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Rapport september 1978 J6 
Hej, allesamman! 

Rosten har kommit och med den, tyviirr nagot forsenad, var "Rapport", 
som kanske denna gang iir nagot mager. Vi hade hoppats fa med en 
sista och som vi hoppades lasviird artikel om 3-ringade nummerstampeln 
236, men av olika anledningar blir publiceringen tyvarr forskjuten. 
Vi hoppas dock att kunna fa med den i samband med utsandandet av 
auktionslistan i oktober. 

I stallet medfoljer scm bilaga en intre~sant artikel om Islands 
luftpost under aren 1928-34 som vi hittat i vart arkiv. Efter vad 
vi kan erinra oss har inget skrivits om denna del av isliindsk 
filateli i nagon tidigare "Rapport" och da vi vet att manga av med
lemmarna iir intresserade av detta omrade, hoppas vi ni skall ha 
gliidje av den. Artikeln iir forfattad av Max N~rgaard och var pa sin 
tid inford i Nord. Fil. Tidskrift nr 6 och 7 ar 1935. Vi vet inte 
vem som har gjort oversiittningen men vi iir tacksamma for hans insats. 

Sekreteraren 

Har du n8.gra trevliga objekt att siinda in till auktionen far du 
ytterligare en vecka pa dig, fran och med att du erhallit "Rapport 
sept 1978". 

I Stockholm hos Margareta och Tony Bjellefors, Birger Jarlsgatan 62V 
kl. 19.30 

Torsdagen den 19 oktober. Nyansering samt diskussion 
om Islands frimiirkshiiften. (De som har haften bedes 
medtaga dem. ) 

Torsdagen den 16 november. Visning av auktionsobjekten 
samt genomgang av emissionerna prir och I GILDI. 
OBS! Ev. ny lokal, se nasta "Rapport''. 

Torsdagen den 23 november. Auktion. 

Torsdagen den 14 december. Program annu ej faststallt, 
se niista "Rapport". 

I GOteborg andra och fjiirde onsdagen i manaden. Narmare om lokal 
se annons i GOteborgsposten sondagen fore motesdagen. 

Annu en tillokning i listan over kanda Balbo-brev noteras: nr 284, 
scm dok upp i en tysk auktionskatalog i somras. Diirmed omfattar de 
av oss kiinda sadana breven 79 nummer. 

I januari-rapporten i ar niimnde vi en rapport fran Ebbe Eldrup om 
ett forskningsarbete inom en dansk studiegrupp. Detta giillde den 
fintandade 3 aur. Man hade bl.a. studerat forekomsten av dubbel
tander (sammanhangande tander pa grund av bruten tandningsnal). 
Den danska gruppen hade preliminart kommit fram till att sa manga 
som 70 av arkets 100 miirken kunde ha dubbeltander. 
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I en kommentar pekade vi pa ett Facit-redaktoren, som maste ha lang
varig erfarenhet av stora kvantiteter sadant material, anger att 
dubbeltander pa 3 aur (Facit 8e), 6 aur (11e) och 10 aur (12d) be
tingar overpris, alltsa ar sallsyntare an sadana utan dubbeltander. 

Men ar nu detta helt sakert? En av vara medlemmar har gatt igenom 
sina dubbletter och rapporterar att bland dem har han funnit: 
8e : lika manga med och utan dubbeltander 
11e: flera med dubbeltand an utan 
12d: vasentligt flera utan dubbeltand an med. 

Nu rakar hans dubblettmaterial inte vara sa omfattande, att nagon be
stamd slutsats kan dras harav. Men vi uppmanar alla som har nagot 
storre antal dubbletter av dessa marken (eller nagot av dem) att ga 
igenom materialet och meddela oss resultatet. Tala om hur manga Du 
har med och utan dubbeltander - men tag nu inte med marken i fel 
nyans! Kanske ar dubbeltanderna vasentligt olika vanliga pa de olika 
valorerna. 

For jamnt ett ar sedan kunde vi beratta om Sigurdur Thormars forskar
bragd nar det galler nummerstampel 219, vars lokalisering tidigare 
var okand. Sigurdur placerade den i Isafjordurs hamn, pa kontoret 
for rederiet Djupbaturinn (se Rapport september 1977). 

Nu har Sigurdur inkommit med en komplettering, som han kunnat gora 
efter samtal med den man som var styrman pa Djupbaturinns skepp m/s 
Fagernes under aren 1940-43. Under den tiden - berattar f.d. styr
mannen - forde baten en brevlada och stampeln fanns och anvandes 
ombord. Omkring 1943 ersattes detta skepp med ett nytt med samma 
namn. Detta hade inte nagon brevlada 5 och da flyttades stampeln till 
rederibolagets hamnkontor i fsafjordur. Det torde bli svart att ut
rona om stampeln fore 1940 fanns ombord eller i hamnen, slutar 
Sigurdur. 

Ur en artikel i Nordisk Post Tidskrift har vi hamtat vissa uppgifter 
om den strejk, som bl.a. lamslog Islands postvasen under dagarna 
11-25 oktober 1977. Det var en strejk som berorde alla medlemmar av 
stats- och kommunaltjanstemannaforbundet med undantag for vissa per
soner i chefsstallning och vissa ansvariga for sakerhet och sjukvard. 
Salunda drabbades bade post och telef on, tullen, radio och TV samt 
skolorna. Nagon postbefordran forekom over huvud taget inte under 
strejkdagarna. 

Strejken avbrots pa morgonen den 25 oktober. Intressant ur filatelis
tisk synvinkel ar att vid nagra av de minsta postanstalterna brev
avstampling forekom aven under strejkdagarna, detta emedan den som 
pa resp. stalle skotte posten inte var statsanstalld. Sa var t.ex. 
fallet vid posten pa Seltjarnarnes vid Reykjavik. Brev stamplade 
11-24 oktober 1977 vid nagot sadant mindre kontor far alltsa betraktas 
som rariteter. 

Ett forsok att ordna "privatpost", trots postmonopolet, noteras. En 
person i landsorten meddelade att han skulle resa till Reykjavl:k och 
erbjod sig att medtaga post dit och distribuera den. Han lat mot
tagarna kvittera pa kuvert resp. emballage, som han beholl som bevis 
pa utrattat uppdrag. Han lat emellertid sedan intervjua sig i en tid
ning, och darigenom blev hans lagovertradelse kand. 
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Islandska postverket foretog en statistisk bearbetning av de brev 
som inlamnades i Reykjavlk under tiden 15-25 november 1977. 
denna statistik visade: 

a) att 54,3 % av posten var forsedd med postnummer (vilket inte 
var sa daligt, da postnumren officiellt infordes forst den 
30 mars 1977 - till det goda resultatet har dock sakerligen 
starkt bidragit den stora mangden skrivelser fran offentliga 
institutioner, se nedan) 

b) att av forsandelserna 
30,1% var frankerade med frimarken 
68,7 % hade frankerats med fra.nkeringsmaskin, och 

1 , 2 % hade "porto-be tal t "-pa.tryck 
(vid en motsvarande undersokning 1972 hade bela 59,7 % av breven 
frimarken) 

c) att avsandare var 
for 33,2 % offentliga institutioner 
for 62,6 % affarsforetag, banker etc . 
for 4,2 % privatpersoner. 

Man bor observera att det alltsa gallde post inlamnad bara i Reykjavik. 
Proportionen frimarkta brev maste ligga hogre i landet som helhet och 
andelen brev fran offentliga institutioner lagre. 

Folmer ¢stergaard, var framstaende kannare av de islandska post
taxorna, onskar klara upp vissa fragor rorande portot pa rekommen
derade och assurerade (varde-)brev under aren 1900-1909. Den som har 
nagot sadant brev ber vi anteckna: 

·1 ) Avsandningsstation 
2) Mottagarstation (och land) 
3) Portot i aurar 
4) Belopp for vilket brevet (i forekommande fall) ar 

assurerat 
5) Datum enligt avsa.ndar- resp. mottagningsstampel 

och skicka uppgiften till foreningens sekreterare eller annu hellre 
direkt till 

Folmer ¢stergaard 
Morgenvej 6 
DK-2900 HELLERUP 

Sakert har manga medlemmar sadana brev. 

Luftposten pa Island av Max N~rgaard 
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