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Karibo! 

Valkomna pa svahili. Detta ar den tredje lektionen och Du kan 
alltsa tre uttryck: Jambo habari 3 Asante sana och Karibo. Nu 
kan Du som jag med lugn resa till Tanzania. Resten klarar man 
med sin daliga engelska och genom den hjalp man far av de 
alltid lika glada och hjalpsamma innevanarna. 

Jag har alltsa ater varit i Tanzania med en liten avstickare 
till Madagaskar. Nar jag var pa denna vackra och grana o kom 
jag naturligtvis att tanka pa var kara o Island och var 
"Rapport". Detta inspirerade mig sa 3 att jag satte mig ned 
och skrev en artikel om Islands Kronstamplar, som medfoljer 
sam bilaga. Jag hoppas att i alla fall nagra av Er skall lasa 
den. Jag hoppas ocksa att den skall ge anledning till debatt. 
Har Du alltsa nagra synpunkter eller en avvikande mening sa 
skriv till redaktionen och lat ass publicera det. I artikeln 
finner Du de ratta artalen da brevsamlingsstallena etablerades. 
De overensstammer ej alltid med de uppgifter som finns i 
Caroes och N¢rgaards skrifter vilket tarde bero pa att C och N 
under brinnande krig, da deras skrifter utkom, ej kunde be
driva tillrackliga arkivstudier. 

Jag kom inte hem forran forsta februari, och pa grund harav 
har det val blivit lite langt mellan foregaende och denna 
rapport, men en god sak har det fort med sig, att resultaten 
fran arets styrelseval och beslut om kommande arsavgifter 
kommer med redan nu och icke behover ansta till fram emot 
midsommar. 

Rapporten har ocksa blivit ganska fyllig denna gang och vi pa 
redaktionen hoppas att Du sam vanligt skall finna massor av 
nya uppgifter och nya ron som Du inte tidigare visste nagot om. 

Till sist ett extra obs! for Dig som tanker lamna objekt till 
auktion. Sista inlamningsdag ar 26 mars sa Du har inte sa 
lang tid pa Dig. 

Sekreteraren 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors kontor, Tegnergatan 1, 2 tr., 
tid kl. 19.30. 

Torsdagen den 22 mars. Genomgang av emissionen I GILDI 
'02-'03. 

Tisdagen den 24 april. (Program annu ej faststallt) 
Torsdagen den 17 maj. Bl.a. visning av auktionsobjekten. 
Tisdagen den 29 maj 1979. Varauktionen. 

GOteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19, 
tid kl. 19.30 pa andra och fjarde onsdagen i manaden. 
Betr. program m.m. se annons i GOteborgs-Posten 
sondagen fore motet. 
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Vid arsmotet den 20 februari valdes foljande funktionarer: 
Ordforande: Bernhard Beskow 
Vice ordforande och 

kassor: 
Sekreterare: 
Ovriga styrelseledamoter: 

Styrelsesuppleant: 
Revisor: 
Revisorssuppleant: 
Valkommitte: 

Per Hanner 
Tore Runebor~ 
Charlotte Amilon 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Axel Miltander (for Gbgs-klubben) 
Einar ~cistjansson 
Sture Hegland 
SYante Gustavsson 
Engel Ai.1gbe rg 
Hans Ringertz 

Vid arsmotet i IslandsklP.bben i GOteborg den 24 januari omvaldes 
for 1979 till 
Ordforande: Axel Ivtil tander 
Vice ordforande: Bjorn ForsgTen 
Sekreterare, klubbmastare 

och bibliotekarie: 
Kassor: 
Revisor: 

Lennart Engstrom 
Tom Rinmar.. 
Ingvar Ottosson 

Under ar 1978 kunde slutrapporteras resultatet av jubileums
lotteriet 1977/78 och jubileumsauktionen i december 1977. Det 
forra gav till resultat ett overskott av nara 6.600 kr, vilket 
i enlighet med vad som utfastes vid lottforsaljningen helt 
reserverats i en "Fond for islandsk stampelhandbok". (Tack alla 
Ni snalla lottkopare som stodde detta t;oda andamal. Arbetet med 
handboken fortsatter men det ar mycket jobb kvar innan vi blir 
fardiga.) Till samma fond avsattes ocksa en del av overskottet 
fran jubileumsauktioncn, sa att fonden vid 1978 ars slut kunde 
redovisas i 8.500 kr. Fonden ar narmast avsedd for finansiering 
av utgivningskostnaderna oc:':: ::;om en buffert att absorbera even
tuellt underskott pa utc;:i.v;:1ingen. 

Utover dessa avsattningar redoYisas ett overskott for 1978 av 
3.400 kr, harrorande fran jub~leumsauktionen (mot ett underskott 
pa 2.000 kr 1977, clavi ficl~ bara vissa kostnader for jubileet 
medan intakterna kom till r <:=dc.visninc; forst 1978). 

Islandsklubben i GOteborg (omfattande alla medlemmar med G 
efter numret) beslot pa arsmotet 1978 att hoja avgiften for 
1979 fran 20 till 30 kr med hansyn till lokalkostnaderna . .Ars
motet i klubben 1979 har beslutat bibehalla samma avgift, 30 kr, 
for 1980. 

For foreningen i ovr~~ bli: avgifterna for 1979 oforandrade mot 
1978, alltsa 20 kr for "S-medlemlnar 1

' (de i Stockholm och omnejd 
boende) och 15 kr for ov:ciga . Daremot be slot arsmotet 1979 att 
avgifterna for 1980 Elmlle hojas med 5 kr, alltsa till 25 kr 
for "S-medlemmar" och 20 kr for ov-riga. Utan denna hojning 
skulle under 1980 arsavgifterna inte ens tacka kostnaderna for 
dessa rapporter med bilagor och porto~ for dem. 

Enligt en gammal uppgorelse med Islandsklubben i Goteborg, vars 
medlemmar ju ar "kollektivanslutna" till riksforeningen, Fore
ningen Islandssamlarna, skall Gbgs-klubben per medlem inbetala 



Inbetalning av 
arsavgiften 

- 3 -

samma belopp till riksforeningen som avgiften for vara medlemmar 
utanfor Stockholms-omradet. For 1978 och 1979 betalar alltsa 
Gbgs-klubben till riksforeningen 15 kr per medlem. Nu beslot 
foreningens arsmote att som ett undantag fran denna regel i 
vart fall for 1980 icke hoja Gbgs-klubbens bidrag till oss, som 
alltsa fortfarande 1980 blir 15 kr. Detta beslut motiveras av 
att GOteborgarna eljest skulle drabbats av avgiftshojning bade 
1979 och 1980. (Om Gbgs-klubben behover 15 kr for egen del och 
skulle betalat 20 kr till riksforeningen, hade avgiften i Gbg 
for 1980 mast bli 35 kr.) 

Vi ber Dig nu inbetala medlemsavgiften for 1979 snarast. Av
giften ar alltsa for detta ar: 

for Stockholms-avdelningen (alla med S efter medlemsnumret 
= de som bor i Stockholm och dess omnejd 

for GOteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for alla ovriga 

20~-

30:-
15:-

Medsant inbetalningskort visar till vilket postgirokonto Du 
skall sanda avgiften (nr 26 73 70-5 for GOteborgsklubben och 
nr 40 29 57-5 for ovriga). Var vanlig komplettera kortet med 
Ditt medlemsnummer och fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan insanda avgiften i svenska 
sedlar eller check dragen pa svensk bank till foreningens 
kassor Per Hanner, Wittstocksgatan 2 9 S-115 24 Stockholm 
(G-medlemmar sander till Tom Rinman, Gitarrgatan 1, S-421 41 
Vastra Frolunda), men fran Danmark och Norge gar det enklast 
att inbetala pa postgiTokontot. 

Den som vill forenkla avgiftsbetalandet far garna betala sam
tidigt for ar 1980, men kom da ihag att avgiften for 1980 for 
alla utom G-medlemmarna ar 5 kr hogre an 1979 ars. 

Vi beklagar att vi for att forenkla utsandningen som vanligt 
maste skicka med inbetalningskort till alla, aven till dem som 
redan betalt for 1979. Manga av dem som betalt for 1979 gjorde 
det for ett ar eller annu langre tid sedan. For att undvika 
dubbelbetalning listas har nedan numren pa dem som betalt for 
1979 fram till senast 31 januari 1979: 

a) Foljande har betalt full avgift for 1979: 

3 s 56 177 G 269 s 347 393 G 452 520 
4 s 97 G 182 271 s 363 411 G 458 522 
6 s 106 G 184 s 276 364 s 415 462 523 

20 s 116 186 282 365 s 416 466 529 
27 G 130 200 G 284 374 G 418 467 530 
31 142 s 231 s 302 376 419 s 479 
40 s 146 s 234 s 317 379 s 436 G 484 
46 G 161 s 235 332 G 391 451 492 

G 

G 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombedes inbetala 
arets avgift med avdrag for nedan namnda belopp (de G-med
lemmar for vilka 20 kr anges ar sadana som forskottsbetalt 
for 1979 innan arsavgiftshojningen till 30 kr blev meddelad): 

58 G 20:- 327 G 20:- 499 5:-
104 G 20:- 404 G 20:- 513 5:-
163 G 20:- 432 5:-
307 5:- 440 5:-
319 G 20:- 498 7:-

c) Slutligen erinras om att nr 2 S och 525 (vara hedersledamoter) 
och nr 208 (Felag Frimerkjasafnara) ar avgiftsfria. 
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Viktigt: Om Du inte kommer ihag Ditt medlemsnummer, se pa 
adressetiketten som sitter pa varje utsandning fran foreningen. 
Om Du hunnit kasta bort omslaget, se efter i medlemsforteck
ningen och supplementen till denna. I dessa kallor syns ocksa 
om Du her S eller G efter Ditt nummer. 

Medlemsantalet okade aven 1978, fast inte sa snabbt som under 
jubileumsaret 1977. Har ar vad som hant: 

Medlemmar den januari 1978 

Nya medlemmar 

Avgangna och avlidna 

Medlemmar den 1 januari 1979 

Foreningen 
exkl. Gbgs
klubben 

202 

19 

- 10 

211 

Islands
klubben i 
GOteborg 

140 

5 
- 6 

139 

Antalet medlemmar utanfor Sverige var den 1/1 1979 57, 
fordelade pa 

Totalt 

342 

24 

- 16 

350 

Norden (Danmark 12, F¢royar 1, Island 17, Norge 13) 43 

Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 2, Nederlander-
na 1, Schweiz 2, Spanien 1) Tyskland 2) 10 

Amerika (Canada 1, USA 3) 4 
57 

Detta var ju en s.k. "liten auktion 11
, men resultatet blev mycket 

fint for en sadan. Totalt saldes for 23.190 kr. Auktionskom
mitten beklagar att en viss forsening uppkom i fruga om redovis
ning till inlamnarna. Detta var helt fororsakat av att en av 
koparna, som hade kopt objekt inlamnade av flera saljare, slapade 
efter med betalningen i narmare en manad. Liknande forseningar 
her intraffat vid tidigare auktioner, varfor vi maste betona att 
kopeskillingen i vara auktioner maste betalas snarast vid mot
tagande av postforskott eller rakning. 

Listan over uppnadda priser i hostauktionen bilagges. 

Liksom hastens auktion blir varauktionen en s.k. liten auktion 
med auktionslistan utsand inom foreningen. Men auktionskommitten 
hoppas pa lika god anslutning son i hostas fran inlamnarnas sida. 
Kom iheg foreningens rekordlaga provision, 10 %. 
Inliimning kan ske nar som helst fram till den 26 mars. 
Objekten sandes till Tore Runeborg. 
Visning i GOteborg pa sammantradet den 9 maj 

i Stockholm pa sammantradet den 17 maj. 
Auktionen halles pa Stockholms-avdelningens lokal den 29 maJ 

kl. 19.30. 

I Reykjavik ordnas den 7 - 10 juni 1979 en utstallning med 
namnet FRIMERKI-79. Arrangor ar islandska filatelistforbundet, 
Landssamband fslenzkra Fr1merkjasafnara, till vilket var van
forening Felag Fr1merkjasafnara ju ar ansluten. 

Genom var medlem Finnur Kolbeinsson, medlem av utstallnings
kommitten, har arrangorerna inbjudit medlemmarna i var forening 
att deltaga i utstallningen. "Det skulle vara fint med cirka 
10-12 ramar (med 16 Visir-blad per ram)" skriver Finnur. 
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De som ar intresserade att deltaga torde senast den 20 mars 
anmala detta till Bernhard Beskow, adress Lillpalsen, Osby, 
180 40 BROTTBY. Ange omrade och antalet r~~ar. Ramavgiften ar 
SKr 10:- per ram. Tank pa att ordna forsakring - om Du ej vet 
hur detta bor ske, konsultera B.B. 

Islandsstudiegruppen i Danmark onskar uppgifter om danska 
stamplar pa islandska marken ~ dock med undantag av K9Sbenhavn
stamplar. Man onskar uppgift om ortsnamn, datum och artal samt 
om stampeln ar hand- eller maskinstampel. Resultatet av insam
lingen av dessa uppgifter kommer att stallas till var forenings 
forfogande. 

Alla som har uppgifter att ge ombedes att sanda dem till var 
medlem Ole Svinth 

Helgenae svej 76 
DK-4700 NAESTVED 

Vi fortsatter envist var listning av tidigare inte av oss kanda 
Balbo-brev som dykt upp. Nu kan vi anmala tva stycken, bada i 
auktioner i november forra aret ; nr 144 i Felag Frimerkjasafnaras 
auktion och nr 192 i en svensk auktion. Totalt ar nu 81 reknummer 
pa sadana brev kanda av oss. Vid nasta tillokning i familjen 
lovar vi att aterkomma med en ny komplett lista over dem. 

1. 
Var medlem Sven Ahman har i "Postryttaren 1978", arsbok for 
foreningen Postmusei Vanner, skrivit en briljant artikel om var 
forenings jubileumsutstallning 1977/78 under rubriken "Kring 
en Islandsutstallning pa Postmuseum11

• Den ar pa bara 16 sidor, 
inkl. en mangd illustrationer, men ger anda en utomordentlig 
oversikt over Islands-filatelin, full av intressanta detaljer. 
Ett sartryck finns i foreningens bibliotek, meddela sekreteraren 
om Du onsker lana det (medsand porto 1:25). 

2. 
Den islandska samlartidskriften Grusk har fatt ny r edaktor, var 
medlem Halfdan Helgason. I senaste numret - nr 1 for 1979 -
ingar den islandska upplagan av den intressanta utredningsrapport 
om treringade nummerstampeln 236 och dess anvandning i Flaga, 
forfattad av Sigurdur pormar och Tore Runeborg, som sandes som 
bilaga till var forenings rapport oktober 1978. I samma nummer 
aterfinns ocksa Folmer ¢stergaards oversikt over Islands porto
satser 1876-1977. Till denna hoppas vi aterkomma i en senare 
rapport. 

Forsta chansen att aga ett tuscnkronors frimarke, dvs. ett pa 
nominellt 1.000 kr, kom 1978, da islandska postverket fann behov 
av en sa hog valor. I svensk valuta motsvarar det 13 a 14 kr. 
Island lider ju alltjamt av den hemska sjukdom som kallas 
inflation, som bekant inte alldeles okand har i Sverige men 
grasserande etter varre i Island. Nar man 1972 tryckte den 
hittills hogsta valoren, 250 kr (Herdubreidsmarket), i en upp
laga pa 3 miljoner, var det manga som forutspadde att en sa stor 
upplaga av en sa hog valor aldrig skulle kunna ga at, men nu 
dyker det market upp ganska regelbundet pa rekbreven fran Island. 

Med anledning av 1.000-kr-market skall vi har lista de marken 
som kom ut i Island 1978 och ej ar upptagna i senaste Facit. 
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Motiv etc. 

Europa 1978: Videyarstofa (byggnad) 
" " · Kyrkan i Husavik 

Inrikesflyg 50 ar: 1928 ars Junkers-plan 
" " 

11 
: modernt Fokker Friendship 

Skeidara-bron, byggd 1974 och sista lanken l 

kustvagen langs sodra Island 

Lavafalt vid Hekla~ efter malning av Jon 
Stefansson 

Livraddningssallskapet 50 ar: sjoraddningsscen 
Fyrar pa Island 100 ar: fyr 
Beromda isl~inningar : Halldor Hermanns son ( sprak

vetenskapsman, forfattare m.m. - han skrev 
aven om Islands frimarken) 

Ingen av dessa emissioner fick sarskild FDC-stampel utan man an
vande i Reykjavik den vanliga Utgafudagur-stampeln. Filatelist
klubben Askja i Husav1k ordnade sarskilda FDC-kort till den 
2 maj med bild av kyrkan och frankerade med market med samma 
motiv. Dessa kort ar stamplade i Husavik pa utgivningsdagen i en 
numrerad upplaga av 150 st. Arrangemanget uppges i Grusk vara 
en nyhet for Island. 

Frimerkjasala Poststjornarinnar i Reyl~javik, alltsa islandska 
postverkets filateliavdelning~ upptar i sin senaste hitkomna 
lista foljande marken som finns utt kopa dar for nominellt varde. 
(Har anges de med Facit-nummer 9 men F-salan har sin egen nummer
serie, sa Yid bestallning ar det bast att ange ar OCh namn pa 
emissionen samt valor.) 

401 497 509 
428 500 511-514 
466 502 515 
490 503 518 
495 505 520 

524 
526 
527 
533 
536 

538 
539 
542-545 
546 
555 

560 
561 
563 
565 
567 och alla darefter 

Fele.g Frimerkjasafnara anordnar sedan lange auktioner for sina 
medlemmar. Nu bar man overgatt till att ge ut kataloger av unge
far den typ var forening bar vid sina storauktioner och med for
klaringar pa engelska. Sedan cirka 1 ar finns ocksa en fristaende 
auktionsfirma, Hlekkur SF.(hlekkur =lank), bakom vilken star tre 
av v8.r forenings islandska medlemmar. Aven denna firmas auktions
kataloger bar ett liknande utseende (likheten g~r sa langt att 
bada katalogutgi varna bar samma engelska sprakfel pe. omslaget -
11 reached" i st.f. "reached us 71

) och bar forklaringar pa engelska, 
vilka gar det latt att orientera sig i den islandska texten. Bada 
katalogerna bar bildsidor och tabell for omvandling mellan Facit
nr och de i katalogerna anvanda numren ur katalogen fslenzk 
Fr1merki. 

Intresserade kan bestalla kataloger fran F.F., Box 171, Reykjavik 
resp. Hlekkur, Box 10120, 130 Reyk,jav1k. 

En arlig forman for alla de av varu medlemmar, som inte bor inom 
Stockholms- och GOteborgs-omrF\.dena, ar deltagandet i "landsorts
lotteriet". I detta utlottar vi vnrje ar en vinst bland dem som 
betalt avgiften for det gangna aret. Dragningen i 1978 ars 
lotteri forrattades vid Stockholms-sammantradet den 18 januari, 
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och den som drog vinnande nummer var 6-arige Magnus Bjellefors. 
Vinnare blev denna gang medlem 478 ~ Holger Bjorck i Finspang, 
och vinsten var liksom forra aret en av de vackra porslins
plattorna med islandsfalk i bla skold och texten "Islands
samlarna", som tillverkades 1972 i Island i bara 100 ex. Vi 
blev sarskilt glada, da vi nagra dagar senare fick brev fran 
Holger Bjorck, ty i det sade han: "Det blev den verkliga over
raskningen, eftersom jag just den dagen vinsten kom rakade fylla 
54 ar! Tala om tur!" Ja, det kan man da saga! Dubbelt grattis, 
Holger! 

Tom Rinman har ater sant in ett utdrag ur Nordisk Post Tidskrift 
med poststatistik, denna gang for 1976 och 1977. Vi har stallt 
samman dessa uppgifter med motsvarande for 1975, som vi hade med 
i en Rapport for nagra ar sedan. 

Antal postanstalter 

Totalt antal "brevforsandelser11 

i miljoner 
varav 

1975 

207 

14 

1976 

205 

16,0 

1977 

190 

14,3 

a) vanliga brev 10 11,7 11,3 
b) rek. och ass.brev 0,8 0,8 0,8 
c) postkort 0,35 0,40 0,22 
d) vanl. trycksaker 3 3,0 2,0 

Postanvisningar 1 milj. 0,48 0,49 0,49 
Paket " " 0,44 0,48 0,55 
Tidningsexemplar " " 6 4,5 6,2 

Strejken under 2 veckor pa hasten 1977 satte val nagra spAr 1 

denna statistik. Men hur forklara de stora kastningarna mellan 
aren i fraga om postkort, trycksaker och tidningsexemplar? 

Ur en artikel i Nordisk Post Tidskrift kan vi notera vissa upp
gifter om postutdelningen pa den islandska landsbygden. Under 
atskillig tid skottes den framforallt av mjolkbilarna, som 
nastan dagligen besokte bondgardarna. Nar kyltankar infordes pa 
gardarna, kom mejeriernas tankbilar mindre ofta och vid tider 
som inte passade postdistributionen. Nu bar det uppbyggts ett 
system av lantbrevbarare i 100 distrikt, i genomsnitt betjanande 
2.200 invanare. Turerna gar 2 till 5 dagar i veckan, vanligast 
ar dock 3 dagar i veckan. En postrutt ar normalt 50 - 250 km 
lang och fortskaffningsmedlet i allmanhet en Land Rover eller pa 
vintern motorslade. Gamla tiders ridande postiljoner finns tyd
ligen ej mer. 

Under 1977 var gronlandska postverkets intakt av salda gron
landska frimarken 14,4 milj. Dkr. Det beraknas att 55- 60% 
av denna frimarksintakt kommer fran samlare! Detta motsvarar 
alltsa c. 8 milj. Dkr. Eftersom Gr¢nlands Postvaesen andock 
redovisade ett underskott for 1977 pa 5,5 milj. far man val 
anta att det skattar sig lyckligt over att ha intakterna fran 
samlarna. 

For omvaxlings skull skall vi ta upp en observation och skicka 
ut nagra fragor betraffande Islands helsaker. Specialisterna pa 
detta omrade i var forening sarnlar val i allmanhet efter s. 
Ringstroms katalog "Danmarks, Dansk Vestindiens, Slesvigs og 
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Islands helsager", utgiven 1968. Nagra anvander dessutom R.W. 
Scherer's betydligt aldre "Handbook of Icelandic Postal 
Stationery". 

Vad det nu galler ar det enkla brevkortet Facit 31 med over
tryck "5 aur." och det daremot svarande icke overtryckta 8 aur 
dubbla brevkortet. Numren ar 

Overtryckskortet 
Dubbla brevkortet 

Facit Ringstrom Scherer 

(BKE) 31 
( BKD) 15 

(BKE) 50 
(BKD) 20 

PC 52 
PC 31 

Betraffande det dubbla brevkortet sager Ringstrom att det finns 
4 typer, skilda at genom olika fel pa accenterna. Korten trycktes 
i Danmark, och tryckeriet tycks aldrig hu forstatt att de ~s
landska accenterna alltid ar "accent aigu" - alltsa a, e, 1 osv. 
Nar nu kortet (fragekortet) har texten "Hjernamegin ma ad eins 
rita utanaskriptina" (avsandaren far har endast skriva adressen) 
och "Svarid skal rita a hitt spjaldid" (svaret skall skrivas pa 
andra kortet), sa fanns det tre accenter att gora fel pa. Dock 
tycks alla kort ha ratt accent pa ordet "utansskriptina". De 
fyra varianterna enligt Ringstrom pa kort med hans nummer 20 
(Facit BKD 15) ar: 

I. Hjernamegin m& .. . 
II. II ma .. . 

III. " m8. . . . 
IV. II ' ma ... 

a hitt .. . 
a hitt .. . 
a hitt .. . 
a bitt ... 

(Skrivningen av ma/ma gar igen aven pa svarskortet.) 

Daremot anger Ringstrom betr. patryckskortet (hans nummer 50, 
Facit BKE 31), att endast typ I finns av detta kort. Detta kan 
nu visas vara fel, ty det kort Facit 31 som saldes i var auktion 
i hasten var av typ III. 

Nu ar det intressant att konstatera, att Scherer bara medtager 
de tre forst a typerna (I - III) , men han gor det bade for det 
dubbla grundkortet och for de enkla ove:c tryckskorten Facit 31 
och 32! 

Den specialsamlare som kopte kortet ';Rir..gstrom 50 III" i host
auktionen upplyser oss om att han har varianterna I, II och III 
pa kort Facit BKD 15 och varianterna I och III pa Facit BKE 31. 
Foljande fragor gar nu till alla vara specialister pa helsaker: 
a) Har Duden av Ringstrom (men ej av Scherer) namnda varianten 

IV pa nagot av dessa kort eller har Du eljest reda pa om den 
verkligen existerar? 

b) Har Du (eller kanner Du till) variant II pa Facit BKE 31? 
c) Vilka varianter har Du (eller kanner Du till) pa Facit BKE 32? 

Betr. detta kort kan man, om de nu alla finns, skilja mellan 
I, II och III, om man beaktar den skillnad mellan II och III 
pa grundkortet, som anges i Ringstrom pa s. 178 (typ III har 
kort streck upptill till vanster paP i BRJEFSPJALD). 
Daremot kan man ej sarskilja typerna I och IV pa svarskortet. 

Vi maste be Ebbe Eldrup och den danska studieg~uppen om ursakt 
for att vi annu en gang har tar upp fragan om "dubbeltanderna" 
(de saknade tandningshalen) pa sista trycket av 3, 6 och 10 
aur fintandade aur-markena. Ebbe har skrivit och bett oss vanta 
med vidare diskussion tills studiegruppen ar fardig med sitt 
resultat. Att vi anda gar det beror pa. att var uppmaning i 
Rapport september 1978 att undersoka frekvensen i dubblettlager 
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av Facit 8 e, 11 e och 12 d foranledde ett brev fran var heders
ledamot Sir Athelstan Caroe. Han tyckte att var uppmaning var 
onodig, eftersom det redan sedan lange ar kant att ark i sista 
tryckningen varit tandade med en apparat som saknade 7 tand
ningsnalar, varfor 7 av 10 marken i var.je rad fick dubbeltanden. 

Sir Athelstan hanvisade till gamla goda Kohls handbok, och mycket 
riktigt finns dar pa s. 555 - 556 beskrivet att att bade av 3 aur 
och 6 aur det da existerade helark av sista trycket, vari 70 av 
100 marken hade dubbeltanden. Dessa marken satt som nr 2, 3, 5, 
6, 7, 8 och 9 i den horisontella raden. 

Vi har sedan utvaxlat flera brev med Sir Athelstan i fragan. Vi 
papekade att var ide var att det forefoll orimligt att Facit
redaktoren Bernhard Beskow, som sett aur-marken i tusental, 
skulle ha kommit till den uppfattningen att dubbeltanden var 
ovanligare an normalt tandade marken, om det verkligen var 70 % 
av hela upplagan som hade dubbeltand. Darfor kanske forklaringen 
ar att inte alla marken perforerats med den apparat som saknade 
7 tandningsnalar. 

Sir Athelstan papekade sedan att det finns en mojlighet att 
snabbt avgora om sistnamnda teori ar riktig. Om allt tandats 
med de 7 ovan angivna felen i varje rad, kan det inte finnas 
horisontella par dar bada markena saknar tandningsfelet. Och 
han har sjalv i marginalen pa sitt ex. av Kohls handbok anteck
nat att han har sett tva horisontella par av 10 aur, sista 
trycket, utan tandningsfelet! Sir Athelstan genomgick ocksa 
sina dubbletter av sista trycken, och han kom fram till att han 
hade: Normalt Med "dubbel-

tan dade tand" 

3 aur (F. 8 e) 14 2 
6 aur (F. 11 e) 11 8 
10 aur (F. 12 d) 12 16 

vilket ju knappast tydde 0 

70 % med dubbeltanden. pa 

Sedan har vi bett Bernhard Beskow se pa sina samlingar, och B.B. 
meddelar att han har 6 aur, sista trycket, i horisontellt par 
utan dubbeltand pa nagotdera market. 

Allt pekar alltsa mot att inte alla marken har tandats i den 
apparat som saknade 7 nalar. Vi vantar med spanning pa vidare 
resultat fran den danska studiegruppen. Vi mottager ocksa garna 
rapport om ytterligare forekomst av horisontella par och strips 
av de namnda tryckupplagorna' da.r det forekommer minst tva bred
vid varandra sittande marken utan dubbeltanden. 

Det ar helt markvardigt hur mycket nytt som kommer fram efter 
hand i arbetet med stampelhandboken , och det ar ofta pa over
raskande satt som upptackterna gars. Nar Du laser Tore Runeborgs 
magnum opus om kronstamplarna i bilagan kommer Du bl.a. som en 
nyhet att finna a•;,t det finns tva stycken kronstamplar av typ I 
med namnet MfRAR och att det lean antagas att liknande ar fallet 
med HOLT och SKARD. 

Det kan kanske intressera att hora hur handbokskommitten kom 
att gora denna upptackt. Hittills har man trott, att om tva 
brefhirdinga~ med samma namn fick kronstampel av samma typ, sa 
ordnade man det sa att de kunde skiljas at genom tillagg till 
namnet, jfr "Tjorn :l Svafadardal11 och "Tjorn a Vatnsnesi". 
Alltsa borde det bara ha funnits en stfumpel med namnet MYRAR osv. 
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Men under de ar som arbetet pagatt~ har kommi~ten om och om igen 
kommit tillbaka tillfragan: i sa fall vilken av de tva bref
hirdingarna MYrar, de tva Holt osv . fick da stampeln med det 
namnet? 

Betraffande MYRAR-st i:'.mpeln uppgav CaroE: att derl anvants i rvJY-rar 
(V-Isaf). Samma uppgift lamnades av N¢rgaard ( som i detta fall 
tarde bygga pa Caroe). Emellertid noterade korr~itteledamoten 
Pelle Hanner vid visningen av kronstiimpelol1jekt vid foreningens 
sammantrade i Stockholm den 9 december 1976 forekomsten av ett 
brev med kronstampeln l-~RAR; adresserat till Reykjavik och roed 
genomgangsstampeln Vollur. Ett brev ·bJ.l R-vS:k fran M;Yrar hogst 
uppe i nordvastra andan pa la.ndet kunde ~.nt e ha passerat Vollur 
pa sydlandet. Daremot stamde det hela bra , om avsandnings
stationen var det andra Myrar, nlltsa l-zyrar (V-Skaft). Kommitten 
noterade salunda att Caroe och l'T~rgaard -~.ydligen haft fel, och 
att M1RAR-st8.mpeln maste ha varit hos JI.J;'jrai_(V~Skaft). 

Stor blev dar for overrask:tingen, nar Pelle Hanner i en auktions
katalog fran Hlekkur hasten 1978 fann upptaget ett brev som 
angavs pa baksidan ha ankomststamplats roed kronstampeln M1RAR 
men vars framsida, som var avbildaj i katalogen, visade att 
brevet gatt fran 1safji:i rdur till en adr essat i "Nupi, Dyrafirdi". 
Sistnaronda plats betjanades <ia av J\r.car (V-Isaf ). Nu gallde det 
att handla snabbt, meda.n brevet fc.;-ns tillgangligt hos auktions
firman. Till var van Halfdan Helgason, en av herrarna i Hlekkur, 
avgick oroedelbart anhallan om fotostat av detta brev baksida, 
och nar den anlande blev det k]_a.rt att haY hade vi oc:ksa en 
MYRAR-kronstampel av typ I. Eftersom de bada brefhirdingarna 
MY-rar existerade samtidigt under bela kronstampeltiden , kunde 
stampeln ej ha blivit flyttad utan det maste tydligen finnas 
tva stycken med samma text av typ I . 

Nasta steg blev att se om dessa kunde skiljas at genom nagra 
olikheter. Sir Athelstan Caroe, som givetvis tillsandes kopior 
av bada objekten med begaran om bekraft~lse av att de maste ha 
anvants pa olika orter, var den SOID kO:::i1 pa det mest atskiljande 
elementet, den skillnad ~ forsta R, som Tore Runeborg berattar 
om ~ s~n artikel. 

Vi har tva anledningar a-:t t.a up:p fr::lgc.n c::n 11 efteranvandning" av 
nummerstamplar: 

a) I senaste auktionskatal ogen f:·3.n en mindre men valrenommerad 
dansk auktionsfirma upptogs t re nummerst ampelbrev . Dessa hade 
alla frankering med 10 aur dubbelhuvud ( fintandad) och de var 
avstamplade med numren I 05, 140 ocl~ 185. En av vara medlemroar 
skickade in bud pa dessa b-rev J"len ant;aV' att. de bara gallde om 
breven verkligen var al;:t gangna. 1\.u};:tionsfi:rman sande da for 
sakerhets skull breven till po.seen<ie. Det visade sig da att alla 
tre var klart "lavede". De hade kuvert son: forefoll att vara 
hogst 20 ar gamla och som inte visade minsta skrynkla som kunde 
tyda pa att de gatt med posten, all 'l ~1ade c..d:ressen skriven med 
saroma daliga skrivmaskin och~ frnmfor~llt, alla saknade ankomst
stampel som brev fra~ den tiden borde haft. Det hela var alltsa 
konstruerade brev, gjorda ganskn l angt f~am i tiden. Markena var 
bundna till breven av stampeln 3 och stamplarna synes vara akta. 

Vad ligger da bakom detta? Jo 3 tydligen att stamplarna varit 
tillgangliga for nagon som pa detta s~tt },unnat tillverka brev. 
I sa fall var? Troligen pa de postanstal l:.er, som ursprungligen 
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anvande dessa nummerstamplar, eller de postanstalter som ersatt 
de ursprungliga. Risken finns dock att stamplarna kommit pa 
avvagar och i privata bander. 

b) Var medlem vlolfgang Holz i Berlin har sant oss bilder av nagra 
kuvert, dar nummerstamplar pasatts mycket sent, i dessa fall 
dock inte pa frimarket utan pa baksidan (pa fliken). Det ena 
ar ordinart avstamplat Vegamot 31.12.77 (vilket lar vara sista
dags-stampel for denna brefhirding) och har pa baksidan stam
peln 97, det andra ar stamplat Eidar 4.5.77 och har pa baksidan 
nummerstampel 108. 

I bada dessa fall ar nummerstampeln just den man skulle vanta 
sig att finna pa resp. plats (Vegamot i Rang. ar direkt efter
foljare till Marteinstunga, som hade nr 97), om de inte in
dragits. Dessa postanstalter har tydligen fortfarande kvar sina 
gamla nummerstamplar och pa begaran av filatelister lamnar de 
avtryck pa brev, dock tydligen ej pa frimarken. Risken ar dock 
uppenbar att de skulle kunna efteranvEi.ndas pa ett farligare satt. 

Vi har aven andra observationer och rapporter som tyder pa att 
olika nummerstamplar fortfarande ligger ute pa postanstalter. 
Med hansyn till risken for felaktig anvandning av dessa (med 
aldre marken och en sallsynt nummerstampel skulle vardefulla 
men falska objekt kunna tillverkas) skall foreningen nu samman
stalla alla kanda uppgifter av detta slag och hemstalla hos 
islandska postverket om undersokning och, i forekommande fall, 
indragning av stiimplarna. 

Tills vidare kan det konstateras att alla de nu niimnda stamplarna 
(105, 140, 185, 97 och 108) har en viss egenhet gemensam: pa 
samtliga ar sjalva ringen tillstukad pa ett eller flera stallen. 
Detta ar ett mer eller mindre klart bevis for att stamplarna 
anvants pa "gamla dagar", sedan de i artionden anvants, kastats 
kring i lador, tappats i golvet etc. (Liknande stukade ramar 
finns pa de flesta stamplar som atergatt till arkiv i R-v1k.) 
Det finns ofta mojlighet att avsloja forfalskningar dar av
stamplingen gjorts i efterhand pa ett marke av iildre emission 
genom jiimforelse med en akta avstiimpling pa samma emission. 

Medlemmar som kanner sig osakra pa objekt inom detta omrade kan 
sanda in dem for granskning av Per Hanner, Wittstocksgatan 2, 
115 24 Stockholm. Pelle utfardar inga attester, men ger sitt 
omdome byggt pa det stora jamforelsematerial han har. Kostnaden 
for konsultationen utgores av betalning for retursandningen. 

Islands Kronstamplar 
Pesultatlista fran hostauktionen 1978 
Inbetalningskort for arsavgift 


	SBizhub C4518032011020_0001
	SBizhub C4518032011020_0002
	SBizhub C4518032011020_0003
	SBizhub C4518032011020_0004
	SBizhub C4518032011020_0005
	SBizhub C4518032011020_0006
	SBizhub C4518032011020_0007
	SBizhub C4518032011020_0008
	SBizhub C4518032011020_0009
	SBizhub C4518032011020_0010
	SBizhub C4518032011020_0011

