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Hej pa Er alla! 

Nytt ar och nya tag - i foreningen och med Din samling. Forsta 
rapporten for aret ger som vanligt en liten aterblick pa aret 
som gatt, bade inom foreningen och i den islandska frimarks
utgivningen. 

Men framforallt skall vi se framat. En av varens handelser inom 
foreningen blir var varauktion. Hans Raland har kampat med en 
ovantat omfangsrik inlamning, som kommit fran manga medlemmar, 
och han kommer ut med en auktionslista av ovanligt stor omfatt
ning for en medlemsauktion. Det ar i skrivande stund icke klart, 
om namnda lista - som sands separat - blir avsand fore eller 
efter denna rapport, men har Du inte fatt den redan kommer den 
snart. Vi hoppas pa ett stort intresse och ett gott auktions
resultat. Det stora antalet avbildade objekt bor val bidraga 
hartill. Hoppas det finns nagot som passar just Dig! 

Nagot som Tom Rinman i Goteborgsklubben och undertecknad speciellt 
ser fram mot ar att snarast mottaga Din medlemsavgift for aret 
(savida Du inte betalt i forvag, se lista nagra sidor langre fram). 
Beloppet for 1988 finner Du pa sid. 3. 

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 (08/667 45 75, obs. det nya numret) 
for att fa koden. 
Torsdagen den 24 mars 
Tisdagen den 19 april 
Onsdagen den 18 maj 

Visning av auktionsobjekten 
Varauktionen 
Varmote hos herr ordforanden, se nedan. 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad. (Sista mote i var den 10 maj, 
forsta i host den 13 september.) Vid sammantradet den 12 april 
visning av objekten i varauktionen. Program i ovrigt i 
Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

Liksom flera tidigare ar har Bernhard Beskow och hans fru Berit 
haft alskvardheten att inbjuda oss att avsluta varsasongen med 
ett mote i det beskowska hemmet Lillpalsen, Osby, Brottby 
onsdagen den 18 maj, kl. 18.30. Sa har kommer Du dit: 
Med bil. Kor Norrtaljevagen c. 30 km ut fran Stockholm, vik till 

hoger vid skylten BROTTBY, far genom Brottby samhalle 
och passera flera busshallplatser, varav den sista heter 
Osseby-Osby. 100 m efter denna hallplats ligger pa hoger 
sida ett vackert litet hus - Lillpalsen. 
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Med buss. Tag buss 625 fran Tekniska hogskolan/Ostra station 
kl. 17.50 och stig av vid Osseby-Osby hallplats 
c. 35 minuter senare. Se i ovrigt alt. med bil. 
Buss finns pa kvallen tillbaka till Stockholm. 

Forhandsanmalan erfordras och gors senast den 11 maj, tel. 
0762/414 56. 

Vid foreningens arsmote den 16 februari 1988 omvaldes samtliga 
funktionarer: 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Bernhard Beskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Ingvar Andersson (for Gbg-klubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Liksom under 1985 och 1986 blev det under 1987 en liten minskning 
av vart medlemsantal, om ocksa bara med litet over 1 %. Sa har ser 
statistiken ut: 

Foreningen Islands-
exkl. Gbg- klubben i 
klubben Gotebor8 Totalt 

Medlemmar den 1 januari 1987 194 107 301 
Nya medlemmar 7 3 10 
Avgangna och avlidna - 11 - 3 - 14 

Medlemmar den 1 januari 1988 190 107 297 

Av de 297 vid arets utgang var 69 (forra aret 67) bosatta utanfor 
Sverige, namligen i 

Norden (Danmark 21, Faroarna 1, Island 24, Norge 9) 55 
Europa i ovrigt (England 1, Frankrike 2, Nederlanderna 2, 

Schweiz 1, Vasttyskland 3) 9 
Amerika (Canada 1, USA 3) 4 
Australien 1 

Vi har alltjamt ett for litet tillflode av nya medlemmar, sarskilt 
i Sverige, och detta ar en stor svaghet. Sekreteraren maste ater
igen be alla och envar att tanka pa detta och hjalpa till med att 
varva nya medlemmar. Vara medlemmar ar oss ju - som syns av ovan
staende och tidigare ars statistik - mycket trogna. Eftersom 
Islands-samlandet (jag vagar inte tro att det ar medlemskapet i 
foreningen) ocksa tycks bidraga till att halla oss vid liv, ten
derar genomsnittsaldern bland medlemmarna att oka. Den ar faktiskt 
skrammande hog. Vi far inte bli en forening av gummor och gubbar! 
Vi behover flera medlemmar bland ungdomar och folk i de nagot 
yngre aldersgrupperna, fast givetvis pensionarer ocksa skall kanna 
sig valkomna att trada in i var krets. Utnyttja darfor varje till
falle att tillfora var forening en ny medlem! Meddela sekrete
raren, som genast sander Dig eller den varvade anmalningsblankett. 
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Nu har tiden kommit att betala arsavgiften for 1988. Kassorerna 
uppmanar alla (utom de som forhandsbetalt, se nedan) att betala 
avgiften snarast. Gor det genast, sa glommer Du inte bort det! 
Avgiften for 1988 ar enligt tidigare fattade beslut: 

f or Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm med 
omnejd och alltsa har S efter medlemsnumret) 

for Goteborgs-klubben Calla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar (t.o.m. det ar da man fyller 18) 
for alla ovriga 

50:-
60:-
10:-
45:-

Av meds ant i nbetalningskort framgar till vilket postgirokonto 
Du skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och 
40 29 57-5 f or ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(som st a r pa adressetiketten och i medlemsforteckningen) och Din 
fullstandiga adress. 

Medlemmar i Danmark, Faroarna, Island och Norge uppmanas att an
vanda den oversanda postgiroblanketten, som tas emot i alla dessa 
lander. Aven fran nagra andra lander (t.ex. Nederlanderna och 
Vasttyskland) ar det enklast och billigast och bast att sanda 
avgiften till vara postgirokonton. Fran ovriga lander kan avgiften 
sandas i svenska sedlar. Maste nagon betala med check, skall den 
vara dragen pa svensk bank och utstalld i svenska kronor, och 
dessutom maste 20 kr tillaggas for att tacka bankkostnad vid check
inlosen. Sedlar resp. check adresseras till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm (check bor dock utstallas pa 
Foreningen Islandssamlarna). 

Det ar mojligt for dem som sa onskar att samtidigt forskottsbetala 
avgiften for 1989. Denna avgift ar lika stor som for 1988 (da 
detta skrivs, ar det inte annu beslutat for Goteborgs-klubben, men 
troligen blir det sa enligt forhandsbesked). -Vi ar ocksa beredda 
att som forut fran medlemmar i utlandet mottaga betalning a conto 
pa framtida avgifter (t.ex. 100 kr) och lovar att halla reda pa 
vars och ens tillgodohavande. 

For att forenkla arbetet vid utsandningen skickar vi inbetalnings
kort till alla, aven hedersledamoter och korresponderande fore
ningar (dessa ar givetvis avgiftsfria) och de manga medlemmar, 
som redan betalt for 1988. For att undvika dubbelbetalning tar vi 
har med en forteckning pa alla som fram till 1 februari 1988 
erlagt betalning pa 1988 ars avgift. 

a) Foljande 
1 s 134 

har betalt full avgift 
2 2 4 2-=6-=9.::::...=..--=-,3;,.J;7z-=4:..:::.-=..G 

4 s 146 s 226 s 271 s 377 
6 s 
8 s 

27 G 
63 s 
87 G 

152 
160 
182 
196 
197 

239 s 288 396 
s 251 s 302 400 

258 s 310 s 415 
G 264 337 G 429 S 
G 266 S 347 432 

for 1988: 
440 s 476 s 
446 477 s 
451 479 
454 485 
466 493 s 
468 496 
474 s 513 

520 
523 
551 G 
552 
562 
576 G 
591 

596 G 
597 G 
634 
635 
642 
651 
652 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala arets 
avgift med avdrag for nedan angivna belopp: 

254 s (Kjellander) 40:- 526 (Petursson) 10:-
308 (Jacobsen) 5:- 540 (Collin) 20:-
363 (W. Jonsson) 35:- 580 (Gunnlaugsson) 5:-
380 (Ankarcrona) 10:- 589 s (Hellman) 10:-
478 (Bjorck) 5:- 592 (Arnason) 35:-
484 (Ingimundarson) 40:- *) 599 s (T. Olsson) 10:-
5ll s (Almbjar) 10:- 606 (Krist ins son) 30:-
512 (Eliasson) 10:- 614 (0. Jensen) 10:-

*) den saknade femman kan regleras 1989. 
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I avrundade belopp visar Foreningen Islandssamlarnas bokslut 
foljande. (Hari ingar inte Islandsklubben i Goteborg, som har 
sina egna rakenskaper.) 

Intakter 
Arsavgifter 
Diverse intakter 
Bankranta 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
Inkop av inventarier 
Ovriga omkostnader (sammantradeskostnader 

i Stockholm, porton och diverse) 

Extraordinart: aterforing av skatteavsattning 

9.600 
1.100 

2.400 

11.000 
100 

1.100 
12.200 

13.100 

Underskott 900 

for 1986 600 

Aterstaende underskott 300 

Inventarieinkopen Spmmanhanger med flyttningen av sammantradena 
i Stockholm till en privatvaning, vars anvandande kravt anskaff
ning av ett antal fallstolar, en stege och en kaffekokare. Detta 
har blivit mycket billigare an att hyra in sig pa Postmuseum 
eller i annan lokal. 

Vi har tidigare i rapporterna namnt att vi (las: sekreteraren) 
kampat for att fa foreningen forklarad skattefri (det galler 
skatt pa var ranteintakt). Detta har nu lyckats, och vi har 
fatt skattefrihet for 1986 och framtida ar. Beskattningen av 
1985 ars ranteinkomst har vi overklagat efter att ha fatt bak
slag pa vart yrkande om skattefrihet i taxeringsnamnden. Utslag 
i detta arende har ej annu kommit. 

Foreningens redovisade kapital vid utgangen av 1987 var 15.900 
kr. Dessutom forvaltar foreningen omkring 26.000 kr avsedda for 
stampelhandboken. 

I anslutning till bokslutet for 1987 kan det vara lampligt att 
saga nagra ord om 1988 ars ekonomi. Vi har ju gjort en hojning 
av arsavgiften fran 1987 till 1988. Det beslut harom, som 
fattades redan pa arsmotet i februari 1987, visar sig nu vara 
mycket klokt. 1988 drabbas av hojda portoavgifter. Dessutom kom
mer vi under 1988 att ta pa oss kostnaden for en ny medlemsfor
teckning. (Insamling av uppgifter till denna kommer att ske med 
en blankett som vantas bli utsand med nasta rapport.) Det verkar 
inte osannolikt att 1988 ars bokslut ocksa kommer att visa ett 
underskott, lat vara att detta kommer att hero pa den inte ar
ligen aterkommande kostnaden for medlemsforteckningen. 

Med var i forra Rapport namnda nya danska "systerforening" har 
overenskommelse traffats om visst samarbete. Islandsklubben i 
Danmark har nu inregistrerats i Islandssamlarna som avgiftsfri 
korresponderande medlem och vice versa. Detta leder i forsta 
hand till att resp. forenings sekreterare far den andra fore
ningens medlemsblad. Harigenom kan vi halla varandra under
rattade om vara aktiviteter och fa ett eller annat tips av 
varandra. (Daremot ar det inte avsikten att vi skall skriva av 
varandras artiklar. Vi skall tvartom var pa sitt hall halla en 
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oberoende linje.) I framtiden kan det naturligtvis tankas andra 
slag av samarbete, t.ex. om nagot forskningsprojekt. 

Det ror sig alltsa om samma slag av samarbete som vi s e dan 1970 
haft med Felag Frimerkjasafnara i Reykjavik. I det fallet har 
vi formanen att fa tidskriften Grusk, det islandska fila te lis t 
forbundets tidskrift, eftersom F.F. inte har nagot eget medl ems
blad. 

Det var med stor spanning vi avvaktade resultatet av dragningen 
i landsortslotteriet vid motet i Stockholm den 14 januari. I 
detta lotteri deltar automatiskt alla som varit medlemmar fore
gaende ar och bor utanfor Stockholms- och Goteborgs-omradena. 
Av dessa deltagare bor ungefar halften i Sverige, halften i 
andra lander. Sedan 1976 har vinsten utgjorts av ett exemplar 
av foreningens egen vackra porslinsplatta med bilden av en 
islandsk falk. Under aren 1976-79 gick vinsten till medlemmar 
i Sverige, men sedan har fru Fortuna envist bestamt att ''lands
orten" lag utanfor Sveriges granser, dvs. vinsten har gatt till 
medlemmar i andra lander alla aren. Hur skulle det nu ga? 

Jo, fru F. hade inte andrat uppfattning. For attonde gangen i 
rad fick falken flyga over granserna och denna gang hem till 
Island, varifran han ju kommit, eftersom plattan ar gjord dar. 
Lycklig vinnare blev medlem 552 Arni Fridgeirsson i Akureyri, 
som nu mottagit vinsten och meddelar att han satt upp den pa 
vaggen hemma. Arni namner ocksa sitt intresse for datumfyr
blocken. 

De i forra rapporten rapporterade julfrimarkena, som utkom redan 
i oktober, blev de sista for 1987, och vi kan alltsa nu samman
fatta 1987 ars utgivning. Under aret utkom i Island 17 frimarken, 
varav l sittande i ett block och 4 i ett frimarkshafte (1986: 
19 frimarken, varav l i ett block). Det nominella inkopspriset 
blev 548 isl. kronur, inkl. enbart fyrblocket av markena i 
haftet, resp. 652 kr inkl. helt hafte. Det blev alltsa mer an 
1986. Trots att da ingick ett 250 kr-marke, slutade det da pa 
507 kronur. Den islandska kronan stod i genomsnitt under 1987 
i 16,5 ore i svenska pengar mot 17,5 ore 1986. Bade islandska 
och svenska kronan har varit relativt stabila bada aren, men som 
synes har den svenska varit nagot stabilare. 

Nagot ovantat hojdes posttaxorna i Island kraftigt fran 15 januari 
1988. Ur portotabellen, som vi fatt fran Folmer 0stergaard, in
hamtar vi att portot i lagsta viktsklass hojts for brev inom 
landet och Norden fran 13 kr till 16 kr och for brev till ovriga 
utlandet fran 17 till 21 kr. Andra avgifter har hojts i ungefar 
samma proportion, varfor det ror sig om mera an 20 % forhojning. 

Mycket intressant i detta sammanhang ar att hojningen inte for
beretts genom utgivning av nya frimarken i lampliga valorer. 
Sadana utkommer forst den 25 februari. Fram till dess maste 
korrespondenter och inte minst postkontoren i Island ha bekymmer 
med att astadkomma de ratta frankeringarna. Senaste 16 kr-fri
market utgavs i mars 1985 (ett marke i blomserien) och vi vet 
inte om nagot fanns kvar av detta i frimarksforradet. Och lag
valorer, lampliga for komplettering vid portohojningar, har det 
varit mycket ont om i de senaste arens frimarksutgivning. (Dock 
nytrycktes under 1987 ett marke pa 100 aur fran 1981, jfr nasta 
artikel. Detta var kanske en beredskapsatgard med tanke pa 
eventuell portohojning.) 
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Det ar glest mellan nya uppgifter om datumfyrblock pa islandska 
marken tryckta pa franska postverkets tryckeri, vilket i och for 
sig inte ar nagot markvardigt, da inga nyutgivna marken under 
1986 och 1987 bestalldes darifran. Dock har vi nyligen fatt in
formation om foljande datum, som inte tidigare rapporterats i 
dessa spalter: 

Fa cit nr Valor, Motiv Datum ---
aurar 

605 100 Ljungpipare (fagel) (3. trycket) 18.6.87 och 
19.6.87 

610 200 Kristendomen 1000 8r 30.9.81 

Nr 605 har tidigare tryckts 1981 och 1984. Tidigare kanda datum 
for nr 610 ar 1, 2 och 5.10.81. Vi har har anyo ett exempel pa 
att ett tryckdatum blir kant langt efter frimarkets utgivning, 
vilket kan bero pa att just markena med detta datum kommit i 
botten av packarna i frimarksforradet i Reykjavik. 

Vi ar tacksamma, om de som kanner till andra datum an som hittills 
rapporterats av oss, meddelar oss detta. (Var tidigare rapporte
ring finns i bilaga till rapport 58 med tillagg i rapporterna 62 
och 66.) Vi misstanker sarskilt att vi inte fatt in fullstandiga 
uppgifter om markena Facit 673-677, dvs. de marken som utkom den 
10 september 1985. 

Enligt vad Folmer ¢stergaard meddelar har postexpeditionen i Varma 
andrat namn till Mosfellsba=r, tydligen utan att flyttas. Vi har 
ocksa fran Folmer fatt exempel pa handstampeln med det nya namnet. 
Den ar av typ B8b. En ny rullstampel lar ocksa finnas, men denna 
har vi annu inte sett. 

Varma/Mosfellsba=r ligger i ett tatbebyggt forortsomrade norr om 
Reykjavik vid vagen till nordlandet. Historiken kring post
anstalten i detta omrade av kommunen Mosfellshreppur ar ett ovan
ligt bra exempel pa vad som under arens lopp kunnat handa med en 
islandsk postanstalt - med manga forflyttningar och namnandringar. 
Eller vad sags om foljande, dar varje ny rad innebar en flyttning. 

Mosfell 
Leirvogstunga 
Lagafell 
Varma 
Ala foss 
Bruarland/Varma/Mosfellsba=r 

1873-1886 
1887-1908 
1909-1917 
1918-1926-12-22 

1926-12-23-1937-03-31 
1937-04-01-nu 

Namnet andrades fran Bruarland till Varma den 9 augusti 1978 och 
nu (exakt datum inte kant) till Mosfellsba=r. Postanstalten var 
brefhirding fran 1873 och blev upphojd till p6stafgreidsla den 
1 januari 1976. 

Nar de nordiska landerna 1986 alla utgav en serie vanortsfrimarken 
angavs pa ett av de danska markena ortsnamnet Mosfellssveit. 
Otvivelaktigt rorde det sig om samma plats som nu kallas Mosfells
ba=r. Vad har hant? Ordet "ba=r" tyder pa att orten kan ha blivit 
stad (isl. "kaupstadur", da. och no. "by"). Kanske vi fran nagon 
av vara islandska medlemmar kan fa en forklaring pa sammanhanget 
Mosfellshreppur - Mosfellssveit - Mosfellsba=r och datum for even
tuell andring av status? 
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Pa nagra av de platser, dar nummerstampel pa sin tid var i bruk, 
har det forekommit att frimarken makulerats icke med nummer
stampeln utan genom a t t dess nummer skrivits med black pa fri
market. Varfor sa skedde kan ha haft olika orsaker. Kanske 
hade man glomt att b e stalla mera stampelfarg i tid, innan den 
tidigare flaskan tagit slut, eller kanske var stampeln till
falligt pa r eparation. 

Framfor sina kolleger utmarkte sig brefhirdingamannen i Munadarnes 
i vastra Island g enom att anvanda denna makuleringsmetod. Nummer
stampel 148 anvandes unde r aren 1905-1923 pa nyssnamnda plats. 
Blackmakulering med nr 148 ar kand pa frimarken alltifran 
Christian IX till fintandade Tva kungar 10 aur, som utkom 1916. 
Marken i alla dessa serier finns dock ocksa, och vasentligt 
oftare, med nummerstampel 148. Det finns darfor an1edning att 
rakna med att blackmakuleringarna inte alla tillkommit under en 
kortare period utan att var kare van brefhirdingamannen till
gripit pateckning med black vid olika tillfallen da det av nagon 
anledning varit lampligt for honom att gora sa. 

Slar man pa en stampel med nr 148, kommer det att sta 148 pa 
frimarket. Men har man for vana att da och da i stallet skriva 
"148" for hand, kan det handa att man blandar samman siffrorna 
och i stallet skriver "184". Sa skedde flera ganger i Munadarnes. 
Vi behover inte for den skull beskylla postverkets representant 
i M. for att vara for mycket begiven pa "brennivin". Att da och 
da satta siffror i fel ordning kan ju handa aven den baste. I 
sjalva verket ar "184" i de fall detta tal forekommer lika tyd
ligt och valskrivet som "148", och eftersom denne man hade en 
mycket karakteristisk stil pa sina siffror, speciellt attan, ar 
det mycket 1att att konstatera, att siffrorna "184" med sakerhet 
ar skrivna i Munadarnes och inte i Kolku6s pa Islands nordsida, 
den plats som hade nummerstampel 184. 

Ett av de kanda objekten med "184" var med i en nyligen hallen 
auktion i Stockholm, ett vackert 3-strip av 5 aur Tva kunger 
fintandat (Facit 94). Vi hoppas koparen bibehaller objektet 
odelat. Att vart och ett av de tre markena visar den karakte
ristiska stilen hos Munadarnes' brefhirdingaman ar ett sarskilt 
fint belagg for den 1ustiga sifferforvaxlingen. 

En och annan kan i 1ikhet med Leif Fuglsig ha gatt och funderat 
pa i vilka relationer man fick anvanda det loka1porto, som i 
aldre tider fanns i den islandska posttaxan. (Det ar - liksom 
sin motsvarighet i manga andra lander - sedan lange avskaffat.) 
Kunde t.ex. ett brev fran ett brevsam1ingsstalle till ett annat 
sadant befordras for lokaltaxa, om bada brevsamlingsstallena 
lydde under samma postexpedition? 

Under Hafnia kunde Leif stalla denna fraga till p6r porsteins och 
dlafur Eliassen, och eftersom Rapports utsande var narvarande 
fick ocksa vi del av dessa experters svar. Fragan i forra stycket 
besvarades med ett nej. Lokaltaxan gallde bara om avsandaren och 
mottagaren hade samma postadress. Detta innebar, att man i 
Reykjavik mot lokalporto fick sitt brev utburet. I aldre tider 
fanns det inte utbarning pa andra platser. Om man pa en sadan 
plats inlamnade ett lokalbrev pa postanstalten, blev det liggande 
dar tills adressaten kom in for att hamta eventuellt ankommen 
post till honom/henne. I den man lokalpost over huvud taget 
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anvandes i sadana fall, blev lokalportot narmast en forvarings
avgift for forsandelsen. Det finns f.o. fortfarande postplatser 
i Island utan utbarning. 

Man drar den slutsatsen att praktiskt taget all post mot lokal
porto sedan 1873 gatt i Reykjavik. Vi ar intresserade av att fa 
rapport om bevarade forsandelser mot lokalporto fran andra 
platser. 

I slutet av forra rapporten presenterade vi ett litet problem, 
som konstruerats av Leif Fuglsig. Det var inte avsett att vara 
svart - Leif betecknar det sjalv som "prerelet", alltsa pa god 
svenska "skitenkelt" -men det ar lustigt och larorikt. 

Fragan gallde hur tungt lokalbrev (i Reykjavik) som kunde be
fordras i juni 1931 for ett pasatt 10 kr frimarke av den da just 
utkomna emissionen (Facit 157). Forutsattningarna i problemet kan 
vi forenkla till foljande: 
a) Maximivikt for brev var 2000 g. 
b) Lokalbrev over 500 g kostade halften av taxan for vanliga brev 

inom landet. 
c) Vanliga brev inom landet over 250 g kostade 35 aur for de 

forsta 20 g och darefter 20 aur for varje 20 g eller del 
darav. 

d) Brakdelar av aur raknas som 1 aur. 

Av b) och c) far man fram att lokalbrev over 500 g kostade 17,5 
aur (hojt till 18 aur enl. forutsattning d) for de forsta 20 g 
och sedan 10 aur per 20 g. Hade hela vikten raknats efter 
10 aur/20 g skulle ett 10 kr-marke rackt till 100 ggr 20 g = 
2000 g (maximivikten), men med den hogre avgiften for de forsta 
20 g blev taxan for fulla 2 kg 10:08 kr. Fo~jaktligen var hogsta 
vikten for 10 kr = 1980 g, for vilket den exakta avgiften var 
9:98 kr. 

Till detta problem kan, som Leif Fuglsig papekat for oss, at
skilliga reflexioner knytas. Vi gor ett forsok, delvis ledda vid 
handen av Leifs uppslag. 

1) Taxans konstruktion: Man observerar att tyngre brev belades 
med en hog avgift. Med hjalp av uppgifterna i Rapport 70 kan man 
konstatera, att for riksbrev avgiften steg fran 60 aur till 275 
aur, da brevets vikt okade fran 250 till 251 g. Motsvarande hopp 
i taxan for lokalbrev fanns mellan 500 g (40 aur) och 501 g 
(268 aur). (4 lokalbrev pa 0,5 kg skulle alltsa kostat 1:60 kr mot 
2 kg-brevets 10:08 kr.) Sadana har hopp i taxan, som gor att ett 
brev over en viss vikt blir dyrare per gram an lattare brev, har 
funnits i manga posttaxor och beror pa att postverket varit in
rattat for befordran av de lattare forsandelserna och darfor 
ogarna tagit hand om de tyngre. Taxan har darfor gjorts mer eller 
mindre prohibitiv i de hogre viktklasserna. 

2) Skulle en korrespondent i Reykjavik - om han nu inte kunde 
dela upp det tunga brevet pa flera mindre - verkligen ha satt pa 
ett 10 kr frimarke for att fa en forsandelse pa 1980 g befordrad 
med posten 1931? Nej knappelunda. Utan att exakt veta lonelaget i 
Reykjavik vid den tiden vagar vi antaga att 10 kr var mer an en 
dagslon for en arbetare, kanske snarare var tva dagars lon. Staden 
var ju inte heller stor vid den tiden, och det skulle sakerligen 
gatt att for 50 aur eller hogst 1 kr i kostnad skicka forsandel
sen fran ena andan av staden till den andra med ett bud. 



Nagra notiser 
fran fiske
varlden 

- 9 -

3) Man kan alltsa konstatera, att 10 kr verkligen var en enormt 
hBg frimarksvalBr i Island 1931. Beroende pa hur man raknar kan 
man uppskatta att denna summa motsvarar 200 - 500 svenska kr i 
dagens penningvarde. Facit 157 kom ju ocksa att i stor utstrack
ning anvandas fBr tullbetalning och bli TOLLUR-stamplat. -
Portot for H6pflugbreven med Balbos flygeskader 1933, 16:30 kr, 
var alltsa inte heller smapengar, vilket givetvis begransade 
antalet brev hBgst avsevart. - I sammanhanget kan ocksa pekas 
pa att den islanning, som 1930 kBpte den stora Alltings-serien 
(F.l73-188) fBr 20:50 nominellt, ocksa tog ett djupt grepp i 
planboken. Att denna serie inte i dag ar helt ooverkomlig i 
ostamplat skick beror bl.a. pa att den icke helt indrogs da des s 
frankeringsgiltighet utgick med utgangen av ar 1930. Under manga 
ar senare fanns den att kBpa genom postverket till nominellt 
pris men vid ett lagre penningvarde. 

4) Om anda av nagot skal 1980 g-brevet skulle ha sants med 
posten, hade det nog frimarkts med 9 kr 98 aur och inte 10 kr. 
Det kan vara lustigt att fBrsBka rakna ut hur manga och vilka 
frimarken som da skulle anvants, men vi avstar har fran att 
redovisa de spekulationer problemfBrfattaren och fBreningens 
sekreterare haft om den saken. Svarigheten ligger har i att rakna 
ut vilka valBrer i 1920-talets Christian X-serie, som da fort
farande fanns i postkassorna. 

Detta skall inte handla om den dar stora fisken fran i somras -
spaltbredden racker inte till fBr den strBmmingen - utan helt och 
ballet om fiskebatar. I bade FarBarna och Island hBr ju fisket 
till basnaringarna. Under hBsten 1987 fiskade vi upp nagra 
notiser inom omradet fran Brikena. 

1. 
"Postbaten som fiskar" eller "den postfBrande fiskebaten" -
vilketdera som ar mest riktigt kan spela mindre roll - far man 
kalla plastfiberbaten Anny om 13 ton, som fraktar posten i is
landska Mj6ifjBrdur. Enligt en artikel i en farBtidning berattar 
skepparen Egill Stefansson att man brukar gBra tva fangster per 
posttur och att baten har tilldelats en arskvot av 120 ton fisk, 
vilken kvot man beraknar att helt utnyttja. StBrsta fangst pa 
en tur har varit 8,5 ton. Vikten av posten som fraktas, dari
bland paket m.m., gar daremot bara upp till ett par ton per ar. 

2. 
En av fjolarets frimarksserier fran FarBarna visar intressanta 
bilder av moderna tralare och viktiga detaljer i deras utrust
ning. De tre vackra markena kom ut den 1 juni och ar i valBrerna 
3 kr, 5:50 kr och 8 kr. 

3. 
Helt utan postal anknytning ar fBljande, som vi anda lanar fran 
News from Iceland. Tralaren Dagstjarnan om 743 ton, hemmahBrande 
i Keflavik, skulle vid ett tillfalle vanda i denna stads hamn, 
varvid baten kom att stBta mot kajen. Batens Bverhang kollide
rade darvid med en bil pa kajkanten. Skadan var inte sa star, 
ens pa bilen, men polisen i Keflavik fick en svar nBt att 
knacka. Var detta en trafikfBrseelse till lands eller fBll 
arendet under sjBlagens bestammelser om kollision till sjBss? 
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Forsoket i rapport 70 (s. 7) att avbilda "de tre 82-orna": 
Nla-82, N2-82 och den falska 82, blev inte sa lyckat. 
Problemet var att vi inte har tillgang till nagon riktigt 
kraftig avstampling av Nla-stampeln, varfor vi antog los
ningen best.3 i att "bleka bort" frimarksbilderna. Vid 
sjalva tryckningen blev dock stampeln 82 i forsta bilden 
sjalv nastan bortblekt. Vi gor har om forsoket, dels med 
den ursprungliga bilden, dels med en mindre "urblekt" 
bild. Lyckas det inte nu heller, far vi ge upp forsoket . 
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De tvafargade aur-rnarkena fran perioden 1892-1901 trycktes 
med en platta for ramen och en platta for ovalen i mitten, 
vardera plattan bestaende av 100 klicheer. 

Lei£ Fuglsig haller nu pa med en studie av klicheuppsatt
ningen for 4 aur (Facit 22 och - med i GILDI-patryck -
Facit 50). Han har funnit att det forekommer minst tva 
klicheuppsattningar av ovalerna. For vidare studier ar han 
intresserad av att fa kontakt med dem som har helark eller 
stora arkdelar av 4 aur med eller utan I GILDI. Det mest 
markanta klichefelet £inns som en knopp upptill pa "D" i 
"Island" i ovalen, vilket fel har nedan illustreras av 
en teckning av Lei£. Denna kliche har Lei£ funnit i pos. 18 
pa vissa ark och i pos. 40 i ett fall. 

Den som kan hjalpa Lei£ - helst med fotokopia av ark eller 
sadana arkdelar, sorn kan ge mojlighet till positionsbestam
ning - tar larnpligen kontakt med honom, adress 0stergade 24, 
DK-6950 Ringk~bing. 

I en senare rapport hoppas vi kunna aterkomma med Leifs 
forskningsresultat. 

Ovalfejlen "knop pa o 1': ~ lQ) 
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Leif Fuglsig anmarker, att riktigheten av denna rekonstruktion 
kanske skulle kunna bekraftas eller motbevisas, om man visste 
hur Sir Athelstans ark hamnat hos honom. Sir Athelstan har till
fragats harom men han kan tyvarr inte minnas hur han forvarvat 
dem. Han finner for ovrigt inget som skulle tala mot att Leifs 
forklaring kan vara riktig. 

I ar har vi ater tva rapportorer om innehallet i paketen (om 250 g) 
av kilovaran fran Island, namligen Folmer 0stergaard och Stellan 
Asklund. Folmer, som forra aret rapporterade om tva paket, har i 
ar oppnat hela tre paket. Hans stora intresse ar ju klipp till 
den fornamliga samling, vari han dokumenterar portosatser, garna 
med varierande frankeringar. For detta andamal ar arets klipp 
sarskilt lampade, eftersom de harleder sig huvudsakligen fran 
slutet av 1980 och hela ar 1981, under vilken tid 4 portohojningar 
gjordes. 

I efterfoljande tabell ar Folmers tre paket omraknade till ett 
genomsnitt och katalogpriserna for bada herrarna angivna enligt 
Facit 1988. 

Antal marken, hela 
(dessutom trasiga) 
Antal olika marken 
Aldsta marke 

Nyaste marke 

Marke med hogsta katalogvarde 
Storsta antal marken av en sort 

Antal marken harav 
Totalt katalogvarde enl. Facit 
1988 

Folmer 
(genomsnitt) 

1.311 
(60) 
45 

Facit 497 
(Herdubreid 
1970, 250 kr) 
Facit 611-612 
(Julmarken 1981) 

Ste11an 

1.194 
(73) 
so 

Facit 512-514 
(Frimarksjubileet 
1973) 
Facit 614*) 
(Snackor 1982, 
600 aur) 

Facit 609 
Facit 608 

(Malning 1981, 5000 aur) 
(Teleforbindelse 1981, 
500 aur) 

302 240 

11.017:- 9.634:-

*) Dessutom fick Stellan 1 ex. av Facit 642, ' som utgavs pa hosten 
1983 och alltsa satt pa ett klipp som egentligen inte till
horde perioden. 

Folmer anger sitt inkopspris till c. 600 kr/paket. Att man kan ha 
litet olika tur med paketen ar sjalvklart, men medan Folmers paket 
alla hade ungefar samma katalogvarde, hade Stellan denna gang 
tydligen litet otur. 

Efter att i 4 ar ha varit det vanligaste market i paketen, forsvann 
Herdubreid-market fran 1970 kring 1980 ars slut. Folmet hade i 
genomsnitt 4 st. av detta marke i sina paket, Stellan inget i sitt. 

Folmer gor en del intressanta observationer med anledning av att ett 
av hans paket ganska mycket avvek i fraga om innehall fran de bacia 
andra. De sistnamnda - och troligen ocksa Stellans - hade ett 
innehall som dominerades av avstamplingar under forsta halften av 
1981, medan det tredjes innehall mera var fran slutet av aret. 
Av det totala katalogvardet var i de tre paketen fran arets forra 
del 35 - 45 % att hanfora till exemplar av Facit 572 (Malning 
1000 kr, utgiven 1978, Facitpris 30 kr), men i slutet av 1981 
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tycks detta marke ha borjat taga slut, ty mindre an 20% av kata
logvardet faller i det avvikande paketet pa detta marke. Detta 
"kompenseras" av att Facit 608 (jfr ovan) i det paketet dyker 
upp i valdigt antal, 548 st. eller 37 % av alla marken i paketet. 
Sarskilt i slutet av aret, sager Folmer, finns detta marke pa 
manga klipp med ett antal marken klistrade over varandra 
"fiskfjallsformigt". 

Sistnamnda form av frankering gor ju markena filatelistiskt 
ointressanta och narmast vardelosa efter avblotning, eftersom 
stampeln bara finns med pa en eller annan millimeter i kanten av 
market. Daremot kan klipp med sadana frankeringar anda vara 
intressanta. Enligt Folmers rapport var klipp med manga frimarken 
over huvud taget vanliga i materialet fran 1981. Forklaringen 
ligger dels i en viss brist pa hogvalorer, dels i att postkontoren 
genom de ideliga portohojningarna fick restlager av frimarken, som 
inte langre kunde anvandas pa brev utan tillagg av en verklig lag
valor (10 eller 20 aur), och en sadan lagvalor (20 aur) kom forst 
under 1982. Under tiden var man tvungen att forsoka forbruka 
dessa restlager genom massanvandning av frimarkena pa paketavier 
och dylikt. Folmer tillvaratog 50 klipp fran tiden efter porto
hojningen den 1 december 1981 och dessa klipp hade i genomsnitt 
5,76 marken per st. Antalet marken per klipp var dock genomsnitt
ligt nagot lagre tidigare under aret. 

Ett litet Till slut en liten julnot i form av ett problem sorr. konstru-
portoproblem erats c;c.h ins'ints av Le.if Fuglsig: 

I juni 1931 fick Island sitt f br sta 10 kr-frimhrke i en hruks
serie. '2ortotabe11en tnneholl dA foJjand e: 
a) Maximivikt f~r trev ?OCO e. 
h) Vanllgt brev inom lacdet: upp till 20 g 20 aur, till 125 g 

40 aur, till 250 g 60 aur, river 250 g 3~ aur for ie f 0 rsta 
20 g och d!irefter 20 o.u.t· fi ir varj e ytterligare 20 g elJ.er 
del dii.r av . 

c) Lokalbrev: up p till 125 g 10 aur, till 250 g 20 aur , till 
500 g 40 aur. Bre-v i~i ver 5DO g kostar h tilften av ~axan fur 
brev inom landet. (BrA~rtela r av aur riknas som 1 aur.) 

FrcitJ; a: Hur tu.'lgt bkalbrev (t .P.x. i Reyk ,javik) kunde man da 
s'inda med ett 1 ·J kr-frimirke som fran)<ering? 

l-osnin"' och komment~rer i. n'-ista r ao::ort. . - u 4 . 
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