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Lemon squash allesammans! 

Nagot laskande kan behovas efter denna torrsommar och for att satta 
fart pa fastsattarslickandet igen. 

Septemberrapporten kommer att innehalla en bel del om stamplar, dels 
gor sig Per Hanner pamint om nummerstampelforskningen, dels far Du 
en bilaga som handlar om Kronstamplar samt nagra rader om "blandade 
siffror" pa lapidar och antikvastamplar och dessutom som jag hoppas 
det sista ordet om Reykjadalur. 

Till sist hilsar jag Er alla hjartligt valkomna till hostens samman
traden saval i GOteborg som i Stockholm och lagg marke till att vara 
vanner "p! framsidan" andrat lokal sen i varas. 

Sekreteraren 

Stockholm, 18/9, 14/10, 19/11 och 11/12 kl. 19.30 
hos Bjellefors, Birger Jarlsg. 62, 5tr. 

Goteborg, 2:a och 4:de onsdagen i manaden pa 
Hantverksforeningen kl. 19.30. 

Onsdagen den 26/11 kl. 19.30 hos Bjellefors. 

Senast sammantrad.et den 18 september. 

I nr 3 av den nya tidskriften Iceland Philatelic Journal, som vi om
namnde i maj-rapporten och som utges av var medlem Bryan Whipple i 
Californien, ingar forsta delen av resultatet av ett verkligt ambi
tiost och besvarli5~ arbete, som Bryan utfort och som ar av stort 
intresse for helsakssamlarna. Det ar en parallell-uppstallning over 
olika katalogers numrering av helsakerna med alla deras varianter, 
vilka ocksa noggrant specificeras. De kataloger som jamfors ar 

Facit 
Ringstrom (den i Sverige mest anvanda specialkatalogen) 
Scherer (en annu mera specialiserad katalog, som n&gra svenska 

samlare anvander) 
Higgins & Gage (en varldskatalog over helsaker) 

I nr 3 av tidskriften ing8r alla brevkorten, och uppstallningen skall 
sedan fortsatta med ovriga helsaker i nr 5. 
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Denna uppstallning kan rekommenderas till alla specialister pa hel
sakerna. Det ar ju forsta gangen alla de olika katalogernas uppgifter 
forts samman. Specialisterna kan ocksa bidra till forskningen genom 
att sanda Bryan tillagg (t.ex. om varianter som inte finns med i nagon 
av katalogerna) och andra forslag till rattelser. Bryan har namligen 
lovat att senare utge en reviderad lista, som inkluderar 18.sekretsens 
tillagg. Uppgifter om prenumeration pa Iceland Philatelic Journal 
lamnade vi i maj-rapporten. 

Med majnumret foljde en av Pelle Hanner upprattad preliminar lista 
over de 162 nummer bland nummerstamplarna, som inte~ enligt vad han 
kande till, varit anvanda efter 1930, samt en anhallan att alla med 
nummerstamplar ville se igenom sina samlingar av dem for att se om 
nagot av de angivna numren fanns pa senare marken. 

Hittills har Pelle H. bara fatt in ett svar. Engel Angberg harmed
delat att hon har nr 194 pa ett paketavistycke avstamplat cirka ar 
1950. 

Nu vantar Pelle Hanner (Wittstocksgatan 2, 115 24 Stockholm) pa manga 
fler svar. Har Du gatt igenom Dina nummerstamplar mot listan? Prov 
har visat att det inte tar mer an 10 minuter att ga igenom aven en 
mycket stor nummerstampelsamling for att se om nagot marke strider 
mot Pelles lista. (GOr sa har: bladdra igenom Dina nummerstiimplar 
och se om Du har nummerstampel pa marke av emission efter 1930, dvs. 
pa Christian X tita linjer eller senare. Nar Du hittar ett sadant 
marke, kolla numret pa stampeln mot Pelles lista. Finns numret med 
dar, ar det viktigt att Du rapporterar detta i)•nd.) Detta ar ett 
moment i forskningen for en planerad stampelkatalog i foreningens 
regi. 

Vi skall inom den narmaste tiden g&ra en ny upptryckning av de klister
etiketter, som sitter pa vara forsandelser. Vill Du d8.rfor kolla att 
adressen fir riktig och meddela foreningen eventuella andringar, sa 
a.tt den nya etiketten fran borjan blir riktig. {Obs. Pa grund av er
hailna adressandringar sedan foregaende upptryckning har en del av 
medlemmarna f.n. etiketter som rattats av kassoren med black och 
textade bokstaver. Denna typ av andring kan latt skiljas fran av 
posten gjorda efterse.ndningsandringar bl.a. genom att hela var andring 
sitter pa sjalva etiketten. Givetvis behover vi inte ha nagot med
delande i dessa fall, savida Du inte flyttat igen.) 
Vi passar pa att erinra om att medlemsnumret finns pa etiketten, vilket 
ibland kan vara bra att veta. 
Det senast utgivna islandska frimarket - Stephan G. Stephansson 
27 kr., utkommet den 1 augusti- har tryckts hos franska statens fri
markstryckeri, vilket veterligen aldrig tidigare levererat nagot 
islandskt frimarke. Resultatet kan inte sagas vara annat an gott. 

Tyvarr blev fel efternamn angi vna for tva av de nya medlemmarna ( pa 
grund av feltolkning av deras textning i medlemsanmalningarna). Vi 
ber om urs8.kt och rattar har: 

nr 399 G skall vara 
nr 412 G skall vara 

1\.gren, Gustaf 
Hansen, Ejner 



Nya medlemmar : 

Nr Namn Adress 
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Telefon 
Bostaden Arbetet 

Samlar 
specialintr. 

418 Cass, Gene 63 Lumb Lane, 
Bramhall 
Stockport 
Cheshire, SK72BA 
England 

061-434-
3717 

:rtill -44 
G, F, 110 Computer programmer 

419 Arkler, Sven Herrhagsvagen 12 
129 48 ENSKEDE 

08/ I, G, F 
Herr 

420 Nordahl, 
Herr 

421 Bergstam, 
Arkitekt 

Utgangna 
frimarken 

;,Blandade 
siffror" 

Asmund 

Gunnar 

Karrsmossen 
671 00 ARVIKA 

Navekvarnsvagen 8 
124 32 BANDHAGEN 

59 20 18 

0570/ D 
143 92 

08/ 08/ I 
47 47 84 22 37 4o 

Sedan vi i Rapport maj 1974 skrev om utgangna frimi:i.rken fran 
Frimerkjasalan, Reykjavik har foljande Facitnummer slutsalts: 
483-85, 491, 493, 516-17, 519, 523, 525. 

De flera av vara medlemmar frilgat om denna variant vad det galler 
Antikva- och Lapidarstamplarna (Facit B och c1,c2 ) foljer har i fri 
oversattning vad Sir Athelston Caroe skrivit i sin bok Icelandic 
Posts 1776-1919. 

En variant "blandade siffror" vilket betyder dels antiqua,dels grotesk 
stil pa siffrorna forekommer da och da pa lapidarstamplar (Facit c1 
och c2 ). 

Forekomsten av "blandade" siffror (i) och senare endast groteska 
siffror (ii) has antikvastamplar (Facit B) ar marklig, aven om 
"blandade" siffror forekom sa tidigt sam 1885 pa Reykjavik lapidar
stampel typ 2 {Facit c2 ). 

Kohl talar om antikvastampeln HRAUNGERDI (Facit B) med groteska 
siffror som felaktigt anvand pa skilling och I GILDI-provisorierna 
och betecknar den som forfalskning emedan "en sadan kombination 
aldrig har forekommit 11

• Nu ar det dock sa att en s8.dan variant fore
kom under dessa markens kurseringstid. Den forekom egentligen mycket 
bestamt men i varierande grad fran omkring 1908 (eller tidigare) anda 
till 1919 (och aven senare) pa antikvastamplar. 

Det ar inte mojligt att ge bestamda uppgifter om i vilken utstrack
ning olika siffertyper anvandes i de olika stamplarna. For det forsta 
ar menga aY dem ganska OVanliga OCh for det andra finns det for fa 
avtryck som har med alla siffrorna och for det tredje iir stampelav
trycken ofta utflutna och det ar svart att bestamma vilken typ av 
siffror det ar. 



Addendum 2 
(Till 
Reykjadalur) 

Bilaga 
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Av de antikvastamplar som 1910 ersattes med nya stamplar av bro-typ 
forefaller det som om endast ISAFJORDUR och VESTMANNAEYJAR haft 
antikva siffror hela tiden ut. DJUPIVOGUR och VOLLUR kan ocksa ha 
haft det. Fran AKUREYRI finns "blandade" siffror pa ett fatal avtryck 
p<3. Dubbelhuvud. Cvriga antikvastamplar har ba.da dessa varianter ( i) 
eller (ii) aven om de inte borjar vid samma tid. STRANDASYSLA med 
enbart groteska siffror ar icke kand annat an pa Chr X-marken, d.v.s. 
1920 och frarnat cl?. stampeln pa nytt togs i bruk. 

Av de antikvastamplar som forekom i bruk till 1920 och senare var 
DALASYSLA och KIRJOBAEJARKLAUST de sista att byta till blandade eller 
rent groteska siffror. GRENJADARSTADUR forekommer pa slutet helt utan 
datumsiffror. 

VOPNAFJORDUR lapidarstampel forekommer fran 1903 med antikva siffror 
och senare med "blanclade". 

Aven Bjarnarnes har sannolikt haft blandade eller groteska siffror 
fram till 1910 eller senare. 

Generellt kan man saga att antikva siffror var det vanliga 1902-07 
och att blandade siffror borjade upptrada straxt efter att dubbel
huvudemission togs i bruk 1907. Enbart groteska siffror foljde sedan 
ganska snart. 

Oversatt av R-g. 

Har foljer, som jag hoppas, de sista orden om stfumpeln Reykjadalur. 
Jag skrev i varas ett brev t i ll Postmastaren i Akureyri och fragade 
om han kunde bekrafta mina antaganden betr. denna st?~pel. Den 7 juli 
bekraftade postmast~ren, J6hann G. Gudmundsson i brev att stampeln 
Reykjadalur anvants i Einarsstadir under c:a 10 ar. I och med detta 
brev anser jag mig ha erhB.llit full bekraftelse pa mina teorier. 

Kronstrumplar typ 3 - finns dom? 
Av Tore Runeborg 
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