur { Hrutafirdi, den PA 
(postafgreidsla) som var overordnad de BH (brefhirdingar), som 
hade 93 och 101. Utgangspunkten i hans resonemang var alltsa an
tagandet att post fran en BH forst gick till dess overordnade PA. 
Emellertid ar detta kort ett bevis bland mang~ for att rutinen 
inte var upplagd pa detta satt. Posten fran en BH sandes pa den 
vag, som gav snabbaste befordringsgang, och den behovde alls inte 
passera den overordnade PA. Ett parallellt fall ar ett annat av 
oss kant brevkort fran 1905 med avsandningsstampel 125, genom
gangsstamplar 124 och D1RAFJORDUR samt ankomststampel !SAFJORDUR. 
Om kortet fran 125 (Bildudalur) skulle gatt via dess overordnade 
PA, hade det fatt stampeln B~R, men transport over denna ort 
skulle mer an fordubblat befordringsvagen och avsevart forsenat 
kortet. 

Apropa upplysningar som gar att utvinna ur bevarade forsandelser 
kan foljande namnas. !bland ser man frimarken som fatt tva nummer
stamplar med olika nummer eller en nummerstampel och en brostam
pel. Orsaken till den dubbla avstamplingen kan man ju i regel inte 
klargora, nar det ror sig om ett lost frimarke. Men ett originellt 
brev, som gick pa en dansk auktion (Globalia) i somras, gav moJ
lighet till en analys av en dubbel stampling av frimarkena. 
Brevet, adresserat till Sverige, ar frankerat med 9 frimarken och 
stamplat dels med nummerstampel 293, dels med brostampel (typ 
Bla) MJ6AB6L pa alla frimarkena, dock tycks ett av frimarkena inte 
ha traffats av brostampeln, som f.o. varit daligt infargad. Ar
talet i brostampeln synes vara 1946. Nr 293 anvandes i Brautarholt, 
vilken plats liksom Mjoabol ligger i Haukadalshreppur i Dalasysla. 
Skulle man utan karta och andra hjalpmedel gissa pa forklaringen 
till den dubbla avstamplingen, skulle det val ligga nara till 
hands att tro, att brevet fatt 293-stampeln och sedan passerat 
Mjoabol (kanske det var en overordnad PA?) som ansett en datum
stampling onskvard. Kartan ger dock klart besked om att brevet 
startat sin vag i Mjoabol, som ligger hogre upp i dalen, och att 
det sedan pa sin vag till Reykjavik passerat Brautarholt. For
klaringen maste darfor vara den att den nitiske BH-mannen i 

Brautarholt observerat att Mjoabol-stampeln genom sin svaga in
fargning givit en otillfredsstallande makulering, och dessutom att 
ett marke inte stamplats, varfor han klamt pa sin 293 pa alla mar
kena. Brautarholts BH oppnade forst 1945 och blev da en av de sista 
BH som fick nummerstampel, innan serien tog slut med nummer 300. 
Mjoabol daremot hade funnits som BH sedan 1920 och horde darfor 
till de BH, som 1930 fick brostampel. 
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