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Vi som arbetar med att fa ett fylligt och for alla medlemmarna 
lasviirt innehall i vara "Rapporter" vore mycket glada om Du 
skrev nagra korta. ra.der och tala.de om om Du iir nojd med inne
h8.llet eller om Du skulle vilja ha "Rapport" utformad pd annat 
satt. 

Kom garna med forslag till vad vi skall skriva om. 

Pd sammantradena i GOteborg och Stockholm stalls det ofta. frdgor 
som ror vdr hobby. De kan oftast besva.ras av nagon a.v de nir
varande eller kan fragestallaren fa tips om vart han ka.n vanda 
sig for att fa svar. Hur ar det for Dig som inte har mojlighet 
att besoka vara sammantraden? Skriv till oss och tala om vad Du 
bar pa hjartat. Vi har tankt oss att kontinuerligt i kommande 
rapporter ha en rubrik "Fragor ocb svar" under vilken vi. om vi 
anser fragan vara av allmant intresse, kommer att ta in saval 
fragan som svaret. I annat fall kommer fragan att besvara.s direkt 
till fragestallaren. 

Sekreteraren 

Foreningen frodas minst lika val som nagonsin under sin nu n!got 
mer an 13-ariga tillvaro. Senast vi hade med en medlemssta.tistik 
i dessa blad gallde det laget den 1 oktober 1974. Forandringarna 
under det 8.r som gatt visar nedanstaende tabell. 

Medl.emmar den 1/10 1974 

Nya medlemmar 

Avgangna och avlidna 

Omflyttningar: 
fran G5teborg 
till GOteborg 

Medlemmar den 1/10 1975 

varav 
damer 
herrar 
till 97,6% manlig 

Foreningen Islands-
exkl. Gbgs- klubben i 
klubben Goteborg 

125 125 

+ 30 + 29 

5 - 7 

+ 1 1 
1 + 1 

150 147 

6 6 
143 141 

1 

Totalt 

250 

+ 59 

- 12 

12 
284 

1 

Alltsa en nettookning pa ett 8r om nastan 19 %! Det skall pa
pekas att medlemsantalen den 1 okt. resp. Ar icke inkluderar 
nagra som ligger efter med avgiften. 



Nummer
stB.nrplar 
anvanda 
efter 1930 

Nummer
stampel
mysterium 
lost 
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Utanfor Sverige bor 32 medlemmar enl. foljande fordelning: 
Danmark 11, Faroarna 1, Island 6 (tyvarr en minskning), Norge 5; 
Canada 1, England 1, Schweiz 2, Spanien 1 och USA 4. 
Nagon ny medlemsforteckning blir det inte i ar, den forra ar ju 
bara ett ar gammal. Men fortsatter vi att vaxa sa hiir raskt kan 
det bli aktuellt att gora en ny forteckning redan nasta ar, aven 
om det kostar en natt slant. 

Men ju fler vi ar tillsammans, desto battre kan vi bli. Sa kanner 
Du nagon som borde vara med i foreningen men inte annu kommit med 
sa tveka inte utan meddela foreningen, sa skall vi genast sanda 
over en anmalningsblankett. 

Den "till 97,6 % manliga" medlemmen ar - som Du kanske gissat -
var systerforening och medlem Felag Frimerkjasafnara. 

Pelle Hanner har nu fatt in annu ett svar pa sin efterlysning av 
nummerstamplar anvanda efter 1930. Torben Geill i K~benhavn har 
inkommit med en hel lista over sadana, av Pelle inte tidigare 
kanda nummer, niimligen foljande: 

16, 76, 104, 116, 133, 144 (typ II), 150, 152, 158, 160,161, 
167, 179, 186, 203, 230 = tillhopa 16 st. Av dessa anser 

Torben Geill nr 158 och 230 vara bruksstamplade pa de objekt han 
innehar, medan de ovriga iir stamplade pa bestallning av en fila
telist, varfor det icke ar sakert att de varit i normal anviind
ning vid resp. tid. 

I danska Nordisk Filatelistisk Tidsskrift 1964 nr 3, s. 90, be
skrev Folmer ¢stergaard ett brevkort med nummerstampel 96. Detta 
var ett 5 aur enkelt brevkort av 1891 ars emission utan I GILDI
patryck, vilket kort alltsa borde varit ogiltigt, nar nummerstamp
larna - enligt vad som uppges av olika kallor - infordes under 
forsta halvaret 1903. Kortet var av avsandaren daterat Steingrims
fjordur den 31/5 1901. 

Med anledning av denna upptackt fragade Folmer am mojligen nummer
stamplarna inforts tidigare an som uppgivits eller om inte 
atminstone nagon eller nagra provstamplar varit i bruk fore 1903. 

I och for sig ar det svart att tro att nummerstamplarna skulle 
varit ute fore 1903. Dessutom skulle knappast nr 96 ha tilldelats 
Holmavik (= Steingrimsfjordur) ar 1901, om numreringen av bref
hirdingarna skett det aret. 

Hysteriet ser emellertid ut att nu kunna losas. Foljande objekt 
med nummerstampel 96 finns hos tva medlemmar i Stockholm: 
a) Enkelt brevkort 8 aur, emission 1880 (utan 1 GILD!) med 

datering i texten 14/8 1900, adresserat till Kroksfjordur. 
b) Enkelt brevkort 10 aur Christian IX, 1902 ars emission, 

odaterat och adresserat till London. 
Det forsta av dessa skulle allts! vara ytterligare ett exempel pa 
"anvandning av nummerstampel fore 1903" . 

Nu ar emellertid att marka foljande: 
1) Texten pa alla tre korten- det av Folmer beskrivna och de 

nyssniimnda - ar, savitt man kan se, skriven av samma person. 
2) Underskriften iir resp. "Scheving", "L. Scheving" och "Dr. 

G.B. Scheving". 
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3) Samtliga tre kort har nummerstampeln 96 dels pa valoren, dels 
i ett extra avtryck pa kortets framsida. Sadan dubbelstampling 
torde vara ovanlig. 

4) Intet av de tre korten har nagon genomgangs- eller ankomst
stampel, vilket atminstone for de tva korten i Stockholm maste 
anses anmarkningsvart for den tiden. 

Slutsatsen kan val knappast bli annan an att dessa kort aldrig 
gatt med posten. Vi maste har ha att gora med en helsakssamlare, 
som velat ha anvanda kort i sin samling men saknat sadana for 
vissa aldre kort. Han har darfor forsett olika oanvanda sadana 
kort med lampliga adresser och forfattat lampliga meddelanden 
(till London pa engelska) samt i ett par fall ocksa kommit ihag 
att datera dem pa ett mot korten passande satt. (Han har dock 
gjort misstaget att adressera 8 aur-kortet till en inrikes adress, 
vilket innebar overfrankering.) Fore eller efter allt detta har 
han bett sin van postmastaren i H6lmav1k sla pa sin stampel (nr 96) 
och for tydlighets skull ocksa gora ett extra stampelavtryck. An
tagligen har varken samlaren eller postmastaren darvid kommit att 
tanka pa, att nummerstampeln inforts forst vid en tid, da tva av 
dessa kort var ogiltiga. 

Det far salunda anses klart s att forekomsten av stampel 96 pa 
kort daterade fore 1903 inte behover rubba det faktum att nummer
stamplarna kom i bruk forst ar 1903. Folmer ¢stergaard, som last 
denna notis fore publiceringen, instammer i denna slutsats. 

Bevisningen av ovanstaende blir ju starkare, ju flera fall som 
patraffas. Tala darfor om for oss, om Du har nagot liknande kort 
(dvs. med nr 96 dubbelt stamplat, ingen ankomststampel, troligen 
undertecknat "Scheving"). 

Auktionslista 
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