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Ett varmt hej, allesammans! 

Jag delar garna med mig lite av den gladje jag kanner over att 
det antligen blivit en varm dag, for forsta gangen i ar har ~ 
Stockholm. Hela 20°. 

Sedan svalnar min varma installning till Er, atminstone vad det 
galler en 80-90 stycken av Er. Kassorerna har namligen meddelat 
att Ni annu ej betalat den rudimentart lilla arsavgiften. Tank 
pa att bara "Rapporterna" med sina intressanta bilagor mer an 
val ar varda den lilla slanten. Ryck upp Dig broder eller syster 
och betala nu. En lista pa de felandes medlemsnummer foljer 
langre fram i rapporten. 

Till den sorgligare delen av denna ingress hor ocksa att beklaga, 
att det ej blev nagon auktion denna var. Alldeles for litet 
material inkom for att det skulle vara lonsamt. En foljd av att 
det ej blir nagon auktion ar att det ej blir nagot forenings
mote i Stockholm den 29 maj. 

Efter detta, raskt over till mera gladjande handelser. Forst vill 
vi till var kare hedersmedlem Sir Athelstan Caroe framfora ett 
varmt tack. Sir Athelstan bar namligen till foreningen donerat 
ett vackert 3-strip av 3 aur med dubbeltrea pa det mittersta 
market. Objektet skall enligt Sir Athelstans onskemal saljas pa 
foreningens kommande auktion till forman for foreningens fond 
for stampelhandboken. Ett efterfoljansvart exempel aven for 
andra foreningsmedlemmar. 

I foregaende Rapports ingress efterlyste jag synpunkter och av
vikande meningar om artikeln Islands Kronstamplar. Dessa onskemal 
gallde naturligtvis aven vad vi over huvud taget skriver om. Till 
min gladje bar flera medlemmar visat sitt intresse och inkommit 
med skrivelser gallande olika saker som namndes i foregaende 
meddelande. Kommentarer foljer i denna Rapport. 

Enligt lofte i senaste Rapport skulle en komplett lista over 
kanda nummer pa Balbo-brev presenteras. Det blir mer an sa, det 
blir en hel artikel om Hopflug Itala-emissionen och flygposten i 
samband harmed. Den foljer med som bilaga. 

Sekreteraren. 

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

Tisdagen den 18 september. Foredrag av Falke Lofstrom: 
Skeppsposten mellan Island och England. 
Torsdagen den 18 oktober. 
Torsdagen den 8 november. 
Tisdagen den 11 december. 

GOteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19, 
tid kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i 
manaden. Betr. program se annons i GOteborge-Posten 
sondagen fore motet. 
Pa sommaren blir det foljande sammantraden: 13 juni, 
11 juli, 8 augusti och ev. 22 augusti. 
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Halles pa Stockholms-avdelningens lokal 
tisdagen den 20 november kl. 19.30. 

Kare inlamnare. Sist, det vill saga i mars i ar, lag Du i idet 
och tryckte. Det forstar vi sa val. En sadan vinter! 

Nu ar det host och Du bar, far vi hoppas, haft en fin blabars
sommar, sa nu hoppas vi i auktionskommitten att vi skall fa 
manga och trevliga objekt till hastens auktion. Det ar inte 
nodvandigt att vanta med att sanda oss objekten till den sista 
dagen for inlamning. Vi tar garna emot dem tidigare. 

Tank ocksa pa att forsaljningsprovisionen ar lag, endast 10 % och 
att vi ju brukar f~ ut ganska hyggliga forsaljningspriser. 

Tank ocksa pa vilken gladje for alla Era foreningskamrater som 
sitter och vantar pa att fa kopa just Dina objekt. 

Den absolut sista dagen for inlamning ar tisdagen den 18 september. 
Sand objekten till Lasse Ingemann, Karlavagen 61, 114 49 Stockholm. 

Goteborg pa sammantradet den 14 november. 
Stockholm " " " 8 november 

samt pa auktionsdagen den 20 november. 

Vi maste tyvarr konstatera, att ovanligt manga medlemmar ligger 
efter med arets avgift. Som vanligt begagnar vi maj-rapporten 
for att paminna dem som annu inte betalt arsavgiften. Vi listar 
harnedan medlemsnumren pa dem som i skrivande stund (medio maj) 
annu ej bar betalt. Kontrollera om Ditt nummer (som finns bl.a. 
pa adressetiketten pa. forsandelsen fran foreningen)finns med i 
listorna harnedan. I sa fall, skynda Dig att genast betala! 

a) Foljande skall betala 30:- till postgiro 26 73 70-5, Islands-
klubben i Goteborg: 

60 G 148 G 188 G 287 G 329 G 388 G 427 G 
77G 165 G 189 G 291 G 330 G 399 G 428 G 
83 G 176 G 197 G 292 G 336 G 401 G 509 G 

110 G 179 G 214 G 298 G 339 G 412 G 521 G 
139 G 187 G 228 G 314 G 375 G 414 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet i svensk valuta till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm. Beloppet ar 20:- kr, 
om numret atfoljes av ett S (bor i Stockholms-omradet), eljest 
15:- kr: 

13 s 180 267 s 382 444 s 464 s 494 
16 233 S 274 385 446 476 S 498 x) 
23 S 240 275 S 409 453 S 478 499 x) 
52 s 254 s 289 417 s 455 481 s 501 
57 262 309 420 456 s 486 510 s 
68 263 s 348 422 s 460 487 526 

160 s 265 s 358 438 s 461 s 491 528 s 
x) 498 bar 7:- kr och 499 bar 5:- kr till godo, som bar av-

dras vid betalningen. 
Du far garna betala in samtidigt for 1980, men i sa fall maste Du 
komma i hag att avgiften for 1980 - utom for medlemmarna i 
GOteborgs-klubben - a.r 5:- hogre an for 1979 enl. tidigare med
delande om arsmotesbeslut. 

Glom nu inte detta, Du som inte an bar betalt! Handla nu! 



J6nsb6k 

Fragesport 

Konflikt vid 
faroiska 
postverket 

- 3 -

Som vi tidigare meddelat, skrev var ordforande till islandska 
postverket for att hora om vi kunde fa nagon samkopsrabatt pa 
inkop av Jonsbok (Islandska frimarken i hundra ar). Svaret, som 
r.u kommit, ar dessvarre ett nej. 

Vid aprilsammantradet i Stockholm roade vi oss med en liten 
fragesport - tippningstavlan . Du kanske vill prova Dina kunskaper 
om islandska frimarken mot de medlemmars, som deltog i Stockholm. 
Forsok darfor tippa ratt utan att se i frimarkskatalogen. Kan Du 
na 6-7 ratt, har Du ett bra resultat. Vinnaren i Stockholm hade 
12 ratt, men vi maste naona att det var Einar Kristjansson och 
han hade som islanning och gammal Reykjav1k-bo nagra svar nastan 
till skanks. ~1ycket god tvaa blev Lars Ingemann med 9 ratt. 
Facit finns i slutet av denna rapport, men tjuvtitta inte! 

1. Lamnade de marken, som hade den kanda "dubbeltanden", tryckeriet 
1 fore ar 1900 X exakt ar 1900 ~ efter ar 1900 

2. Var Greidslumarken avsedda for 
1 betalning av tull x betalning av en skatt 2 semester

- ersattning 

3. Reykjav1ks forste invanare var 
1 Jon Arason x Leif Eiriksson ~ Ingolf Arnarson (2._ 

4. Hur manga islandska frimarken avbildar Godafoss 
1 ett marke X tva marken 2 fem marken 

s. Vilken islandsk skulptor har samma ar fatt tva av sina verk 
avbildade pa olika frimarken 
1 Sigurj6n 6lafsson x Einar Jonsson ~ Asmundur Sveinsson 

6. Vilken Reykjavik-byggnad finns pa olika frimarken avbildad 
bade med exterior och interior 
1 Alltingshuset x Nationalbiblioteket 2 Nationalmuseum 

7. Vilket islandskt berg blev med 13 ars mellanrum avbildat pa 
tva olika frimarken med samma valor : i kr. eller aurar) 
1 Thyrill x Hekla 2 Kirkjufell ~ 

8. Vulkanutbrottet intill staden Vestmannaeyar illustrerades l en 
frimarksserie som bestod av 
1 tva marken 2i. tre marken 2 fyra marken 

9. Vilken valor har det av Islands fintandade skillingmarken, som 
noteras som dyrast i ostamplat skick 
1 2 Skilling X 4 Skilling 2 16 skilling 

10. Vilken av foljande faglar ar inte avbildad pa ett islandskt 

11 . 

12. 

frimarke 
1 Ripa 

Vilken manad 
1 April 1970 

Finns maskros 
1 Blommor I 

x Strandpipare 1.. Ejder 

overgick Island till hogertrafik 
~ Juni 1971 2 Maj 1968 

(Taraxacum vulgare) med i serlen 
x Blommor II 2 Blommor III 

Rune Bengtsson i Arlov har sant oss en intressant uppgift om en 
konflikt som hanger samman med framstallningen av de faroiska 
FDC. Rune Bengtsson haller sig med en faroisk tidning och med
delade oss l mars: 

"Under de senaste manaderna har det faroiska postverket, och 
speciellt dQ dess filateliavdelning, varit flitig gast i tid
ningens spalter. Anledningen ar att det blivit oklarheter rorande 
ansvarsforhallanden inom filateliavdelningen. Arbetet inom avdel-
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ningen (paklistring och stampling av FDC m.m.) har niimligen ut
forts av handikappade personer i organisationen ALV. Denna orga
nisation har uppl8,tit lokaler till filateliavdelningens far
fogande. Nu kriiver postfolk att dessa medlemmar i ALV iiven skall 
vara medlemmar i de postanstiilldas fackfarening. Denna tvist har 
iinnu ej lasts, och det aterstar att se om niista utgava (faret) 
kommer ut i r iitt tid, vilket dock postmiistaren lovat att det 
skall." 

En riittelse till notisen i forra rapporten, dar vi av misstag 
noterade att det fanns 11 100 lantbrevbiirarturer, i genomsnitt be
tjanande 2.200 invanare". Sam var och en kan rakna ut, kan detta 
stiimma endast om alla Islands invanare betjanas av lantbrev
bararna. Men eftersom de flesta islanningarna bar i staaer och 
andra tiitorter ar detta givetvis fel. 

Den artikel vi citerade talade i sjalva verket om 100 postutdel
ningsdistrikt i hela landet, inkl. tiitorterna. Hur manga lant
brevbararlinjer sam finns namndes inte i artikeln. Diiremot om
niimndes att 60.000 islanningar bar utanfar tatorterna, och det 
iir dessa sam betjanas av lantbrevbiirarna. 

Nya nummer i var lista ar nr 7 och nr 285, dvs. de Balbo-brev sam 
har dessa rek-nummer har dykt upp - pa auktion i Stockholm resp . 
has en handlare. Se vidare artikeln om Hopflug och Balbobrev, sam 
medsandes sam bilaga. 

I farra rapporten stiillde vi nagra fragor om de brevkort, sam 
har Yidstaende nummer i Facit . Vi har fatt in ett svar hittills, 
niimligen fran Helge Jonhammar, star helsakssamlare. Av hans svar 
framge.r: 

a) Icke heller Helge har eller har sett den av Ringstram omniimnda 
"variant IV" av dubbla brevkortet (Facit BKD 15, Ringstram BKD 20) 
eller det patryckta fragekortet (BKE 31 resp. 50). Detta gar 
denna variants existens mycket tvivelaktig, sarskilt sam - enligt 
vad Helge Jonhammar sager sig en gang ha f&tt beriittat av var 
danske medlem Torben Geill - typerna I, II och III trycktes sam
tidigt , dvs. pa saJ!l.ma "ark" . Var skulle da variant IV ha kommit 
fran? Vet Torben Geill nagot om "variant IV"? 

b) Det skulle var::t mycket intressant, om na.gon kunde ge ass upp
lysning om hur dessa kart egentligen trycktes. Hur manga dubbla 
kart trycktes i varje ark (och hur manga enkla, da enkla brev
kort trycktes)? Om t.ex. tre dubbla kart trycktes i samma ark och 
varianterna I, II och III alla fanns med, sa maste det ju finnas 
lika manga av varje. Men det ser just nu ut sam om majligen 
variant II ar mindre vanlig an I och III. Det skulle ju kunna 
stiimma, om fler iin 3 kart trycktes i arket och variant II fanns 
representerad bara pa ett stiille. Vern kan beriitta nagot om dessa 
korts tillverkning? 

c) Slutligen papekar Helge Jonhammar att vi hade fel, da vi i 
forra rapporten skrev att Ringstrom bara upptar variant I av 
patryckskortet med hans nr BKE 50 (Facit 31). I sjiilva verket 
star det i Ringstrom att overtryck pa varianterna II och III 
"mojligen ocksa finnes" (men detta stnr i boken forst efter hans 
nr 53, vilket gjorde att vi forbisett det). Att variant III verk
ligen finns ar nu klart, men ingen har annu rapporterat in 
variant II pa, de i::ivertryckta korten ( BKE 31 och 32 i Fac it) . Du 
sam har helsaker,titta efter om Du har denna variant och sak 
efter variant IV. Kanske finns den trots allt! 
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Vi tackar de medlemmar, som med anledning av artikeln i fore
gaende rapport sant in meddelanden om ytterligare fall av efter
anvanda nummerstamplar. Fran dessa anmalningar kan vi namna: 

a) Rune Bengtsson rapporterar att nr 15 erhallits som sidostam
pel pa ett sista-dags-stamplat brev fran Litli-Hvammur 1977-12-31. 
Detta ar en parallell till fallet Vegamot med nr 97, som vi be
rattade om i forra rapporten. 

b) Ib Schock bar sant oss bilder pa tva auktionsposter, som bada 
var utbjudna pa auktioner i slutet av 1978, den ena i Sverige, 
den andra i Tyskland. Bada posterna bested av 4 stycken 16 aur 
I GILDI (Facit nr 54) med snygga, centralt placerade nummerstamp
lar nr 10, 18, 140 och 148. Det var dock icke fraga om samma 
exemplar. En tredje, nastan identisk, uppsattning av samma marke 
med nummerstamplar bar sants oss for granskning av en hollandsk 
samlare (ej medlem). I samtliga fall ror det sig om efteranvanda 
stamplar, ty stamplarna - sarskilt ringarna - bar sadana skavanker 
som vi skildrade i forra rapporten, och som uppkommit langt, langt 
efter I GILDI-epoken. Varning alltsa for elegant nummerstamplade 
16 aur 1 GILDI-marken. Att doma av den hollandske samlarens ma
terial bor vi samtidigt varna for motsvarande efteranvandning av 
vissa nummerstamplar pa 3 aur Jon Sigurdsson av 1911 ars serie 
( Faci t nr 1 09 ) . 

Fr . .J.gan om "dubbeltanderna" pf1. sista tryckupplagorna av fintandade 
3, 6 och 10 aur bar vi agnat nagot som nastan blivit en foljetong 
i dessa rapporter, och vi var senast inne pa saken i februari
rapporten. Just nar den sistnamnda sandes ut kom oss till banda 
nr 1/1979 av den danska Nordisk Filatelistisk Tidskrift. Som 
flera medlemmar papekat - bl.a. Ib Schock, medlem av den danska 
studiegruppen (han var dessutom vanlig att sanda ett ex. av tid
skriftsnumret till foreningens bibliotek) - finns i detta nummer 
en artikel, som ger ordentligt svar pa de fra.gor, kring vilka vi 
funderat i rapporterna. Artikeln bar rubriken "Takningen pa 
Danmarks, Dansk Vestindiens og Islands Frimaerker fra 1870 til 
1895", och forfattaren heter Lasse Nielsen. 

Som framgar av titeln behandlar artikeln ett mycket stort omrade 
och flera landers frimarken, som dock hade det gemensamt att de 
alla trycktes och tandades pa Thieles tryckeri i K~benhavn. Vad 
vi skall gora bar ar att referera nagot av det viktieaste som 
bar intresse for samlare av Islands frimarken. Det vore oratt att 
da bara behandla "dubbeltanderna", ty artikeln bar sa mycket annat 
att bjuda oss Islands-samlare . For specialister pa Islands aldsta 
frimarksemissioner rekommenderas livligt lasning av originalar
tikeln. Skriv till Tore Runeborg och medsand 5 kr i frimarken, om 
Du vill lana vart biblioteks NFT-nummer. 

a) oversikt over Thieles tandningsm~skiner 1870-1895 

Under denna tid anvandes dels en linjetandningsmaskin med perf. 
12 1/2, dock mera sporadiskt och sista gangen i mitten av 1876, 
dels tre kamtandningsmaskiner. (Betraffande begreppen "kamtand
ning" och "linjetandning" se t.ex. inledningsavsnittet i Facit
katalogen). De tre kamtandningsmaskinerna, som alla hade perf. 
14 x 13 1/2, kallar Nielsen for K I, K II och K III. Det finns 
en mojlighet att K III kan vara identisk med K I, men i sa fall 
ar den ombyggd och i varje fall ar tandningen med K III klart 
annorlunda an K I:s i olika smadetaljer. 
K I anvandes: 

a) november 1870 - maj 1875 
b) efter byte av nalarna: januari 1879 - mars 1889 
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K II anvandes maj 1875 augusti 1895, men ett byte av nalar 
gjordes i november 1884 

K III anvandes mars 1889 - augusti 1895. 

I augusti 1895 overgick man till kamtandning med perf. 12 3/4, 
alltsa "grovtandningen". 

Som synes av ovanstaende hade tryckeriet under denna tid tva 
tandningsmaskiner till forfogande samtidigt med undantag endast 
for perioden fr an mitt en av 1876 till januari 1879, och at
skilliga tryckupplagor tandades pa tva olika maskiner, sa att en 
del av arken gick genom den ena, en annan del genom den andra 
tandningsmaskinen. 

b) l'andningen av Islands ski1lingmarken och 5 aur bla 

Dessa perforerades med linjetandningsmaskinen (betecknas har med 
L) och kamtandningsmaskinerna enl. foljande: 

2 skilling K I 
3 '' L 
4 " K I och L 
8 " K I 

16 " K I och L 
4 " tjanste K I och L 
8 " " KI 
5 aur bla (1876) K II och L 

Vid tandning med linjetandningsmaskinen forflyttades arket fran 
lage till lage for hand, vilket medforde mindre noggrann pass
ning och ar forklaringen till att markena blivit ojamnt stora. 
De kan ha blivit ovanligt breda eller smala, ovanligt hoga eller 
laga. Ett smalt eller l agt marke behover alltsa inte alls inne
bara att market varit utsatt for paverkan, t.ex. omtandning, utan 
ar helt enkelt ett normalt resultat av tandningsproceduren. 

Intressant ar att den sista tryckupplaga, som over huvud taget 
gick eenom detta tryckeris linjetandningsmaskin, var Islands 
5 aur bla (i mitten av 1876). Da var n~larna mycket hart slitna, 
och detta ar alltsa vad som ligger bakom den genomgaende daliga 
tandningen av 5 aur bla grovtandat ( F'acit 23). Man kan f. o. an
teckna att Facit ar ganske vilseledande, da denna katalog place
rar detta marke, linjetandat 12 1/2, mitt bland l angt senare 
marken som ar kamtandade 12 3/4. 

c) Tandningen av ovriga aurmarken ~ram till 1895 

Dessa marken blev alla kamtandade. For vissa tryckupplagor an
vandes bara en tandningsmaskin, medan som sagt i andra fall tva 
maskiner anvandes parallellt. Nielsens artikel redovisar i tabel
ler detaljerat vilka maskiner som anvants for varje tryckupplaga. 
Detta har man kunnat klarlagga genom ett detaljerat studium av 
sma oregelbundenheter i tandningarna. For de olika positionerna i 
en vagrat rad A.terger Ni elsen tandningsnycklar for K I och K II, 
dvs. man kan med hj alp av dessa illustrationer exempelvis be
stamma att ett marke gatt genom K I och suttit som nr 3 fran 
vanster i sin rad. 

For en detaljerad redovisning av tryckupplagornas fordelning pa 
K I, K II och K III m:J.ste vi hanvisa den intresserade till 
Nielsens tabeller. ~'1an bor dock observera, att Nielsen utg:ltt 
fran den gamla felaktiga uppgiften att 10 aur rod trycktes i 
atta upplagor och 10 aur tjanste i tva upplagor, medan Jon 
Adalsteinn Jonsson som bekant (se Rapport maj 1978) visat i 
Jonsbok att antalet tryckupplagor var sju for 10 aur rod och tre 
for 10 aur tjanste! 
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d) "Dubbeltanderna" 

Sa kommer vi till slut till fragan om "dubbeltanderna", dvs. 
egentligen de saknade tandningshalen pa 3, 6 och 10 aur, sista 
tryckningen. Det var maskinen K II, som var boven i dramat. En
ligt Nielsen upptrader de saknade halen i denna maskins produk
tion i juli 1895. Det var som bekant sju na.lar som blev avbrutna, 
och dessa satt i den vagrata raden vid markena nr 2, 3, 5, 6, 7, 
8 och 9 fran vanster. (De saknade halen var pa dessa marken resp. 
nr 3, 6, 4, 2, 2, 4 och 5 fran vanster.) Nielsen sager inget om 
huruvida alla sju nalarna gick sander samtidigt, och det torde 
vara sv&rt att ra fram nagot material som kan visa om sa var 
fallet eller inte. 

Nu kommer emellertid Nielsen med den intressanta upplysningen att 
alla dessa tryckupplagor (Facit 8 e, 11 e och 12 d) blev perfo
rerade med bade K II och K III. Alla arken gick alltsa inte genom 
maskinen med den trasiga uppsattningen av nalar. Har ligger 
alltsa forklaringen - och det rakar vara just den forklaring vi 
lanserade i Rapport redan for mer an ett ar sedan som sannolik -
till att marken med "dubbeltand" kan vara ovanligare an normalt 
tandade marken, trots att i en del av arken 70 % av marken fick 
dubbeltand. Gick halften av tryckupplagan genom K II (och den 
andra halften genom K III), och hade K II darvid hela tiden alla 
sju nalarna trasiga, skulle 35 % av hela upplagan ha fatt dubbel
tand och 65 % blivit normaltandade , dvs. de normalt tandade 
skulle vara nastan dubbelt sa vanliga. Nielsen har icke haft nagon 
mojlighet att dokumentera, hur stor del av resp. upplagor som 
gick genom vardera maskinen. Proportionen kan salunda vara en 
helt annan an 35/65, men det synes alltsa inte vara fel att som 
Facit saga att de dubbeltandade markena betingar "overpris". 
Nagra stora raritet er ar de emellertid uppenbarligen inte. 

Tyvarr har det insmugit sig ett par felaktigheter i min artikel 
om Islands Kronstamplar, men som val ar har vi observanta is
landska lasare. 

Jon Adalsteinn Jonsson har skrivit mig foljande som jag citerar: 
"I samband med kronstamplarna talar Du om stampelfabrikoren H. 
6 Magnusson i Reykjav:lk. Ear har Du missforstatt en sak. Hannes 
6 Magnusson var namligen sekreterare pa postkontoret i R-v:lk 
under dessa ar och sedan postmastare efter 6li Finsens franfalle 
i mars 1897 till 1 augusti samma ar. Du kan lasa om denne herre 
i min bok, s. 234-235. 

Thor Thorsteins sager , att O.H. Magnusson skrivit denna rakning 
med egen hand och sen f~tt den betald. Jag ar nastan saker pa 
att Hannes bestallt dessa stamplar , troligen fran Kopenhamn 
(John R. Hansson?), och pa sa satt fatt sin provision (och 
kanske ocksa Finsen !). - Ocksa Samuel Olafsson, som Du talar 
om, har bestallt sina stamplar fran utlandet. ---Jag vagar saga 
att vid denna tidpunkt inga stamplar alls tillverkades i island." 

Min ide om att de fakturerade stamplarnas antal (113 st) + dansk
tillverkade 0nundarfjordur stamde ihop med de da upprattade 
brjefhirdingars antal (114 st), maste nu revideras. Stampeln 
0nundarfjordur bar nu inraknas bland de f akturerade 113 stamp
larna och da skiljer det pa en (1) stampel. Den kanske troligaste 
forklaringen ar , att nagon av de fem BH fran vilka stamplar ar 
okanda, aldrig fatt nagon stampel eller att den, brjefhirdingen, 
fatt en stampel av typ C2 el. C3 som annu ar okand. 

Pa sidan 4 langst ner star det "M1RAR (V.Isaf.) ar brevdokumen
terat pa ett brev fr an pingeyri". Det ar fel, brevet har gatt 
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fran Isafjordur. For ovrigt ar det detta brev som omnamnes i 
"Upptackten av de dubbla ~11RAR" i februarirapporten. ytterligare 
ett brev med ankomststampel M1RAR (V.Isaf.) har vi fatt foto
kopia pa fran Jon Adalsteinn Jonsson. Det ar ett mycket vackert 
brev som sants fran Dalasysla med stampeln DALASfSLA 26/3 pa 
kuvertet samt kronstampel IffiRRASTADIR pa market. Ankomststamplat 
ISAFJORDUR 1/4 pa baksidan. Avgangsstamplat ISAFJORDUR 2/4 pa 
framsidan och ankomststamplat med kronstampel M1RAR pa baksidan. 
Allt korrekt, ett harligt aktganget bruksbrev. 

Tyvarr hanns ingen korrekturlasning med innan artikeln gick till 
tryck sa se upp for att en del islandska namn saknar accenter. 
Pa sid. 2 star HOLT (Viskaft) men skall vara HOLT (V.Isaf.). 
Likasa ar SKJOLD6LFSTADIR, sid 2 lanGst ner och Stokkseyri sid 
6 i tabellen felstavade. 

Fran Sir Athelstan har jag fa.tt ett par kompletteringar till ta
bellen over "Stora stamplar" sid 7. REYKIR 30 mm finns pa Chr X, 
15 aur och SKINNASTADUR 29 mm finns aven pa 20 aur Vyer & Bygg
nader. 

Jag vill sluta dessa kommentarer med att i oversattning citera 
vad Sir Athelstan i sin bok Islandic Posts 1776-1919 skrev om 
kronstamplarna. "Det ar icke kant hur manga stamplar av denna 
typ som tillverkades och utdelades men de 125 har ovan forteck
nade tarde sannolikt utgora tre fjardedelar av det totala an
talet." Det totala antalet skulle da vara c:a 156-157. Detta 
skrev Sir Athelstan 1947. 

I dag kanner vi med sakerhet till 152. Lagger vi dartill de 5 
okanda av typ C1 och de 2 okanda av typ C3d sa ar vi uppe i 159 
stamplar. Ett antal som forvanansvart val stammer med det av 
Sir Athelstan redan 1947 formodade. 

1) 1, 2) x, 3) 2, 4) 1, 5) 2 (1974), 6) x (1925 och 1968), 
7) x ( 1935 och 1948), 8) 1 ( 1975), 9) x ("tjanste-ettan"), 
10) x, 11) 2, 12) x. 

Hopflug ftala och Balbo-breven 
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