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Kara vanner! 

Rapport december 1987 
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Hastens speciella handelse for manga av oss i Islandssamlarna var 
HAFNIA 87, utstallningen i K~benhavn. Hit strommade manga med
lemmar, vare sig vi bor i Danmark, Island, Sverige eller annor
stades. HAFNIA var inte lika stort som STOCKHOLMIA forra aret 
men kunde bjuda pa en samling islandska exponat, som torde ha 
overtraffat varje tidigare utstallning. Se vidare report a ge 
langre fram i rapporten. 

En sarskild gladje var det att sa ma nga islandssamlare kunde 
sammantraffa och bekanta sig med varandra pa eftermiddagen den 
17 oktober. Den ursprungliga ramen for den traff, som fran borjan 
arrangerats huvudsakligen for var forening, kom att sprangas, 
framst genom deltagande av medlemmar i den nybildade Islands
klubben i Danmark (varom mera langre fram). Totalt samlades nar
mare ett 50-tal islandssamlare, lyckligtvis i en storre sal an 
den som fran borjan avsetts. En stor sorg for oss alla var att 
Folmer 0stergaard, som arrangerat motet, sjalv blev forhindrad 
att deltaga pa grund av sjukdom. Vi har senare med gladje hort 
att han mot slutet av utstallningstiden dock var sa rask, att 
han fick mojlighet att besoka HAFNIA. 

Manga nya bekantskaper stiftades under motet. For undertecknad var 
det speciellt trevligt att for allra forsta gangen personligen fa 
mota medlemmar, som under arens lopp lamnat bidrag till rappor
terna och med vilka jag i vissa fall haft en livlig korrespondens 
i aratal, t.ex. Olafur El{asson, Leif Fuglsig och Anker Jonsson, 
men givetvis ocksa andra foreningsmedlemmar som jag inte traffat 
forut. Manga andra, vilkas namn ofta dykt upp i rapporterna under 
arens lopp, var ocksa dar, bl.a. Jon Adalsteinn Jonsson, ~or 
~orsteins, Walther Fenger och Arno Debo, som kommit upp fran 
Munchen for att deltaga i juryarbetet. Arno demonstrerade for 
resten pa motet flera forfalskningar av "Kr. 10"-patrycket. 

Efter ett langre uppehall i foreningens auktionsverksamhet blir 
det nu ater en auktion i var, sedan Hans Raland och hans vanner 
erbjudit sig att ta hand om arbetet med en sadan. Harom mera inne 
i rapporten. Vi hoppas nu att vara medlemmar livligt Staller upp 
med inlamningar. Glom ej: sista inlamningsdag 31 januari. 

Eftersom detta blir sista rapporten for i ar far jag framfora 
ordforandens och styrelsens onskan till Er alla om 

GOD JUL och GOTT NYTT AR 

Sekreteraren 
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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. 
Torsdagen den 14 januari 
Tisdagen den 16 februari 
Torsdagen den 24 mars 
Tisdagen den 19 april 
(Betr. sammantrade i maj 

Pelle Hanner visar nurnrnerstamplar 
Arsmote 
Visning av auktionsobjekten 
Auktion 

aterkornrner vi i nasta rapport.) 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad. Vid sammantradet den 12 april vis
ning av objekten i varens auktion. Program i ovrigt i Goteborgs
Posten sondagen fore motesdagen. 

Inbetalningskort for arsavgiften 1988 utsandes med nasta nurnrner av 
Rapport. For den handelse nagon skulle vilja betala tidigare -
sadant forekornrner faktiskt - meddelas har beloppet av avgiften for 
1988, sa att vi undviker att fel belopp insandes. 

S-medlernrnar (bosatta i Stockholms-omradet) 
G-medlemmar (medlemmar i Islandsklubben i Goteborg) 
Alla ovriga medlernrnar 

50 kr 
60 " 
45 " 

G-medlernrnar betalar till postgirokonto 26 73 70-5 (Islandsklubben 
i G.) och alla andra till postgiro 40 29 57-5 (Foreningen 
Islandssamlarna). 

Efter ett uppehall under ett och ett halvt ar far v~ ~ var ater en 
foreningsauktion. Anledningen till uppehallet var narmast att nagra 
av de senaste auktionerna blev mindre lyckade genom att lamna 
underskott, vilket givetvis gjorde auktionskornrnitterade (i Goteborg 
resp. Stockholm) mindre hagade att stalla upp. 

Nu har anda den stockholmska kornrnitten tyckt att det finns behov 
av en ny auktion. Kommitten har Hans Raland som ordf. och Per 
Olov Abrahamson och Christer Engstrom som medverkande. 

Kom ihag att framgangen med auktionen blir beroende av ett livligt 
deltagande sasom inlamnare av foreningens medlernrnar och pa att Ni 
som lamnar in kommer med trevligt och bra material och satter 
realistiska (= inte for hoga) minimipriser, alltsa de priser som 
Ni accepterar att objekten lagst saljs for. Kom ihag att fore
ningens villkor ar sallsynt gynnsarnrna: 10 % pa forsaljningssurnrnan 
tas ut av inlamnaren, inget palagg betalas av koparen. 

Kom ocksa ihag att: 
1) objekt som inlamnas skall vara uppsatta i instickskort eller 

sonderklippta Visirblad. Brev insattes i plastfickor. 
2) objekten maste vara fortecknade pa en medfoljande lista. Listan 

skall for varje objekt ange Facit-nurnrner, kort beskrivning, 
kvalitet (inkl. uppgift om defekter), katalogpris samt det av 
Dig satta minimipriset. (Av medlernrnar i utlandet, som ej har 
tillgang till aktuell Facit-katalog, kraver vi dock inte uppgift 
om katalogpriset.) 

En extra avgift av 2:- kr per objekt uttages, om ovanstaende regler 
inte foljts. 

Objekt skall ha ett varde (minimipris) av minst 25 kr. Objekt som 
av nagon anledning ej medtages i auktionen (kornrnitten har enligt 
foreningens auktionsreglemente ratt att "gallra" i materialet) 
atersandes normalt forst vid slutredovisningen . Onskas omedelbar 
retur maste detta anges och returen sker da pa inlamnarens bekostnad. 
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Inlamning kan ske nar som helst - ju forr desto battre - men 
senast den 31 januari. Objekten sands till Hans Raland, 
Legendvagen 15, 175 70 JARFALLA. Vill Du radgora med Hans om 
nagot rorande inlamningen ar hans (Hans') bostadstelefon 
0758/168 38. 

Auktionslistan utsandes senast den 15 mars. 
Visning blir det pa sammantrade i Stockholm den 24 mars och i 

Goteborg den 12 april. 
Auktionen halls den 19 april i Stockholm. 

Hjartligt valkomna med inlamningar! 

Det islandska filatelistforbundet, L1F, star som vard for en ut
stallning, L!F!L 88, den 18-20 mars 1988. Utstallningskommitten 
inbjuder medlemmarna i var forening att deltaga med exponat. 
Genom Jon Adalsteinn Jonsson har vi mottagit anmalningsblanketter 
med utstallningsreglemente (allt oversatt till svenska!). Anmalan 
om deltagande skall vara Reykjavik till handa fore 1 februari 1988. 
Den som ar intresserad av detta kan fa blankett fran Islands
samlarnas sekreterare, Per Hanner. Skriv eller ring 08/67 45 75 
(bostaden). 

Jon Adalsteinn namner samtidigt att det nu ar beslutat att 
NORDIA 91 skall hallas i Reykjavik. 

I Danmark har sedan flera ar funnits en liten och aktiv samman
slutning av islandssamlare med sarskilt intresse for forskning, 
kallad Islandsgruppen. (Majoriteten av medlemmarna i denna grupp 
ar ocksa med i Islandssamlarna.) Fran denna grupp har nu tagits 
initiativet till bildandet av en ny forening, Islandsklubben i 
Danmark, vilken stiftades den 8 september i ar. Till ordforande 
valdes Ebbe Eldrup. Klubben foretog sig ocksa omedelbart en 
mycket lovvard garning, i det man till hedersledamot utsag 
Folmer 0stergaard, islandssamlarnas nestor i Danmark. 

Den danska klubbens program tycks bli liknande var egen forenings, 
med manatliga traffar i K~benhavnsomradet och med ett klubborgan, 
vilket liksom var Rapport skall utsandas 4 ganger/ar. 

Klubben ar i motsats till Islandssamlarna ansluten till sitt lands 
filatelistforbund, vilket torde betyda en ratt hog arsavgift for 
den som inte pa annat satt ar medlem av Danmarks Filatelist Forbund. 

Vi onskar var nya "systerforening" lycka till och hoppas fa ett 
gott samarbete med den. Samtidigt far vi uttrycka en forhoppning att 
fa behalla vara danska medlemmar - vi har ett tjugotal - och allt
jamt fa gladjen att infora bidrag fran dem i var egen Rapport. 

"Post- og s:lmaminjasafnid" ar det islandska namnet pa det post
och telemuseum, som i ar oppnats i Reykjaviks grannstad 
Hafnarfjordur, dar det inrymts i en tidigare telefonstations
byggnad. Museet tycks huvudsakligen vara agnat at aldre utrust
ning och inventarier inom post- och teleomradena. Bl.a. kan man 
har fa beskada aldre makuleringsstamplar, sasom t.ex. numrnerstamp
lar. Daremot finns dar enl. uppgift ingen utstallning av frimarken 
och brev, bortsett fran en del nyare frimarksemissioner. Museet, 
som tills vidare halls oppet sondagar och tisdagar kl. 15-18, tog 
den 1 september 1987 i bruk en egen poststampel, typ B8b. Vi 
sander till Island fragan om museet blivit brefhirding eller 
postutibu (postfilial)? Eller ar det postalt bara en del av 
Hafnarfjordurs postexpedition? 
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Pa auktion i anslutning till HAFNIA saldes ett skildingbrev - enl. 
uppgift det sista av dem som inga tt i den Crafoordska samlingen. 
Det var frankerat med ett 16 sk. fintandat, stamplat i Djupivogur 
och adresserat till K¢benhavn. Priset blev Dkr. 350.000 + 12,5 %, 
vilket i svenska pengar blir ungefa~ 370.000 kr. 

I forra rapporten namnde vi den nya halvarligt utkommande tid
skriften Nordatlant Filateli, vars redaktor ar Kristian Hopballe, 
och att denna kommer att utsandas av Faroarnas postverk till dess 
abonnenter. Enligt vad vi senare erfarit genom Leif Fuglsig har nu 
ocksa Islands postverk bestallt tidskriften for motsvarande andamal. 

Foljande nya frimarken kan vi denna gang anmala. 

Facit Utg.- Valor, 
nr dag kronur Motiv etc. 

704 10/6 20 Rasmus Krist jan Rask 

705 16/9 13 Jorduggla (Asio flammeus) 
706 II 40 Rodvinge(trast) (Turdus iliacus) 
707 II 70 Strandskata (Haematopus ostralegus) 
708 II 90 Grasand (Anas platyrhynchos) 

709 9/10 30 Frimarkets dag, block (forsaljningspris 45 kr) 

710 9/10 12 Tandvard 

711-714 9/10 4 x l3 Landvattarna, hafte med 13 kr-marken, 4 olika. 
Haftet har 12 marken, pris 156 kr 

715 21/10 12 Julmarken: julhogtiden 
716 II 17 II julljuset 

For varje emission anvandes sarskild forstadagsstampel. 

Det forsta av dessa marken bar ett portratt av den danske sprak
forskaren Rasmus Kristian Rask (stavningen Kristjan, som star pa 
market, arden islandska), som levde 1787-1832. Market ar, om vi 
raknat ratt, unikt darigenom att det ar forsta gangen under den 
islandska republikens tid, som en dansk person hedrats pa ett is
landskt frimarke. Darmed ar Rask ocksa den ende dansk utom kungarna, 
som finns pa islandskt frimarke. Forklaringen till fenomenet far vi 
i de islandska ord, som ocksa star att lasa pa market: "Verndum 
tungu, vondum mal", pa svenska "Sla vakt om spraket - varda talet". 
Detta var Rasks uppmaning till islanningarna. Rask var en av alla 
tiders framsta sprakforskare, en bjasse bland lingvister. Det forn
nordiska spraket och islandskan blev han fascinerad av redan i skol
aldern, och vid 24 ars alder gav han ut en islandsk ordbok och 
grammatik. Aren 1813-1815 vistades han i Island och tog darunder 
initiativet till grundandet av Islandska Litteratursallskapet 
(ihagkommet vid sitt 150-arsjubileum 1966 med ett par fula fri
marken, Facit 443-444). Rasks insatser for bibehallandet av ett rent 
islandskt sprak anses banbrytande. Vi kan slutligen namna, att Rask 
senare ocksa forskade i angelsaxiska, finsk-ugriska sprak och indiska 
sprak samt runskrift och kilskrift. 

Konstnaren prostur Magnusson har ater lyckats utomordentligt, nar 
han nu gett oss fyra vackra fagelmarken som en fortsattning pa den 
serie som paborjades 1986 (Facit 681-684). Faglarna ar aven denna 
gang sadana, som forekommer i hela norra Europa och alltsa aven i 
de andra nordiska landerna. Grasanden ar ju en gammal bekant, som 
finns att se lika val i Reykjav{ks stadssjo Tjornin som pa Strommen 
i Stockholm . Strandskatan heter Tjaldur pa bade islandska och 
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faroiska, och eftersom den ar Faroarnas nationalfa gel a terfinner 
man den pigga rodnabbade pippin ocksa i en av Faroarnas forsta 
frimarksserier (Facit 31). Den gillar musslor och snackor men med 
sin oerhort kraftiga nabb kan den ocksa bracka upp ostron, vilket 
foranleder inte bara det latinska namnet "ostralegus" utan aven 
att fageln pa engelska, tyska och franska heter "oystercatcher", 
"Austernfischer" resp. "huitrier". En gammal ostronalskare kan 
da bli riktigt avundsjuk! 

Frimarkets dag-blocket 1987 ar en parallell till motsvarande block 
1986, som i den av islandska postverket ordnade omrostningen om 
vackraste marke 1986 fick storsta antalet roster. Det ar aven i ar 
fraga om en landskapsscen fran 1836 av Auguste Meyer, graverad av 
Czeslaw Slania. Intressant ar att arets motiv ar hamnen i 
Djupivogur i Berufjordur, alltsa just den plats som hade en post
expedition 1872 dar man anvande den i tidigare rapporter ofta 
namnda stampeln BERUFJORD (se senast rapport nr 65). 

Nagot skonhetspris lar inte kunna utdelas at tandva rdsmarket, som 
visar en liten flicka borstande tanderna. Den islandska texten be
tyder: "Dina tander - valet ar ditt". Island har hog socker- o ch 
sotsakskonsumtion. I den islandska posttaxan finns just nu ingen 
avgift understigande 13 kr, varfor ett 12 kr-marke far ses som en 
kompletteringsvalor, aven om det ar svart att se, att just en s a dan 
valor skulle behovas. Trots att brevtaxan ar 13 kr medgavs FDC
stampling av kuvert med bara ett 12 kr-marke for brev inom Island. 

"Landvattarna", som enligt Snorri Sturlusons Heimskringla en gang 
i gamla tider forsvarade Islands kuster och hindrade landstigning, 
ar ju gamla bekanta for oss Islandssamlare. De ar fagel (orn eller 
grip?), tjur, drake och jatte, och de finns forut pa 3 aur Alltinget 
(Facit 173), Alltingets flygpostserie (F. 189-193) och Islands 
vapen (F. 417 ar 1964). Nu har var och en av dem - i utformning av 
prostur Magnusson - fatt ett eget marke och de fyra bildar ett 
fyrblock. Tre sadana block finns i det nya frimarkshaftet, som icke 
ar avsett att saljas i automat utan over disk . Haftet ar tillverkat 
av svenska PFA och har svensk typ med 3-sidigt tandade marken. 

Arets julmarken har utformats av konstnaren p6rdur Hall. De far 
val anses litet lattare att forsta an vissa tidigare julmarken. 
Pa 13 kr-market symboliseras julhogtiden av grankvistar och pa 
17 kr-market far levande ljus erinra om ljusets fest. 

Pa en tysk auktion gick i hostas ett H6pflug-brev, som i katalogen 
var avbildat utan att reketiketten syntes. Genom korrespondens 
med auktionsfirman fick vi bade numret, som ar ~. och bild av hela 
brevet. Med detta tidigare for oss okanda nummer ar totalantalet 
av oss kanda bevarade Balbo-brev 104 st. 

Begagnandet av stampeln TOLLUR pa frimarken, som anger att fri
market anvants for betalning av tullavgift pa varor i postpaket 
och andra postforsandelser, borjade vid mitten av 1924 och pagick 
till 1938. 

I forra rapporten namndes (i artikeln om 1934 ars luftpostmarken) 
att det finns frimarken katalogiserade med "varianten" att de ar 
TOLLUR-stamplade, trots att de inte anvants under perioden 1924-
1938, vilket innebar att de ar efterstamplade och inte faktiskt 
anvants for tullbetalning. I artikeln namndes dels 1939 ars nytryck 
av 10 och 20 aur i 1934 ars luftpostserie, dels marken i 1939 ars 
fiskserie. Leif Fuglsig papekar nu, att det finns annu ett sadant 



Falska 
stamplar i 
omlopp! 
Varning! 

- 6 -

"felstamplat" marke katalogiserat, namligen 1 eyr Tva kungar, tandn. 
14 x 14~ (Facit 91). Detta marke var ju, soru framgick av en annan 
artikel i forra rapporten, ogiltigt efter 1921. I "Handb6k urn 
islenzk frimerki" av 1973 upptas detta marke som kant med TOLLUR
stampel (vilket torde vara orsaken till att det namns som sadant 
i Facit) liksom ocksa 3 marken ur fiskserien, utan att det anges 
att stamplingen av dessa ruarken inte tillkomruit i laga ordning. 

Alltsa: har nagon av vara TOLLUR-samlare rued ljus och lykta sokt 
efter ett F. 91 med TOLLUR till sin samling utan att lyckas, sa 
kan han nu lugnt sluta rued det. 

1) Falsk Reykjavik-stampel, typ Bld, datum 15.V.37.15 

Lars-Olof Knutsson i Fritsla har haft ogonen med sig vid studiet av 
stamplarna pa en del marken som utbjudits pa svenska auktioner i ar. 
Han har skickat oss en hel serie urklipp ur auktionskataloger, alla 
forestallande marken med exakt samma stampel: 
a) Snyggt mittstamplade med Reykjavik, 15.V.37.15: 

Facit 222 25 aur ur 1937 ars jubileumsblock 
" 162-164 Zeppelin 1931-serien (Gota frimarken, obj. 347) 
" 189-193 Alltingets flygpostserie 

b) Kantstamplat med datum synligt som 15.V.3: 
Facit 2 55 2 kr i serien N.Y.-utstallningen 1939 

c) Kantstamplat med datum synligt som 15.V.: 
Facit 259 2 kr i serien N.Y.-utstallningen 1940 (CL-fri-

marken, obj. 4891, beskriven som "stamplad i ratt tid") 

Det gemensamma for alla markena ar, att de som stamplade ar varda 
mer an som ostamplade. 

Datum 15.V.37 passar ju utmarkt for F. 222 men ar orimligt pa 
F. 189-193, vilkas giltighetstid utgick 31/7 1930, och forgyller 
knappast Zeppelin-serien. 

Stampeln ar som sagt av typ Bld (jfr. bilagan till Rapport 66). 
Reykjavik har haft atminstone 9 stamplar av denna typ. Stampelav
trycken pa de av Lars-Olof observerade objekten stammer inte med 
nagon av de 9, varav vi har bilder. Narmast ligger den en stampel 
som ar kand med datum 14.V.37.15, men bade bokstaver och siffror 
har ett avvikande utseende. 

Slutsatsen ar att vi har har en ren stampelforfalskning, som man 
maste se upp med. Den ar sarskilt farlig, da inget artal syns pa 
market utan bara "15.V." eller "15.V.3". 

2) Falsk nummerstampel 82 

Nummerstampel 82 finns i tva typer, Nla och N2, bada ratt sallsynta 
och darfor dyrbara. Stampeln av typ N2 levererades 1922 som ersatt
ning for den pa nagot satt forstorda Nla-stampeln. Under mellan
tiden, c. 1921-1922, hade Mrelifell nr 210 till lans. 

Det har lange varit kant for foreningens sekreterare, att en 
"variant" av Nla-82 funnits. Denna stampels siffror overensstammer 
icke exakt med de "8" och "2" som finns i den obestritt akta stam
peln och i andra Nla-stamplar: bada siffrorna ar slankare (smalare) 
an de akta, och siffran "2" saknar den rondor i nedre delen av 
stapeln, som den borde ha. Siffrorna ar inte heller av den form som 
ingar i typ Nlc. Jag har dock icke av hittills kant material helt 
kunnat utesluta, att "varianten" varit en oregistrerad ersattnings
stampel, ett parallellfall till Nlb-39 (jfr bilagan till Rapport 68). 
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Emellertid dok tva marken med denna "variant" av stampeln under 
hosten upp pa en mindre auktion (AHK) och dessa tva, tillsammans 
med de 4 ex. jag tidigare kant till gor det nastan helt sakert 
att "varianten" ar en forfalskning. Av sammanlagt 6 marken med 
denna stampel ar 4 st. ocksa forsedda med delar av annan stampel, 
vilket eljest ar mycket ovanligt. Vidare representerar dessa 
6 marken lika manga emissioner, alltifran 1 GILDI till 5 aur fisk 
fran 1939. Nagon legitim anvandning av en "extra" stampel under 
sa lang tid kan ej tankas. 

I efterfoljande avbildningar visas dels nagra av Lars-Olof Knutssons 
katalogurklipp samt en akta Reykjavik av typ Bld, dels Nla-82, 
N2-82 och den falska 82, i angiven ordning. (Av sakerhetsskal ar 
det lampligt att inte aterge de akta stamplarna i naturlig storlek. 
Dessa- och falska 82 - ar forminskade.) 

~'1.-.llt!ij 
~ -r.;;j;j.~ 

15 t , J7 

Vi sande till HAFNIA var specielle utstallningsreporter, som ocksa 
refererade STOCKHOLMIA 86 och HAFNIA 76. Har kommer hans rapport. 

"Organisatorerna av HAFNIA hade satt som sitt motto att den icke 
skulle vara storst men "den hyggeligste" av frimarksutstallningar. 
Det kan nu antecknas att formatet, matt i antalet ramar, var tva 
tredjedelar av STOCKHOLMIAs, vilket kandes skont och i och for sig 
hyggeligt. Allra hyggligast var nog barnavdelningen med frimarks
avvaskning, massor av sma levande smekdjur och besok av den 
specielle K~benhavns-figuren Pierrot (enligt sakkunnig dansk be
damning troligen icke Tivolis upplaga utan snarare Bakkens). Med 
en suck over att ha lamnat barnaaren for 55 ar sedan fann jag mig 
emellertid bora overga till allvarligare avdelningar. 

Det var latt att konstatera, att islandsfilatelin var annu battre 
representerad har an forra aret i Stockholm. Markligt nog for en 
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utstallning i Danmark var daremot Faroarna och Gronland foretradda 
av ganska fa exponat. Av Dansk Vastindien fanns 4 exponat, daribland 
ett av en av vara aldsta medlemmar, Torben Geill, som belonades med 
guld och hederspris. 

Mangden av Islands-exponat gor att jag har far koncentrera mig pa 
dessa. Det fanns 17 sadana, inkl. officiell klass men oraknat 
"Bibelbrevet", som ocksa visades i Stockholm men nu inte atfoljdes 
av nagon forfalskad "nyupptackt". De 17 fordelade sig pa: heders
kJass 2, officiell klass 1, juryklass 1, traditionell filateli 8, 
posthistoria 3 och luftpost 2. Ledsamt nog maste jag konstatera, att 
i ungdomsklassen ingen utstallde Island. 

I fortsattningen anges med (M) att vederborande ar medlem i var fore
ning. 

Islands riksarkiv och nationalbibliotek. Denna utstallning i heders
klassen var utan jamforelse det mest fantastiska Islands-exponatet. 
Det inneholl omkring 100 forfilatelistiska brev inom landet och 
fran utlandet alltifran 1700-talet och dessutom 26 skildingbrev, 
varav 15 med tjanstemarken!! Olafur Eliasson, som varit anlitad som 
filatelistisk konsult av de statliga institutionerna, kunde emeller
tid forklara, att det finns manga fler skildingbrev i arkiven. (For 
15 ar sedan angav Facit antalet kanda skildingbrev till 22, "varav 
ungefar halften i islandska museer". Upptackten av riksarkivets 
fantastiska rikedom pa posthistoriska rariteter var da annu inte 
gjord.) 

Danmarks postmuseum visade i samma klass, forutom danska rariteter, 
aven 9 islandska helark: skildingar, aurar och ett prir-ark. 

Islandska postverket (officiell klass), som forra aret i Stockholm 
visade aurar-helark, utstallde nu frimarkshaften och block. Fri
markshaftena fran 1930- och 1940-talen fanns med i manga varianter, 
bl.a. sag vi tva haften fran 1935, som ej ar beskrivna i Handb6k 
urn islenzk frimerki. 

Halfdan Helgason (M), Island, juryman pa HAFNIA, utstallde ater utom 
tavlan sin fina helsakssamling. 

Harald Tysland (M), Norge (star guld) har ytterligare byggt ut sin 
stora samling av klassiskt Island med nya brev, flera stamplar osv. 
Samlingen innehaller nu bokstavligen hundratals skildingar, varav 
300 sitter i 3 helark och tva pa skildingbrev. Denna samling ar val 
nu den ojamforligt storsta pa omradet i Norden. 

Gene Scott, USA (star guld) visade skildingar och aurar. Hans sam
ling innehaller flera stora rariteter, bl.a. ett brev med danska 
marken avstamplade med 236 i Reykjavik, provtryck m.m. Den verkade 
dock ganska ojamn, och medaljens hoga valor var ovantad enl. flera 
bedomare . 

Roger A. Swanson, USA (guld) har, som vi sag redan i Stockholm, en 
utmarkt fin klassisk samling, speciellt av brev, och han har nu i 
likhet med Tysland tva skildingbrev att briljera med. 

Ebbe Eldrup (M), Danmark (stor vermeil) visade posthistoria och 
frimarken 1847-1903. Exponatet var sarskilt starkt pa stamplar och 
brev. Som den forskare han ar visade han inte frimarkena med deras 
nyanser i den vanliga katalogordningen utan i ordning efter tryckar. 

Lars Ingemann (M), Sverige (vermeil) hade savitt jag kunde se, i 
sitt exponat ungefar samma samling av aur och prir m.m. som pa 
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Stockholmia, dar han fick bade stor vermeil och hederspris. Detta 
visar val att nagon absolut objektiv bedomning av exponat knappast 
forekornmer pa utstallningarna. 

T.C. Jensen (M), Danmark (verme~l) visade! GILDI utmarkt valex
ponerat och val kommenterat. Givetvis fanns har varianterna i 
stora mangder. 

Orla Nielsen (M), Danmark (silver) utstallde ''Island 1847-1918 och 
senare overtryck". Samlingens tonvikt lag pa stamplat material. En 
intressant och ovanlig specialitet var rekonstruktioner av 25-
block av aurarrnarken av ovaltypen (dessa marken trycktes ju med 
en uppsattning av 25 klicheer), gjord med stamplade marken. Flera 
sadana rekonstruktioner ingick. 

Torben Jensen, Danmark (silverbrons) visade Christian X pa ett 
mycket trevligt satt. Pa brev demonstrerades frimarkenas olika 
anvandning och olika stamplar. Samlingen var forsedd rned kornrnen
tarer, som antagligen var intressanta men som blev olasliga for 
de flesta pa grund av alltfor liten skrivmaskinstil. 

De nu namnda utstallde i "traditionell filateli". De tre foljande 
visade sina samlingar under "posthistoria". 

Ingvar Andersson (M), Sverige (stor vermeil) hade gjort atskilliga 
nyforvarv sedan STOCKHOLMIA till sin fornamliga samling av 
klassiska stamplar (fram t.o.m. grotesk) som vi beskrev narmare 
for ett ar sedan, men fick sarnrna medaljvalor som i Stockholm. 
(Kanske var juryn strangare an i Stockholm, jfr. Ingemann ovan 
och Johannessen nedan.) 

Hjalti Johannessen, Island (stor silver) visade stamplar 1873-1950 
liksom senast i Stockholm. Samlingen omspanner alltsa alla typer 
av stamplar (D, A, G, C, B och N) med tonvikt pa de aldre, som 
enligt min minnesbild nu visades i storre urval an 1986 och i 
utsokt kvalitet. Beloningen blev dock ocksa har i samma valor som 
forra aret. 

Ole Svinth (M), Danmark (stor silver) utstallde skeppspost, det 
trevliga omradet med ship letter, paquebot, islandskt stamplat 
utomlands osv. Exponatet inneholl en mangd av vackra och intressanta 
brev. 

Pall H. Asgeirsson (M), Island (stor silver) visade "Islandsk aero
filateli 1928-46" och Sigurdur H. porsteinsson (M), Island 
(silverbrons) ocksa islandsk luftpost. Dessa samlingar ar svarbe
domda for den som i likhet med mig icke ar narmare insatt pa om
radet, men bada gjorde ett mycket gott intryck och syntes ge en 
fin bild av den aldre luftposten i Island. 

Jag fick vardefulla kornrnentarer av bl.a. Leif Fuglsig, por porsteins 
och dlafur Eliassen och hade trevligt sallskap med dessa och 
Sollentuna-ganget under min rundvandring" slutar var rapportor. 

I nagra tidigare rapporter har namnts de av Sir Athelstan Caroe 
rapporterade markliga ark i hans ago - ett helt ark och en arkdel 
om 50 marken - av 4 aur ponusta, som har patrycket ! GILDI i den 
platuppsattning som anvandes for Bern-upplagan (nytrycket 1904), 
men dar markena inte ar av Bern-upplagan utan originalmarken med 
liten krona. Uppgiften om dessa ark tycks inte ha lamnat den flitige 
forskaren Leif Fuglsig nagon ro, utan han har satt stora deckar
maskineriet i gang for att soka utrona, hur en sadan hybrid skulle 
ha kunnat uppkornrna. Vi lamnar nu med stort noje ordet till Leif, 
som rapporterar foljande. 
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"Den 20 augusti 1904 levererar tryckeriet Thiele nytrycksarken till 
postverket i K6benhavn, totalt 2.899 ark for de 18 olika valorer 
som ingar i Bern-upplagan. Det trycktes icke lika manga ark av 
alla valorerna, vilket framgar av Thieles rakning, bevarad i danska 
postarkivet. Av 4 aur tjanste trycktes 150 ark. 

Den 3 september sandes 100 ark av varje valor till Island med be
garan om att fa 15 ark per valor overtryckta och tillbakasanda. 
Overtryckningen skedde enligt Felagsprentsmidjans (i Reykjavik) 
huvudbok i december, och de begarda arken aterkom till K~benhavn 
i borjan av januari 1905. 

4 aur tjanste (Facit Tj. 11) och 25 aur frimarke (F. 29) utgjorde 
tillsammans den nast sista tillverkningen av Islands gamla typer 
av frimarken (fore t GILDI och Christian IX), medan den sista 
bestod av 3 aur frimarken med stor trea (F. 21). Av 4 aur tjanste 
sandes 2000 ark till Island den 12 december 1900. Darutover 
trycktes 25 ark, som beholls i K6benhavn, dels for anvandning som 
UPU-exemplar till Bern, dels for frimarksbyte med andra landers 
postverk. 

Nagra av dessa 25 ark av 4 .aur tjanste torde ha funnits kvar 1904, 
och da dessa och nytrycksarken ur postfunktionarernas synvinkel 
var identiska, blev nytrycksarken lagda i samma binge som kvar
liggande originaltrycksark. Bland de 100 ark, som sandes till 
Island, kan da ha smugit sig in minst tva av de gamla arken (1900 
ars tryck), och dessa ark har genom annu en tillfallighet kommit 
bland de 15 ark som overtrycktes och returnerades till K~benhavn. 

Vad som sedan hande med de 15 arken ar foljande: 8 ark gick at dels 
for de marken som skulle sandas till Bern, dels till att sandas 
till vissa lander, med vilka man regelbundet utvaxlade nyheter. Ett 
ark finns i danska Postmuseurn, och detta ar ett "riktigt" nytrycks
ark. Det aterstar da 6 ark, bland vilka Sir Athelstans ark av en ny 
tillfallighet befinner sig, och dessa ark torde ha salts till fri
markshandlare, varefter 1~ ark slutligen hamnat hos Sir Athelstan. 

Man kan fraga sig, om det aven av andra marken blev originalmarken 
som kom att sandas till Island 1904. Det kan inte helt uteslutas. 
Sannolikast skulle detta kunna vara i fraga om 4 och 25 aur fri
marken, vilka hor till de senast tryckta. 3 aur med stor trea av 
1901 betraktades inte sorn ett nytt frimarke utan enbart som ett 
nytryck av valoren, varfor inga extraark trycktes utan hela upp
lagan pa 3000 ark sandes till Island. Detta har lett till att 
danska Postrnuseums ark av "stora trean" ar ett av 1904 ars ny
trycksark! 

Skulle originalmarken av t.ex. 4 eller 25 aur ha blivit atersanda 
till K~benhavn rned 1904 ars overtryck, skulle man latt kunna se 
det i hel- eller halvark eller stora block genom olikheten i plat
uppsattningen for Bern-patrycket i forhallande till tidigare over
tryck, daremot skulle de vara mycket svara att urskilja fran van
liga t GILDI-overtryck nar det galler enstaka rnarken. Vissa posi
tioner skulle dock kunna identifieras. Exempelvis forekommer det 
ett fel i overtrycket, bestaende av ett lodratt brett brott genom 
D i GILQI som finns dels i overtryckssats VI, dels i 1904 ars 
overtryck, i bada fallen i pos. 18 och 68, men i nytrycksuppsatt
ningen ar nollkornbinationen srnal-bred, medan i sats VI bada 
nollorna ar av den breda typen." 
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