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Rapport september 1977 j 2. 
H()st ·hej Jubilarer! 

Den har rapporten far borja med tre 1;ursakta:1 , men alla gada 
ting l a r ju vara tre sa jag f s.r v .9.1 tro sta mig med det. 

Att v2.riera det glad[1 tillropet som rapporten bor bor.j a med har 
vi sat sig forb ... t sv2.rt. Lf.:Jllpliga f orslag emot'uages med tacksam
heL For denna rapports n~.got larviga nHi:ist-he.j ' 1 "-:edes om 

ursakt , ( 1) 

Pa sida..'1. 5 i 11 Rapport ma . .j 1977' ; har Thor Thorsteins av misstag 
blivit kallad Thorsteinsson. For detta bedes om 

ursakt. (2) 

I den har ra::_Jporten s f!:.vf:.l so1'1 i milnga av de tidigare har jag upp
t aclct att vi nog har haft val mycket skri verier om stamplar. Sa 
Sl'rld.ningom hoppas vi ju att fP. vn.r stampelhandbok fardig och da 
skall det val inte behova skrivas s& mycket mer om stamplar 
eller blir det kanske tviirtom? For det som varit for mycket 
hittills, bedes om 

Dc:n 9-12 juni hade den islandska f .::.reningen Felags Frl.merkjasaf
nara utstiillning i Reykjavik under namnet FRIJviEX 77. En bel del 
o.v v 8.ra medlcmmc..r del toe; och n:l gra fran s2.v~il G.~teborg som Stock
holm bland vilka aven underteclmad befann sig ~ hade ocks& rest 
di t f o r att overvara evenem&"lf"et. Utste.llningen var mycket trev
lir;t ordnad i l,jusa och bra lokaler i Alfta..i'lyrarskoli. Av var~·
medlenrnar erovrade icke mindre an G stycken medaljer fran for 
gyllt silver till brans . Det exponat jag personligen tyckte bast 
om var Ingvar Ander sons :'Antikva och Lapida rstiimplar;:. Det var 
instrukti vt och trevligt uppstiillt och man riktigt kande att har 
hade Ingvar lagt ned hela sin sjal. Det bl ev ocks8. beli-jnat med 
silvermedalj och ett snyggt !K:d.erspris. 

Med tanke pa .-;;.lla Er som samlar Faroarna har vi da och da i dessa 
rapporte r uttryckt va.r ledsnad att vi som skriver ihop dem int e 
hs.r nagot mat erial att ge Er om det landets frimarken, eftersom 
vi inte sjalvn kan omradet. Vi har e fterlyst material fran mcd
lern..'llarna men inte f 2.tt in nagot. Nu har vi emellertid sedan 
manga ar en medlem :::n~ F¢royar ~ och det i:i.r inte vem som helst utan 
c:n av oarnas framst a filo.telist <:; L Ingve.rd Jacobsen. Vi frngade 
honom o:.1 hc.n inte hs.de na got som vi kunde f "'. anviinda, eftersom 
vi ve t att h8.n skrivit atskilligt om sitt l ands filateli. Han 
skick~de oss vanligen ett exemplar av katalogen till NORDATLru~TEX 
-7h ~ och det iir en mycket fin utst8.llningskatalog, fylld med upp
sats0r om Fiiroarno.s frimarken , varo.v de flesta skrivna av -
Ingv8.rd Jacobsen. Vi t~J.ckar h,j artligt , och med forfattarens till
stand sande r vi denne. ganr. som bilega en oversattning av hans 
intressanta artike l om markena fran andre varldskriget. Det ar 
spannande lasning aven for den som inte srunlar Faroarna ; vad tar 
sig postverket for, nar det int e langre he.r nagra frimarken till 
bends? Artikeln innehaller a.tskilligt S OD ar resultatet av 
Ingvard Jacobsens personliga forskningar. 
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I clen nunmda utstallnit1gskatalogen fr3.n Fiiri:iarna inhamt;:,r vi 
ocks:3, uppgifter or::~. Faroarnas filat e listr:-srening, som heter 
F¢roya Filateli stfelag och grunds.des 1936. En av grundarna var -
Ingvard .Jacobsen. Antalct n'.cdlemr.'l.ar 1976 ve-r 50. 

Sekreteraren 

I vi1,ra f{)rsok att finna platsen dar den 3-ringade nurmnerstpln 
236 bar funnits ber vi er or: ytterlige.re hjallJ. 

Det har fra.n isli?.ndskt h8,ll uttryckts en fbrmodan om att 236 an 
anvants i VIK under den aktw:lla tiden 1932-1936. 

D:". vi salm2.r avtryck av brostampeln VIK under denna tid ber Vl 
er medC'_ela oss om ni har naera. Tala rarna ocks·l 0Ll pa, vilken 
er:!issivn det ar. 

Vi tc,ckar p :l fc·rh<J.nd fi:ir det jobb !ll siikert e.lla ko:mmer att lagga 
ned for att hjalpa oss med detta. 

Svend Gr¢nlund i K~benhavn, den store expert en pii bl. a. islandska 
frimarl-;:en och den som utfiirdat flera attester over isHindska 
frimarken iin llQ€':011 mman' har avlidi t i ne.j i r.r i en o.lder av 
84 e,r o V!ir forening bade aran ra}~na honom som medlem anda sedan 
196lr. 

I Stockholm: Hos Tony Bjellefors 3 Birger Jarlsr,. 62v, kl 19.30 

Ti sd. l <3 okt . fi lmforevi sning, B. Be skmr 
0;,1sd. 16 nov . forevisning c.v aul'-tionsobjekten 
Torsd. 19 jan . 1978 
Tisd.. 21 febr. 1978 (ilrsm.)te) 

I december ar det ineet mote men vi f &r ju till
fiille e.tt traffas and&. - p<\ ,jubileumsmiddagen 
den 3:je. 

For att vl skall kunnc. besta:rmna lamplig lokal ber vi er som 
tanl:er komma .:'yllll i den o..nr:1e,lningsblankett som medfol,j er som 
bilagc.. 

U:..~:tebo.E,g_: 2: ra och 4; de:: onsdagen l rl:
0

maden pa GuldhedsgE'crden 
kl. 19.30. 

Inliimningstiden for objckt till 'J.utkionen 
att auktionen ske,ll kunna bli en riktig 

Pan~-Gala-Tillstallni~ 
behi)ver Vl flero. br:J. objekt. Vi utstracker 

utgick den 15 sept. For 

darfor inlanmingstiden 
till 

sen2.st mandage~ den 10 oktober. 

Somnaren ar ju en stilla tid filatelistiskt sett, sa sa manga nya 
~1edleL'JY!ar har vi diirfor inte f2.tt. Vi listP,r clem ha.r med nurnli1er 
och n2.nm och koll'mer de senare igen p :<?, en -bilara. till medlemsfor
tecknineen med nera utforlig[', uppgifter nar det blivit sa. manga 
att de fyller en sida. 

492 S. Thormo.r (Island) 
493 Rune Bengtsson 
494 Hans Christian JJielsen (Noree). 
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Vi ho.r ju f :~tt r:rt?mp:'OO nyr.. medlernJJ1.ar under senare !ir och inte minst 
i <Ir ,. och d~. och dF. ftr sekreteraren forfr!1gnir.;,;ar on i:i.ldre nr 
av desso. rapport e r och bilagorna till den. De hfl.r ,ju under arens 
lopp komni t o..tt innehD.lla a.tskilligt samlat vetwde Ori! isli:i.ndsk 
filateli. 

Vi bar i de flesta fc,ll inte mer ~i.n enstal~;=, overexemplar ligc:a.nde 
av d.essa saker ., nen modern lw:pierinf3steknik gor det ju mo,jlir~t 
att ta. fram fl;:;ra c~xer:J.pla:r, a:.ren om det kostar en slant. Vi har 
diirfor invc:mterat vad som. skulle kunna v<>.ra av intressc:~ ::.tt ·- Bot 
betalning - tillhandah.&.lla nedle:rmnarna och fatt fram foljandC;. 

Bilagor till ra.pporter (1973 - 1976~ de med x) markerade ar .:sver
siittningar ur isliindska handboken av <1r 19T3): 

Nrcgot om de i sl8.ndsl{.a nummerstiirr.plarna ( Hc:.nner) 
Isli:i.ndska post- och telestyrelsen frima.rkssrunling 
och Hans Hals; forskningssc:.mling ps. Islc.1ndi a 73 
(Jon Adalsteinn Jonsson) 

Antal sidor 
5 

x) Marken i rulla.r (ocb nautomattandning" ) 
x) Orlofsmiirken~ 
x) •rollur 
x) Greidslumerki (avciftsmiirken) 
x) MB.rkene. till Varldsutstf..llningen i New York 1939 

och patrycken 1940 
f GILDI 1 02- 1 03~ en ele:r.:tentar handledning (Hanner) 
Kronstiimplar typ 3 - finns dom? ( Huneborg) 
Utliindsk::l st8.11plar pa isHindske. fri:rr:Eirken (P.hman) 
Isl .'indska varianter ,. fran skillinse.r till f GILDI 

( 1"enger Lassen) 

~E_~t_?.ka intressanta sidor ur Rapporter: 

Serien 1100-arsjubileet (1974) 
: Blandade siffror ' i antikva- och lapidarstEirnplar 

(september 1975, s. 3-4) 
Bernupplagan av 1 GILDI (december 1975, s. 2-·3) 
Zeppelin-pAtrycken 1931 (februari 1976 1 s. 3-4) 
Nyanserna och dubbeltreorna p8. 3 aur fintandat ~ 
Facit nr 8 (maj 1976 ~ s. 3-4) 

Antalet postanstalter i Island vid olika t.idpunkter 
1873·- 1973 (september 1976~ s. 2) 

Allt det har har Du nu mojlighet att best~~lla. Priset ar 
_}_~gj sida + porto? och portot schabloniserar vi till 1: -
for 1 - 25 sidor och 2: ·-, om mer an 25 sidor best ells. 
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Du best~iller c;enom att insanda angi vna belopp till foreningens 
postgiro 40 29 57-5 (Foreningen Islandssmalarna, Stockholm) och 
pa talongens baksida ange vad Du vill ha. Ar din besti:i.llnings·
lista for le.ng frir att fa plats pe. talongen f.?lr Du sanda den 
separat till Per Hanner , Hi ttstocksgatan 2 3 115 2)+ STOCKHOLM. 
Bestallningarna maste vara inne fore 15 oktober (senare inkomna 
bestallningar expedieras ej f-och forst efter detta datum, da, vi 
fatt se hur manga. kopior vi skall dra upp av varje artikel 
(motsv.) kan vi siinda ut materialet. 

I majrapporten glomde vi att uppfylla ett lofte vi gett i februari
rapporten, niimligen att ge l osningen p& ett litet trevligt probelm 
insa.nt av Bryan Whipple. 

Fragan gallde vilket isliindskt ortsna.rnn som dolde s1g 1 en endast 
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delvis lasbar brostampel, varav foljande var synlir;t (varje 
streck markerar en bokstav som ej gett avtryck): 

·-ARH¢--

Svaret skall vara 
RAUFARHf/JFN . 

Derma st iimpel tilldelades Raufarhofn , sedan denna postanstalt 
1929 stigit i graderna fran brefhi~ding (brevsamlingsstiille) till 
postafgreidsla (postexpedition). Det intressanta med den iir ju 
att C',et iir en av n2.gra fc isliindska stamplar , diir det av misstag 
kommit at t al'lviindas ett danskt 0 i st~illet fo r ett islandskt 0. 
'rve. andra s3.dana starnplar iir kronstamplarna f/JGUR och 0NUNDAR-· 
FJORDUR, den si stn~i.rnnda alltsa med tvf: s lags O!! 

Det danska ¢ har haft en viss forme"ga att spoka i postala S9.II'l
manhang, dar det inte haft att g·')ra. Ovannamnda stampelmissoden 
erinrar om den gane; i slutet av 1887 ~ dc3 de:var ande Stockholms 
Stadspost, ett privat lokalpostfor etag, fick leverans av en ny 
upplagn frimiirken, dar ordet ore_ tryckts som r/;re . Dessa kom ocks& 
e.tt anviindas ~ fast de v~U egentligen bort kasseras . 

Eftersom vi nu kom in p:''t bokste.ven 0 i islandsJ~a alfabetet ~ sa 
kan vi kanske passa pa P..tt r~e en liten orientering om detta alfa
bet. Tva botstaver ar helt spe ciella i detta alfabet (den forsta 
av dessa finns ocks& i det fiiroiska alfabetet): 

sorn stor bokstav skriven D 
i l " 

p 

De uttrycker tonande r esp . tonlost l aspljud . (I dessa stencilerade 
r appor ter har vi sa. svf..rt att S.stadkomma 0 och D att vi skriver 
d och D i stallet och ber islanningarna om ursakt.) 

Den forsta D..V de narmda bokstaverna 8.r i i sl2.nclska. alfabetE::t in
placerad narmast efter d, medan da r emot p har sin plats mot slutet 
~v alfabetet. Dar svenska alfe.betet slutar med [t., ii och o, slutar 
det islandske. ned p, ce och 6 . f!E a r ju dansk och norsk form :for 
svenska bokste.ven a, men det islandska re uttalas icke sit utan 
som ~:u. 

En annan egenhet i isl~i.ndskan ar de c.!.ubbla vol~alerna: a och a, 
e och ~' i och r . o och 6, u och G9 y och ~. Vokalerna med accent 
har ett annat uttal an de som ar ut~n (t.ex . uttalas a som ao) . 
Accenterna ar d8.rfor viktiga. I alfabetet stir a narrnast efter a 
etc. Emellertid finns det fal l, och vi tanker da siirskilt pa den 
islandska telefonkatalogen " dar denna bokstavsordning inte ar 
fullt genomford utan a och 6 st5.r 11 blandnde'· (motsvarande galler 
de .Svriga accentuero.de vokalerna) ~ sn. :J.tt t. eX . A£:USt kommer fore 
Alexander. (Varfor valde vi fornrunn som exempel? Jo " darfor att i 
islandska telefon- och andra kataloger a r alla inplacerade efter 
fornanm och seclan alle. med sru:L."ll.a fornanm ordnade i bokstc"vsord
ning efter "eft;:;rnamn1

'. Detta emedan slaktnrunn ar sa ovanliga i 
Islaild. "Efternam..."1en" a.r 5u nastan e.lltid farsnamn (patronymer) ,. 
t.ex. 6lafsson och 6lafsdott ir , som visar att ens far heter Olaf.) 

Frimerkjasal a Poststjornarinnar i Reykjavik~ c.lltsa. islandska 
postverkets filateliavdelning , upptar i sin senast hitkomna lista 
foljande miirken som finns att kopa dar ror nominellt varde. (Har 
angos de med Faci t-nurnmer, men P.-sal an har sin egen nunnnerserle , 
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s~ vid bestallning a.r det bast att 0 och " ange a r ne.mn pa ena s s lonen 
scrJt valor.) 

401 490 502-504 515 526 533·-5Jh 546 556 
4oG 494 505 513 527 536 51~7 557--55IJ 
1-tr28 495 506- scrr 520 529 537-538 550 559-560 
Lf66 497 509 521 530 539 554 561 
489 500 510-514 524 531 542-545 555 562 

Isl~indska postverkets kilovara~ vilken sor:l beke,nt kommer i kvarts
kilopal:et, ar ju popular - och vardefull. Diirfor ar det viktigt 
att n~.c.n beter sis pa, riitt satt nar man skall li:isa av frimarkena. 
Problemet ar att - a trrtinstone i manr:a 8.rg:'ingar av dennn kilovara 
·- en del av klippen ar fran blanketter i olika roda fargnyanser, 
som loser upr; sig i vattnet. Om man skulle kast::t bela kvarts
kilot, inkl. des sa rode, klil:·r, pa en g.!lnr.;:: i ett vattenbad skulle 
rc.an r iika ut for en katastrof, eftersom nllt skulle bli rodfiirgat 
och forstort. Borja darfor med att sortera ut alla roda klipp 
for specie.lbehandling. Fi:iljande metod for denna kan rekormnenderas. 
Anvand tre sk:Har med l.jumt vntten, det ar sarskilt viktigt att 
skrH 1 inte iir for het. I skaJ. 1 18.gger Du nagra roda klipp -
ho:;st 5 a 6. Nar frir:1i:i.rken:t lossnar p3. dessa skyndar Du Dig 2.tt 
med pine etten flytt::1 markenr?, till skill 2 J i vilken Du tvatt":lr 
bort eventuellt forefintlig sva.?; r od hinna p ii baksidorno. 0 innan 
Du slutligen lagger miirkena i skill 3 . Efter vattenbyte i skal 1 
upprepas proceduren , och vo_ttnet i ska,l 2 byter Du ocksa, s2, sne.rt 
det bar jar verka r odaktigt. S}:al 3 ar till for :cctt samla upp ett 
li tet storre antal mar keno som Du kan lagge, upp till torkning pa 
en g£:,ng ~ ty det hinner nan inte med da man pysslar ned sk.1larna 
1 och 2. Lycka till och r1ycket ncje! 

Det O.r sedan lange kant att ett pE>r av Reykjav2ks iildsta stam:plar 
utc.n e.rtalsangi velse i stampeln, niimligen de som i Fac it kallas 
"11.· ( dansl~ typ av stiimpel med siffror i ':l.ntikva och bokstaver l 
grotesk~ tilldelad Reykjav2k 1870) och C 2 (groteskstil, 25 ~m 
diam.) ~ forelwrm:ler p8 senare tiders er.1issioner, dock mycket spar 
samt. Vad ligger balwr.l detta? 

Ve.r medlem Thor Thorsteins har skrivit en mycket intressant e.r
tikel on detta. i nr 2 av den islandske. filatelitidskriften Grusk. 
Han visar dar, att stiir.rpel A var i bruk under .januari-april 1914 
pa det da i Reyk.jav2k nyoppnade sirskilda p~ketpostkontoret 
( Bogglapostst6fan). N.ar sedan ocks i~, ett sarsblt tullpostkontor 
(Tollpoststofan) inriittn.des i Reyk,jnv2k 1934 lw!'l detto.. "itt under 
1 931~ och 1. 935 anvanda stiimpeln C 2 . Av des sa tidsuppgifter kan 
man ju Hitt riikna ut villm emissioner som k.tcn ha blivit avstiimp
lade med de gamla, sts.mplarna under deras efteranviindning pa de 
~ngivna kontoren . 

Niir de hogre numren bland nummerstfu::lplarne. pa sln tid utsandes 
fran huvudpostkontoret i Reykjavik till olika postanstalter hiinde 
Jet tydligen att nan helt forbis:lg att anteckno, vart de gatt. Pa 
annat siitt ke.n man knappast for};,laro. hur det k~:"n komrna sig att 
isliindska postverket vid de olika fi:irfrac;ningar, som ~jorts hos 
det :w olika forskare och samlnre allt ifr5.n Hans Hals 1937 och 
fram<lt 9 forklarat sig icke kunna fa frarn u:ppgifter om viss?, av 
stamplarna. Salunda iir det ett antal stamplar, om vilka Elan 
kannc;r anvandningen pa ett stiille under en tid nen dar det 2,r 
klart e.v bevarat stiir.!plat materi<J.l att de dessutom varit i bruk 
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-s;?: .. annat hall under en annan period. Allra minst bar vi hit-
tills vetat om tre YJ.urrJJ.Tier: 2 19s- 245 och 250 . ?or dessa bar det 
i nte fuYJ.nits n:lgon upp8ift alls t:i.llgiinglig, och dock bar de 
anv2-nts nol.gonstans. 

V3-r :-,ya medlem i 'Reykj av:ik ~ Sigurdur Thormar, hor emellertid 
sedan liinge till de intresserade stampelforskarna och han bar 
nyli::;en kommit fratJ. till losniw;en :;;Ja proble:met med nr 219 och 
skrivit till oss om detta. 

Genom studiet av bev:::.rade brev med nr 219 koJC. Sigurdur fre.m till 
D.tt 219. S anvandning ma.ste ha letrRt i 0mr~.det kring eller i 
Isafjardardjup , den stora havsbukten uppe i nordvast, och att 
det sannolikast ri:irde si~ om n2.got slags skeppspost . Detta ledde 
honom via bl.a. en intervju med en f.d. styrman pa. lokalbatarna 
i omradet f r ar: till ett fullstandigt. klarlage;ande av vad som 
hade hant. 

Nr 2 19 anvandes for skeppspost" som gic~ med b8.tar tillhoriga 
rede.c"iet Djupbaturinn H/F ( =a}\.tiebolar) i Isafjardardjup. Stam
peln var dock icke med pD. sjalva ciessa lokalfartyg utan farms 
i rede1·i ets hamnkontor i staden Isafji)rdur. Avgaende brev till 
platser i fjorden kunde lamnas pa detta kontor och blev da stamp
lade med nr 219. Brev fn1n platserna i fjorden, vilka, lamnades 
direkt till styr mannen, stiimplades da. baten kom fram till 
Isafjordur. Stampcln anvandes fram till 1956. Troliga a.ret for 
dess tagande i bruk ar 1927 J det ar da andra st3...rnplar med nar
liggande nUJTI.mer blev utl~imnade . 

VaG. som synes he.. gjort 219 till ett sO. sv:1rlost mysterium i:i.r val 
att detta hamnkontor for Djupbaturinn tydligen aldrig uppb,gits 
i postens listor over postanstalter - ,13. det har val aldrig 
varit en egentliG postanstalt. 

Sigurdur Thormar gr atuleras varmt fo r denn9. forskningsbedrift , 
och vi tackar for detta fine.. bidrag till den under ar bete 
varande stampelhandboken. 

Vem ks.n nu losa mysterierna med 245 och 250? Ear n~\gon n3.got 
brev med n&gon c.v dessa stamplar-:~arav den forra ar ytterst 
sallsynt men den senare icke s8. ov::mlie? 

I rapporten septenber 1976 diskuterades och besl\.revs ett brev med 
nunrrJ.erst ai:J.pel 294 . Stampeln pa. detta brev; som hade examinerats 
av tre av denna forenings styrelsemedlerm1ar, beskrev vi da som 
fa.lsk 1 emedan siffran 4 f0rcfoll att vara ifylld i efterh.2.nd och 
hade f2.tt ''fel utseende·' . Nr 294 hor .iu till de allr:l sallsyntaste, 
och omclomet oi:J. ''fel utseende' . byggde belt p?!. jamforelser med alla 
andra fyror i nur.u:1erstamplar av typ II, eftersom nagon annan 29ir 
da inte fanns at t ,j i:iJJ:fora :1ed. 

Vi hr:.r emellertid sennre sett tv& frinarken rted stfu:1pel 29~. Det 
visc1de sig darvid att O.ven des sa har en 1

; 4n e..v det specielle slag 
SOM fa.nns i stampeln p2. brevet . Det ser salunde.. nu ut SODl om just 
29i1 fs.tt en avvikande typ o.v fyr c., vilket i och f·':ir sig ar fullt 
mojligt, efterso:r: aven n.ndra siffrors utseende ve..rier ar en del 
mellc.n olika numoerstfumplar av typ II . (Eller ocksa skull e all a 
294-orna vi sett vara forfalskningar, vilket inte a lls verkar 
troligt - de tva vi nu senast sett ger inget intryck av att vara 
skumma pa nagot satt och om den ena uppges det e..tt den granskats 
och godkants av expertisen i Island . ) Eftersom vi inte langre h?~ 
kvar det ovannarn1da brevet for ny undersokning, kan vi tills 
vidare bara konstatera att omdomet OI'l dess stampel som falsk 
kanske var felaktigt . 
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Bilagan till frjrra rapporten - ''Order- och efterstfunplingar av 
islandska frima.rken. N2.gra anteckningar av Tore Runeborg och Per 
V.A, Hanner·' - har gett upphov till en del skriftvaxling. 

1, 

Fran Arno Debo i Bunchen har vi f .::tt ett brev som innehaller 
mycket intressanta uttalanden om ''orderstampling 71

• Han papekar 
inledningsvis, att det har r br sig om problem, vilka han som 
Prufer " dvs . utfiirdare av attester, ofta blir kontronterad med 
niir det giiller Island. Han fortsatter (hiir oversatt fran tyskan): 
•:om ett marke under sin kurseringstid avstar::plas med en stampel, 
som under satuna kurseringstid anv~1.nts for o.vstiimpling av bruks
brev (brukspost), s£t beted~nas det i attesten som fullvardigt . 
Det spelar darvid ingen roll om det blivit bruks- eller order
stfunplat. Aven om det av ett 11brevstycke': framge.r att det icke 
harstw.mar fr{m nt>.~ot brev ( exempel: F;:·?flug), sit:;neras market 
resp . brevstycket pfl b2.ksidan sasom f'ullvardigt . Annorlund.s. iir 
det med brev . Dessa ~ttesteras endast som fullvardiga om de ar 
a.kt<-1 till frankering och stamplar; ar fullstandiga samt faktiskt 
befordra.ts av posten. 

Noge. r al<-..nat ar allu de stiimplade skillingmarkena ur restupplagan 
stampelforfalskninsr,ar , eftersom den stiimpel som anviindes hiirvid 
inte var i bruk under kurseringstiden, vilket ju ocksg, uppso.tsen 
p2,pekad.::: . Beteckningen 11 orderstampling" ar diirfor inte riktig 
f br dessa, men traditionen och katalogermt har Ei.nda l ett till 
att dessa miirken anses varda att samlas. 

Forr brukade jaG vid attest av de 3-skillingmiirken, som uppen
barligen avstiimplds i hela ark med antikvastiimpeln Reyk,je.vik, 
beteckna uem som order starnplacle. Men sedan c. 15 a.r har jag 
efter overenskol111'l.else ned S. Gr95nlund bctecknat dem som full
viirdiga. De iir for ovrigt mycket sallsynta .. , (Slut pa cit2.tet 
ur Arno Debos brev.) 

Kort 1'-:ommentar av Runeborg-Hanner: Arno Debo gor alltsa ldar 
skillnad mellan order- och cft .::rstamplinsar . De efterstamplacle 
skillinc~arkena ar meu hans definition inte orderstiimplade 7 

snarare 7
' sta!11pelforfe.lskningar '' . Med den n.?ogot hengj ord.o. begrepps

appe.rat ~ som vi anvande i a rtikeln och forklc.rade i denna$ va r 
order- och efterste.mplingo.r tva omn~den son delvis t iickte va.randra. 
De e ftersta.mplade skillingarna var ocksE'· ' orderstiimplade", efter
som de var resultatet av ett bestallningsarbete. Vi ar dock over
tyg3.de om att Arno Debo hiir ror sic; med en mera vedertagen och 
professionell teninologi. Efter va~ vi inhamtat, avser Facit 
e.tt fr anga att kallo. de namnda sl~illingarna "orderstiilnplade '' och 
i stiillet beniimna dem 11 efterstii.'nplade". Denna andring ar dock 
i eke medhu.."lnen i nya rae it 1977-1 97 8 . 

2. 
GenoPJ. oversandande av en kopi ::-.. ::'..V en artikel han skri vi t i Der 
S::rl'l.mler-Dienst, Heft 25 ~ 1966 om prir-miirkenc. bar ocksa Arno 
Debo kompletterat vad sorr. sades i Runeborg-Hanners artikel 
r or Q.nde avstiimplinp,en av dessa niirken. H~n har dar en lista ~ som 
anger vilka av prir-narkena som har avstiimplats var' sa l a.ngt 
kant ar: 
F2.cit nr 
32·-33 
34-J5 

36-37 

Reykjavik, Hraungerdi 
Reykjavik, Eskifjordur 9 Isaf.jordur, Kirkjuba; jarklaustur, 
Seydisfjordur, Sty:kkishol;nur 

Reykja.vik, Grenjadarstadur, Isafj 6rdur 



Bilagor: 

- 8 -· 

3. 
Ne . .;ot prJ:r-marke P.vstamplat ned Kronstampel na.nms inte i Debos 
list e" eller i artikeln. En av v2.ra m.edlemrnar bar emellertid p~,
peknt r.tt he.n bar miirkct Facit nr 34 p~; brevstycke med Kron
stampel Flatey ( typ I). Market bar o.ttest Lundegaard -Nielsen. 
Denna stampel ar till utseendet klart akto. och ned Arno Debos 
definitioner ar det alltst. ett fullvardigt objekt. Fl?.tey (i 
Breidafirdi) var 1897 ctt brevsar~ingsstalle under Stykkisho~~ur, 
vilk~n postanstalt ju hade prir-narket nr 34 enli~t ovan. o~~ 
nagot slae;s tvekan ske.ll anma.le.s rora.nde Flatey pa prJ:r ~ bygger 
den narmast p!l. att just Flatey mwants vid orderstii1'19lingar .. 
t.ex. ~v 1 GILDI-marken. 

4. 
En annan nedlem har sant in <.:tt stamplat aarkE. av Facit nr 31 
(50 aur, grovtandat), viDcet narkc - enligt vad son narnndes i 
RQ~eborg-Hanners artik81 - i Facit betecknats s~som icke existe
ra~dc med akta (= icke orderstamplad) stampel. Vi kan om detta 
marke be.ra saga, att det fs.nns ingentinr; som kunde tyda p<1 att 
det rorde sig om P-n ordersti:i.mpling. Mojligheten a.tt det finns 
bruk!3","Stiir:1plade exemplar av dett!l marke ar allts2. inte ute
sluten. 

1. De faroiska frimark8na 1940-1941 
2. Anmalningsblankett - Jubileums-middag 
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