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Kara vanner! 

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar ber vi i redaktionen att fa till
onska Er Alla under forhoppning om att rapporten hinner na Er 
fore dopparedagen. 

Nagra av vara medlemmar har skrivit till ass och bett ass ta upp 
en del sporsmal. Sa till exempel onskar Rudolf KrUmmel, GOteborg, 
veta mer om stampeln "Konungsforin" och aven fa uppgifter om 
gronlandska och faroiska stamplar. Da vi i redaktionen inte vet 
sa mycket just om dessa omraden vore vi glada om nagon eller 
garna nagra av medlemmarna ville bidraga med sitt vetande pa dessa 
omraden. Tackar gar vi pa forhand. 

Vi vill har passa pa att tacka J~rgen Steen Larssen for hans 
intresse och omtanke om saval foreningen sam dess auktion. Bland 
annat har vi av J~rgen fatt en del uppgifter sam ar till nytta for 
den kommande stampelhandboken . 

En glad nyhet vantar alla nummerstampelsamlare i nasta rapport! 
Men det ar en "hemlis" an sa lange. 

Sa till sist, ha det sa trevligt med Rapporten. Nagon stund skall 
Duval fa over mellan svinhuvud och grisfot. 

Sekreteraren 

Detta skrev sekreteraren Tore Runeborg, varpa han sam vanligt de 
senaste aren avreste for att fira jul och nyar i Tanzania. Vi kan 
salunda forvanta ass att snart fa lara ass annu ett uttryck pa 
svahili . 

Den slutliga resultatlistan fran hostauktionen, sam vi av kost
nadsskal maste skicka ut samtidigt med rapporten, blev inte 
fardig i sa god tid, att rapporten kunde sandas ut fore helgerna. 
Den ga.r nu ut i januari, man vi daterar den anda till december 
1979, eftersom vi skrivit den da och raknar den till 1979 ars 
prestationer av foreningen for medlemmarna. 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19. 30. 

Onsdagen den 16 januari: Hans G. Ringertz visar och berattar 
om tjanstefrimarkena. 

Tisdagen den 26 februari: Arsmote. "Hurman kan samla en 
emission", Falke LOfstrom visar Islands silhuettmarken 
(Jon Sigurdsson och Frederik VIII). (Amnet uppskjutet fran 
den 11 december, da Falke i stallet hall en annan mycket 
uppskattad visning.) 

Torsdagen den 20 mars: Engel Angberg visar sin standigt 
vaxande samling av avarter och varianter. 

Mandagen den 28 april: Visning av auktionsobjekten. 
Torsdagen den 8 maj: Varauktionen. 
Torsdagen den 22 maj: Temat "Hurman kan samla en emission" 

igen, men nu med Stig Osterberg sam visar sin samling av 
Tva kungar ( "Dubbelportratt"). 
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Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19, tid 
kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i manaden. 
Betr. program etc. se annons i Goteborgs-Posten sondagen 
fore motesdagen. 
Visning av auktionsobjekten i Goteborg pa. motet den 
23 april. 

halles i Stockholm pa motet torsdagen den 8 ma,j kl. 19.30. Om VlS

ning se ovan. 

Inlamning av objekt 
kan ske nu nar som helst men senaste dagen ar den 10 mars. Objekten 
sands till auktionskommittens ordforande Christer Engstrom, 
Anhaltsvagen 40, 191 4o SOLLENTUNA. Ring honom garna, bostads
telefon 08/35 51 58, for att diskutera Din inlamning. 

Du som har nagot att salja, tank pa att Du troligen ingen annan
stans kan finna en sa speciellt intresserad publik och en sa lag 
forsaljningsprovision som 10 % ( utan nagot procentpa.lagg pa kopar
priset)! Sa gor slag i saken och sand Dina ob.jekt till var var
auktion, sa att vi kan b.juda medlemmarna pa en rikhaltig auktions
lista. Lagsta utropspris per objekt ar kr 15:-, men erfarenheten 
v1sar att det ar objekten i de battre prislagena 50 - 2.000 kr som 
ar de mest efterfragade. 

Denna slutade pa nara 15.000:- kr i omsattning och resultatlistan 
foljer med som bilaga till denna rapport. 

I denna auktion saldes ockss. det av Sir Athelstan Caroe donerade 
vackra objektet (nr 4 i listan), varav behallningen kr 700:- helt 
tillfores var fond for stampelhandboken. 

Vi har tidigare glomt att meddela att foreningen fatt en ny auk
tionskommitte, bestaende av herrar Christer Engstrom, Per-Olav 
Abrahamsson och Hans Raland. Det var dessa som svarade for host
auktionen och detta rued den aran. Nagre sma fel insmog sig dock i 
auktionslistan, bl.a. beroende pa att inte alla kan texta lika 
vackert manus till denna som foretradaren i ambetet Tore Runeborg. 
(Om nagon undrat over vad som kan ha dolt sig bakom den underliga 
stampeln "ALMFOSS" pa objekt 142, kan vi tala om att det skulle 
statt ALAFOSS, vilket ar en synnerligen sallsynt brostampel.) 

Vi skickar inte denna gang med inbetalningskort for arsavgifterna 
utan vantar med det till nasta rapport. Den som anda vill betala 
in avgiften dessforinnan bor komma iha.g att 1980 ars avgifter 
hojts nagot, sa att Du inte betalar for litet. (Avgiften ar for 
Goteborgsklubben 30 kr, for "S-medlemmar", dvs. Stockholmsomradet, 
25 kr och for ovriga 20 kr. Ungdomar under 18 ar betalar 10 kr.) 
Postgirot ar for Islandsklubben i Goteborg 26 73 70-5 och ovriga 
betalar till foreningens postgiro 40 29 57-5. 

Omkring 250 personer har nu anmalt sig till den resa som Islands
klubben i Goteborg anordnar till utstallningen i London. Manga -
men langtifran alla - ar Islandssamlare. Resan gar med fyra Atlas
plan fran Stockholm, Goteborg, Jonkoping och Malmo. Pa grund av 
det stora intresset pa vastkusten har ett extraplan satts in fran 
Landvetter. Avresedag arden 4 maj och hemkomst den 11 maj. 

Klubben i Goteborg jubilerar under Londonvistelsen med bl.a. en 
festmaltid och forhoppningsvis underhallning av typen "good old 
days". Festen ager rumden 7 maj. 
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Det ar mycket viktigt att alla som amnar deltaga i festen snarast 
moj ligt anmaler detta till Axel Miltander, Sagspansgatan 16, 
416 80 GOTEBORG (Tel. 031/84 31 63). Vi maste namligen bestalla 
lokal och veta hur manga som kommer. 

Festen subventioneras for goteborgarnas del med hjalp av jubileums
fonden, som tillforts kapital via lotterier och givmilda givareJ 
Icke-goteborgare kan hanga med och bli delaktiga av samma forman 
om de skanker vinster till Goteborgsklubbens auktioner och lotteri
er under ovanstaende adress. Gavan bar i sa fall ha ett varde av 
c:a 200 kr per festdeltagare men vi tar givetvis emot mera eftersom 
vi vet att manga har dubbletter liggande lite varstans. Och det 
behover inte nodvandigtvis vara islandskt material, ej heller fri
marken. Dock avstar vi av utrymmesskal fran skrymmande mobler etc. 

Till slut: Det finns annu nagra platser kvar till London. Om Du 
glomt anmala Dig, gar det till Miltander i sa fall. 

Vi ber Dig kolla att den adressetikett, som sitter pa kuvertet till 
denna rapport, innehaller Din riktiga adress. Vi skall namligen 
dra upp en ny upplaga av etiketterna att anvandas pa vara forsandel
ser till medlemmarna under 1980. 

Denna anhallan galler sarskilt dem sam flyttat och dem som fatt 
andrat postnummer utan att flytta. Efter mottagandet av nya post
nummerkatalogen for Sverige har vi gatt i~enom medlemsregistret 
och noterat att hela 24 medlernmar blivit postnurnmer-omnumrerade. 
(Av dessa bugar vi for de 4, sam haft vanligheten att skicka oss 
meddelande om andringen, tack for det alla tre ostersunds-borna 
och en till . ) Vi har fyllt i dessa rattade postnummer pa eti
ketterna med kulspetsblack och likasa ar alla erhallna adress
andringar sedan vi senast drog upp 5 etikettssatser ifyllda snyggt 
textat pa sjalva etiketten. Ar dessa andringar OK, behover Du ej 
lamna nagot meddelande, eljest ber vi Dig bums sanda rattelse till 
Tore Runeborg. 

Till de medlemmar vi senast valkomnat till var forening hor 
Ronald B. Collin i USA. Ronald Collin har i ett i hostas utkommet 
nummer av Posthorn - organ for Scandinavian Collectors Club i USA -
skrivit en liten artikel, "What Happened in Hraungerdi on November 
5th", dar han funderar kring fragan varfor sa manga prir-marken av 
Facit nr 32 och 33 blev stamplade i Hraungerdi just den 5.11 (1897) 
och detta dessutom P.'led tydliga teck.en pa att det gjorts i helark. 
Han slutar med att be OP.'l upplysningar om vad soP.'l egentligen hande 
i Hraungerdi. 

Ja, kare Ronald Collin, vi skall overraska Dig med att ge Dig 
svaret har. Om Du ser efter i J6nsbok (boken One Hundred Years of 
Icelandic Stamps), finner Du att inga prir-marken saldes av posten 
pa nagra andra platser an Reykjavik och Seydisfjordur. Avstampling
en i Hraungerdi har salunda gjorts pa ett eller flera helark kopta 
i Reykjavik och ar en ren orderstampling. I J6nsb6k finns ocksa 
mycket berattat om alla de manipulationer som foretogs for att fa 
avstamplade prir-marken och "brev" med dessa marken. Bakom det 
mesta av detta stod en herre vid namn Thomsen, men J6nsb6k kan inte 
direkt pavisa att det just ar denne sam ocksa svarade for 
Hraungerdi-avstamplingen. 

Foljande ar en ren spekulation sam utgar fran det i Jonsbok namnda 
forhallandet att Thomsen anvande nagra av sina anstallda vid 
anskaffandet av stamplade prir-marken. Antag att T. lag bakom aven 
Hraungerdi-avstamplingen. Han sager kanske den 3 eller 4 november 
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till en medhjalpare: "Nu har jag kopt upp sa manga prlr-marken 
ocb ordnat sa manga avstamplingar i Reykjavlk, att det skulle se 
trevligt ocb naturligt ut ned litet variation pa stamplarna. Tag 
det bar arket (de bar arken) ocb far till Hraungerdi ocb se till 
att Du far markena snyggt stamplade dar." Man kan sedan tanka sig 
bur rasande T. maste ba blivit nar san~cbudet kom tillbaka fran 
Hraungerdi ocb det visade sig att ban latit avstampla arket odelat 
med en stampel mitt pa varje marke ocb sa att alla markena visade 
sma delar av ringen pa narliggande markens stamplar, alltsa pa ett 
satt som gav klart bevis pa orderstampling. 

Vad sager Jon Adalsteinn Jonsson om denna rekonstruktion/gissning? 

For sakerbets stull skall vi slutligen namna, att Hraungerdi
stamplade prlr-marken inte anses vara samre an Reykjavrk-stamplade. 
Aven de senare ar namligen i de flesta fall orderstamplade, om an 
icke i belark! 

I Malmo bolls i slutet av oktober en for svenska forballanden 
ovanligt stor specialauktion pa Islands-material (Bengt Lilja i 
samarbete med Eyri). Det intre ssantaste ob,j ektet var det unika 
belarket (50 marken) av 15 aur Geysir, som ar bade otandat ocb 
forsett med spegeltryck pa baksidan. Det blev dock inte salt till 
utropspriset 100.000 kr. (Senaste Facit bar ett pris av 3.500 kr 
per marke' men detta ar ett rent nteoretiskt'' pris' eftersom arket 
annu ar odelat eller i varje fall var det i oktober.) I ovrigt var 
auktionen intressant genom mangden av de mera sallsynta belsakerna 
( brevkort, kortbrev etc.). Stamplade sa,dana bar vi sett ga till 
goda priser aven pa andra auktioner, inkl. vara egna, ocb det 
stamde aven bar. Daremot a r det ovanligt med na.got utbud av 
ostamplade exemplar av de battre korten, vilket gjort att man 
kunnat vara nagot tveksam infor Facits prissattning av dessa kort. 
Nu kunde man emellertid konstatera att det fanns god efterfragan 
aven pa dessa ostamplade kort, ocb priserna stod i normalt for
ballande till dem som noteras i Facit. 

I forra rapporten tog vi oss fore att komma med nagra betraktelser 
over prissattning<>n i Facit av de sista tio arens islandska fri
marken. Vi bar efterat kommit pa, a~t vi darvid gjorde oss skyldiga 
till en viss inkonsekvens, eftersol:'. vi bara bebandlade dels 
stamplade marken, dels sadana ostamplade marken, som kommit ut for 
en del ar sedan men a.nnu ej ar slutsalda bos postverket. 

Vad vi sade om stamplade marken, namligen att det ar den beballna 
upplagan ocb inte nominalva.rdet som bor vara buvudsakligen be
stammande for marknadspriset, galler naturligtvis aven ostamplade 
marken av slutsalda emissioner. Dock galler bar en begransning: 
sa lange ett marke ej avlysts som ogiltigt kan det ostamplade 
markets varde inte falla under nominalvardet till dagskursen for 
islandska kr. 

Nar det galler vanliga bruksmarken, vars upplaga kan beraknas till 
storre delen ba blivit avstamplad, kan beballningen av stamplade 
marken ofta antagas sta i ett nagorlunda konstant forballande till 
den totala tryckta upplagan av market. 

Nar det ater galler beballningen av ostamplade marken fran ett 
land som Island kan man daremot ej lika latt utga fran totalupp
lagan av ett marke. Det allra mesta som kommer att finnas efter 
slutforsaljningen bos posten barror fran upplagring (investering) 
som gjorts av kompletta serier. Om vi kunde antaga att allt kommer 
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fran sadana serier, skulle vi kunna dra foljande slutsatser : 
a) Ju hogre nominellt varde pa serien, desto mindre antal serier 

kan antas ha blivit upplagrade. (Harvid maste man ta hansyn 
till islandska kronans kraftigt fallande varde over tiden.) 

b) Alla marken i samma serie skulle vara lika vanliga, oberoende 
av nominalvarde och tryckt upplaga, alltsa skulle de ha samma 
marknadsvarde. 

Fullt sa enkel ar emellertid inte verkligheten, ty foljande maste 
ocksn beaktas: 
1) Hur snabbt olika marken i en serie slutsalts pa posten. Den 
hogre valoren (7.50 kr) i 1965 ars serie Teleunionen fanns annu 
1979 att kopa pa posten, och manga har alltsa kunnat skaffa sig 
denna valor till nominal langt efter att den lagre valoren var 
slutsald. I langden kan det antas, att de sist slutsalda markena 
av 1100-a,rsserien 1974- dvs. valorerna 15, 20 och 25 kr, som alla 
fanns kvar 1979 - blir de minst vardefulla, medan de forst slut
s A.lda blir de vardefullaste . 
2) En utpraglad l agvalor kostar det litet att lagra upp och den 
kan darfor ha blivit lagrad i storre kvantiteter. 
3) En serie eller ett enstaka marke dari, som passar in i manga 
motivsamlingar, kan fa en extra efterfragan och darmed hoja mark
nadsvardet utover vad det eljest skulle blivit. 
4) Pa kort sikt kan storre spekulanters beteende leda till av-
vikelser fran eljest vantade priser. 

Det finns nog flera saker att tillagga, men l at oss sluta med att 
kasta ut ett pastaende, baserat pa dessa resonemang, for dis
kussion. Serien Patriotiska Sallskapet 100 ar, utgiven 1971 och 
slutsald pa posten, bestar av tva valorer, som bada var hogvalorer 
vid emissionen: 30 kr, tryckt i 750.000 ex., och 100 kr, tryckt i 
500.000 ex. Den lagre valoren slutsaldes nagot tidigare an den 
hogre. Enligt vart resonemang ovan och var mening bor bada valorer
na ostamplade ha ungefa,r samma marknadsviirde. (Facits priser ar 
8:- resp. 22:-, dvs. i det narmaste r elaterade till nominalvardena.) 
Valkomna med synpunkter pa vart resonemang! 

(P.S. Just nu nar oss en prislista fran en frimarkshandel i 
Reykjavl.k med priser i svenska kr. Priset pa en stamplad Herdubreid 
ar dar kr 1:40, att jamfora med av Facit noterade kr 10:-, se var 
kommentar i forra rapporten.) 

Vi kommer pa att vi tidigare inte rapporterat, att tva av vara 
svenska medlemmar deltog i islandska filatelistforbundets utstall
ning Frl.merki 79 i juni i Reykjavl.k, namligen Engel Angberg med 
sin samling islandska varianter/avarter och Stig Osterberg, som 
visade tva-kunga-markena. (Det dar med Tva kungar - pa islandska 
Tveir k6ngar - tycker vi later bra mycket trevligare an den konsti
fika benamningen "Dubbelportratt". Kunde den inte fa sla igenom 
aven i Sverige?) Bada utstallarna belonades med brons. - Aven 
flera av vara islandska medlemmar och en av va.ra danska (Ib Schock, 
brevsamling) deltog med exponat, men vi har inte till hands upp
gifter om deras r e sp. beloningar. 

Walther Fenger i Aabyh¢j tar i ett br ev upp fragan hur lange danska 
nummerstampeln 236 anvandes i Reykjavl.k. Den togs ju i bruk 1870, 
alltsa redan fore de forsta islandska frimarkenas utgivande, och 
dyker sedan upp pa de aldsta av dessa marken, niimligen skilling
markena och de aldre aurmarkena. 
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Fenger har sjiilv 236-stiimpeln pa. miirken med Facit-nr 8 a, 8 b, 9 
och 10 a. Det senast utgivn~ av dessa marken ar 8 b, som i Facit 
anges som utkommet 1883, vilket emellertid enligt J6nsb6k ratte
ligen skall vara 1884. Nu ar fragan som vi later ga ut: Har nagon 
av Er nagot 236-stiimplat miirke som ar emitterat 1884 eller senare? 
Skicka oss uppgift i sa fall. Det bar j.;. betydelse for stiimpel
handboken att vi kan ange senast kiinda upplaga, som fatt denna 
stiimpel. Har Du stiimpeln pa ett marke, pa vars nyans Du iir osiiker, 
kan market sandas in till oss for nyansering. (Obs. Fragan giiller 
givetvis inte den anviindning i Flaga, som stiimpeln fick under en 
langt senare period pa 1930-talet. Diirom har ju Sigurdur Thormar 
och Tore Runeborg tidigare skrivit i bilaga till rapporterna.) 

I Facit anges vid nummerstiimpel 241, som anvandes i Villingaholt: 
"241:s cirkel skadad och saknas i regel helt". Brevsamlingsstallet 
i V. oppnades den 1 juni 1930 och fick da denna stiimpel. Tidigare 
ar den kand p8. miirken utgi vna i bor jan av ·1930-talet med sma frag
ment av ringen (upptill och nedtill) kvar. Senare bortfoll ringen 
belt. Vi vet inte om ett exemplar med oskadad ring tidigare ar 
kant, men ett sadant har i varje fall nu dykt upp pa en islandsk 
auktion (Hlekkur) i hostas. Stampeln sitter pa ett par av Facit 
128, 5 aur Christian X olivgront. Detta marke utgavs 1922 men var 
i normal anvandning in pa borjan av 1930-talet. 

Det synes salunda ha gntt nagon kortare tid efter den 1 juni 1930, 
innan ringen skadades. 

1976 och 1978 skrev Pelle Hanner i rapporterna om "stora nurnmer
stiimpelkarusellen". Denna bestod i att foljande brevsamlings
stallen under Grenjadarstadur uppenbarligen hade fel nummer
stamplar, utan att postverket observerade och rattade till det: 

Sandfellshagi och dess efterfoljare 
t.o.m. Skinnastadur 

Grimsstadir 
Vikingavatn 

Skulle Men hade i 
haft verkligheten 

54 
48 
57 

48 
57 
54 

Fragan har bara varit nar detta fel uppstatt, och Pelle Hanner har 
ansett det enda mojliga vara att forvaxlingen skett redan vid 
stamplarnas ursprungliga utdelande 1903. Han har nu fatt annu en 
droppe pa sin kvarn. Den aldsta kiinda dokumentationen har tidigare 
varit ett brev till K~benhavn fran meteorologiska stationen i 
Grimsstadir med nummerstFimpel 57, sant ar 1915. Nu har ytterligare 
ett sadant meteorologiskt brev dykt upp pa en dansk auktion, och 
.genom Ebbe Eldrups vanliga formedling har vi fatt fotostater av 
dess frarn- och baksida. Av tre stamplar pa baksidan (Egilsstadir, 
Seydisfjordur och K~benhavn) framgar klart att detta brev avsiints 
i mitten av mars 1913. Dokumentet gor det allt sa. iinnu troligare att 
felet med stiimplarna uppstod redan 1903. 

Brevet lar ha kopts av en av vara tyska medlemmar, som vi gratu
lerar till innehavet av en verkligt intressant forsiindelse. 

Tidigare under 1979 har vi ett par ganger skrivit om de olika 
typerna pa dessa kort. Enligt Ringstroms katalog finns det fyra 
typer av BKD 15, atskilda genom olika accenter over "a", och om 
detta vore ratt skulle det ocksa finnas motsvarande typer av BKE 
31 och 32, som framstallts fran BKD 15 genom delning och over
tryck. 
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Nu skriver var hollandske medlem Jaap Jongenburger, att han har 
9 ex. av BKD 15, varibland ingar typerna I, II och III. Typ IV har 
han aldrig sett. Vi har vidare sett den stora och mycket full
standiga helsakssamling, varav mycket salde s pa den pa annat 
stiille omniimnda auktionen i Malmo. Ej heller har fanns typ IV. 
Dessa iakttagelser bekriiftar var tidigare misstanke att typ IV 
troligen bar avfiirdas sam en myt. 

En auktionsfirma i Stockholm upptog i sin senaste auktionslista 
icke mindre an tre ostiimplade exemplar av det sallsynta och dyra 
dubbla islandska brevkortet Facit nr 9. En av vara styrelsemedlem
mar var och tittade pa dessa objekt och fann att de alla var Facit 
nr 12, vilket han ocksa meddelade auktionsfirman, som drog till
baka objekten. 

Detta aktualiserar fragan om hur man skall skilja mellan a ena 
sidan dubbla korten nr 1-3, vilka utgavs 1883 och patryckta med 
I GILDI har Facit nr 7-9, och a andr~ sidan de ar 1889-90 emitte
rade korten 4-6, vilka med patrycket har nr 10-12 i Facit. Den 
enda hjalpen man far i Facit ar att 1883 ars emission har graaktig 
och den senare emissionen t=;le.ttad kartong. Denna upplysning ar 
helt korrekt och fungerar i allmanhet bra om man har jiimforelse
material att se pa, men ett isolerat exemplar kan det vara svart 
att bestiimma. Hur graakti g ar "graaktig"? Hur mycket glattad ar 
"glattad kartong"? 

Det finns emellertid betr. 5 och 10 aur korten andra satt att 
skilja mellan emissionerna. 

1) 5 aur. Ringstroms specialkatalog papekar en latt igenkiinnlig 
skillnad. Pa korten nr 1 och 7 ar i forsta kortet valorstampelns 
ytterram avsmalnad pa de oversta c. 2 w~ pa vanster sida, medan 
daremot pa andra kortet (svarskortet) valorst ampelns r~ ar liksom 
avskuren i ovre vanstra hornet. Pa korten 4 och 10 daremot ar det 
tvartom, sa att den smala overdelen finns pa svarskortet och vice 
versa. (Galler ej kort 10 typ IV, som ar ett nytryck och skiljs 
fran ovriga genom annat radavstand i patrycket.) 

2) 1 0 aur. .Ha.r ar skillnaden annu mycket lattare att se, men under
ligt nag namner varken Facit eller Ringstrom olikheten. Korten 3 
och 9 stavar ordet ALSHERJAR ned ett L, medan daremot korten 6 och 
12 har texten ALLSHERJfu1 med tva L. Det ar alltsa samma skillnad 
som mellan enkla brevkorten Facit 3 och 5. Ett misstag som det 
inledningsvis namnda skulle undvikits om denna skillnad funnits 
angiven i katalogerna. 

Tyvarr lar det inte finnas nagon notsvarande skillnad mellan 8 aur 
korten i de bada emissionerna. 

Vi passar samtidigt pa att papeka att i Facits fyra senaste ar
gangar vid dubbla brevkortet nr 12 bortfallit texten "Patryck pa 
1889 10+10 aur". 

Att det dar med fluoresc ens, vitmedel etc. kan vara ett for
virrande omrade vet vi fran erfarenheterna av svenska postverkets 
frimarksutgivning under senare ar. Vi anade darfor, redan nar vi 
tog upp de islandska frimarkena ur denna synvinkel i forra 
rapporten, att vi kanske skulle mota svarigheter. Hen sadana ar ju 
till for att overvinnas och den som sig i leken ger ...... Det 
roliga med det har omradet ar ju f.o., att man traffar pa moderna 
varianter av de klassiska markena, far salunda ett fint tillfalle 
att ytterligare specialisera sin samling och kanske ocksa att hitta 
en sallsynt variant i sin samling. 



- 8 -

Var forra rapport byggde ju framst pa en afton runt kvartslampan 
vid ett sammantrade i Stockholm. Det ar givet att denna forsta 
genomgang gav ett nagot ojamnt resultat. Dels var ju det under
sokta materialet begri:i.nsat, dels blev det inte tid att not era 
ordentligt vad som skulle kallas fluorescens eller nagot annat 
liknande. Var anhallan om hjalp for forcsatt kartlaggning i forrq 
rapporten har framforallt horsammats av Engel Angberg, men aven 
Vilbur Jonsson (i Canada! ),Einar Kristjansson och Rapports 
redaktionskommitte har lamnat bidrag. Vi skall aterkomma nedan till 
hur Du kan h,jalpa till i fortsattningen, men nu borjar vi med ett 
nytt forsok att lista de Facit-nummer, om vilka det finns observa
tioner (vi har utstrackt listan t.o.m. Facit nr 575, dvs. sa. langt 
Facit-numreringen hunnit). 

Foljande beteckningar anvandes i fortsattningen: 
VF = vit-fluorescerande papper 
GF = gul-fluorescerande papper 
FVt-1 = papper med fluorescerande vitmedel 
BP = bestruket papper, lysande under kvartslampa 

A) Marken enbart pa VF, GF , B) Marken tryckta pa olika papper, 
FVM eller BP bade med och utan fluorescens 

o.dyl. (VF, dar ej annat anges) 
Not Not 

373 VF 279 
434 VF 301 I 
497 VF eller BP? 313 
501 FVM 330 
505 VF 344 

2 
2 
2 
2 
2 

510 BP 
511 BP 
512 BP, 
513 BP, 
514 BP 

2 
2 

348 
349 

varianter 463 
11 464 

467 
515-516 VF 
541 VF 
542-545 VF 
553-554 VF 
557-558 VF 

3 564 GF 
565-566 VF 
573 VF 
575 VF 

475 
4 506 
4 507 

BP och icke BP 
BP och icke BP? 

Noter 
1. Betr. 497 (Herdubreid) ar vi tills vidare helt osakra pa 

klassificeringen. Eventuellt finns tva varianter, varav en 
utan VF (eller BP?), vilket skulle hanfora market till 
grupp B. 

2. Nr 510-514 ( 1973 8.rs frimarksjubilemnsserie) ar en mycket 
intressant serie. Av 512 och 513 finns uppenbarligen tva 
varianter: a) vitlysande under kvartslampa; b) rodbrun under 
kvartslampa. Tittar man under kvartslampan pa baksidan av mar
kena i serien, finner man daremot ingen skillnad (baksidorna 
ar alltid vita under kvartsen), vilket visar att det bara ar 
framsidan som ar olika behandlad, varfor vi har tror att det 
ror sig om ett pa na.got satt bestruket papper. Men bestryk
ningen tycks ha skett med tva olika material, en skillnad fram
kommer forst under kvartslampan. Pa 20 kr-markena ar variant b 
(= rodbrun under kvartsen) helt dominerande (35 av 40 hittills 
undersokta marken), medan for 40 kr-markena variant a (vit
lysande) ar vanligast (32 av 43 hittills undersokta). Hittills 
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har vi inte hittat nagot marke av variant b pa ovriga valorer 
i serien ( nr 510, 511 och 514) , men 1-;:anske firms denna variant 
aven pa dessa nummer? 

3. Den gula fluorescensen pa nr 564 (Islands turistforening 50 ar 
1977) ar ganska underlig: flammig pa bade otvattade och 
tvattade marken. 

4. Nr 506 och 507 (Silvertarna 1972) togs vid genomgangen i Stock
holm bc,da upp som enbart VF. Fortsatt undersokning av redak
ti:irernas marken tyder pa. att 506 firms bade med och utan vad 
vi tror ar •:BF11

, medan 50! da end;:;,st patriiffades utan nagon 
lyskraft under kva~tsen. 

Som Du ser, kvarst9x atskilliga fragetecl:er.., och det iir ju langt 
ifran siikert att vi i'att rnecl c.lla :lUllll:ler som har varianter. Dessu
tom aterstar det att betr. nr 5 i 2 och 51 J ( 2:~ler eventuellt hela 
serien 510-514) samt alla m&rken i grupp B f2 fraJil statistik, som 
visar hur pass seJ.lsynta eJ.ler vanliga variante:,na iir. Som en allra 
forsta borjan p a en sadan sta-::.istik skall vi har visa resultatet 
av Engel Angbergs undersokning, utokad med ett litet material hos 
en av redaktionsmedle~mar~a: 

Nr Antal undersokta Diirav 
obiekt r:.ted fluor eJ-,... "'- . ------ utan fluor 

279 7 0 7 
313 12 0 12 
330 9 8 
344 1 0 7 
348 7 6 
349 9 8 
463 0 0 9 / 

464 82 0 82 
467 148 31 117 
475 12 1 11 

etc. 

Engel har inte undersokt 301 I (men vi har sett e"!::.t VF-exeruplar av 
detta) och 506-507. Frekvenserna a'! varianterna pa 512-5"13 ar reuo
visad i not 2 ovan. 

Som synes iir detta ett alltfor litet material for att ligga till 
grund for en bedi:imning av frek-.'cDser. Dii:d'or skall vi nu be alla 
medlemmar om h,l alp. 'I'ag frac.n kvart sla:npan > Clll Du bar nagon' eller 
gor som Engel Angber3, lane. en saclan :!..ampa fr&.n en samlarviin, och 
ga igenom Din samling och DiP-a dnb-bletter pa foljande tre siitt: 
a) Gor upp en taoell som den st::.·e}~ hirovanfor pa Din samling. Med

tag da ocksa 301 I, 506, )Of' sa.~t ::;erien 510-514, for vilken Du 
registrerar alternativen n. och h enlie:;t not 2 ovan. Rakna par, 
fyrolock etc. o.::h ark som en enhet ( ,;-~~t un:'lersokt objekt) och 
skicka resultatet till oss. (.Aven orn D~ intc hittar ett enda 
fluorescerande marY-e!) 

b) Kalla ovriga nummer i g::.·upp !:.. . Xanske hi ttm· Du mar ken utan 
fluorescens etc.! 

c) Kalla giirna ovriga moderna ma.rk·:m. Kanske hi ttm· Du ett marke 
med fluorescens, som iir obekant for .')ss l:.ittills! 

Skicka in resultatet till Tore nuneborg . Du ha:.· siike:.·ligen inte 
gjort arbetet forgiives ' for sa sm2"::J.ingom bJ.i:c det va.l olika 
priser noterade p8. varianterna, och da iir det ju fint att ha sin 
samling uppsorterad. 

Vi hoppas siirskilt att vara viinner i Island, som sakert har mycket 
material, vill korr®a med sina listor. 
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Nar vi fatt in listorna fran Dig och de andra, kan vl samman
stalla det bela i en ordentlig frekvenstabell, men som Du forstar 
maste vi helst ha hundratals marken av varje nummer undersokta, 
och det ar genom allas medverkan vi hoppas fa resultat. 

Naturligtvis ar vi ocksa valdigt tacksamma for att fa ytterligare 
synpunkter pa vad som skall klassas som "VF", "FVM" och "BF". 

Bilaga: Resultatlista fran hostauktionen 1979 
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