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Ett rapp(or)t hej, allesammans! 

Rosten ar kommen och vi satter i gang igen. Sam Ni ser langre 
ned i rapporten far vi har i Stockholm ny moteslokal, storre 
och battre an den vi haft forut. Vi hoppas att detta skall 
medfora en storre tillstromning av deltagare an tidigare. 
Kaffe och kaka serveras sam forut och nytt lager av "Hum-hum" 
ar inkopt. 

Auktionsmaterial har inkommit men vi skulle garna vilja ha 
lite mer, vi har nu blatt c:a 200 nummer. Nagon sista dag kan 
nu ej sattas da den ordinarie tiden utgatt. Lasse Ingemann 
tel. 08-61 48 41 (10-17) och 0758-32 327 (pa kvallar) har 
dock lovat ta emot ytterligare material om Du blatt ringer 
honom forst. Bestam Dig alltsa att ~' omedelbart lamna ob
jekt till auktionen. 

Vi i redaktionen for "Rapport" har vid nagra tillfallen bett 
foreningens medlemmar komma in med forslag till artiklar 
eller fragor sam beror vart samlingsomrade och sam lampligen 
kan besvaras i "Rapport". Naturligtvis har nagra besvarat 
vara boner, men vi vore sa tacksamma om ytterligare nagra av 
medlemmarna kunde komma in med nagra bra forslag. 

Vi i redaktionen, och da tanker jag narmast pa den alltid lika 
flitige Pelle Hanner, forsoker att variera rapports innehall 
sa mycket sam mojligt, men aven vi kan ju bli, om jag sa far 
saga, "hemmablinda". Detar ju sa latt att overbetona just 
vara speciella kapphastar och omraden. 

Vi be Er darfor an en gang att sanda in forslag eller fragor 
for att fa "Rapport" battre, innehalls::ikare och mer varier ad. 

Till sist. Samlar Du militarpost i Island skall Du inte missa 
att skaffa Dig den synnerligen int::-essanta artikeln om 
"Brittisk militarpost pa Island och Faroarna" sam Du erbjuds 
i denna rapport. 

Selcreteraren 

Stockholm. OBS! Ny lokal. 
Fran och med sammantradet i oktober samlas vi pa Tony 
Bjellefors nya kontor, tid kl. 19.30, adress: 
Drottninggatan 56, 4 trapper (snett emot Ahlens). 

Torsdagen den 18 oktober. Islands nummerstamplar visas av 
Per V.A. Hanner. 
Torsdagen den 8 november. Lite prat om Islands Brostamplar 
av Tore Runeborg samt visning av auktionsobjekten. 
Tisdagen den 20 november. Hostauktion. 
Tisdagen den 11 december. Foredrag om Islands silhuettmarken 
(Jon Sigurdsson, Frederik VIII) av Falke Lofstrom. 
Onsdagen den 16 januari. Na gon aktivitet annu ej bestamd. 
Mera harom i nasta rapport . 
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GOteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19, 
tid kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i manaden. Betr. 
program se annons i GOteborgs-Posten sondagen fore motes
dagen. 
Auktionsobjekten visas i Goteborg pa sammantradet den 
14 november. 

En engelsman, Mr. David Cornelius, har skrivit en lang och 
synnerligen grundlig artikel om brittisk militarpost 1940-1946 
pa Faroarna och Island. Artikeln har publicerats i engelska 
militarposthistoriska foreningens meddelanden, vilka har 
ungefar samma utseende som vara rapporter, och omfattar 15 
tattskrivna sidor. 

Vi har erbjudits att oversatta artikeln och sanda ut den som 
Pilaga till vara r apporter. Med tanke pa att det ar relativt 
fa samlare av detta omrade i foreningen har vi emellertid mast 
konstatera att kostnaderna for en sadan bilaga inte kan moti
veras. 

Artikeln ar emellertid mycket intressant for dem som samlar 
militarpost. Vi erbjuder darfor dem som ar intresserade att 
fa skaffa sig en kopia av artikeln pa engelska, kompletterad 
med en av oss upprattad lista med forklaringar av de i ar
tikeln ymnigt forekommande militara forkortningarna. Du som 
vill ha en sadan kopia bestaller den genom att insatta 8:- kr 
pa Foreningen Islandssamlarnas postgirokonto nr 40 29 57-5 
senast den 20 oktober, efter vilket datum vi drar upp be
stallt antal av kopiorna och sander ut dem. 

I juni i ar fick vi foljande meddelande fran Axel Miltander: 

"Goteborgsjubel i London. Snart ar det dags igen for GOteborgs
klubben att jubilera. Den fyller 15 ar nasta ar och har be
slutat forlagga festligheterna till Lc~don eller dess omedel
bara narhet. Anledningen ar forstas att London da blir vard 
for en stor utstallning, "London 1980", som pagar 6-14 maj. 

GOteborgsklubbens ordf. Axel Miltander meddelar att samarbete 
inletts med resebyran Atlas och dess platschef i London och 
att bela flygplanet fran Goteborg den 4 maj nasta ar har bokats 
for filatelistiska resenarer . Det finns 120 platser i planet 
men redan i mitten av juni var 50 av dem bokade! De 70 ater
staende lar knappast racka till for ovriga vastsvenska fila
telister som vill komma till London. 

GOteborgsklubben bar sedan en langre tid tillbaka haft jubi
leumslotterier, vars behallning gar till jubileumsfesten. Det 
"x" antal skara sedlar som blir resultatet skall anvandas som 
subvention till jubileumsmiddagen. (Det betyder att vi garna 
tar emot vinster till lotterierna. De kan sandas till Tom 
Rinman pa Gitarrgatan 1 i Vastra Frolunda). 

AVEN STOCKHOLM! 
Odet har bestamt att det gar en Atlas-flight fran Stockholm 
till London samma dag som GOteborgsplanet. For att bereda 
Islandssamlare fran ostkusten (och deras fruar etc.) mojlig
het att hanga med, bar 20 platser reserverats i detta plan. 
Aterkomsten till GOteborg resp. Stockholm blir en vecka 
senare: sondagen den 11 maj. Var och en valjer sa smaningom 
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det hotell hon eller han onskar, men alla ligger i en klunga 
vid Bayswater Road intill Hyde Park. Atlas upplyser att kost
naderna for flyg, hotell, frukost och transfer jamte fard
ledningens tjanster bor ligga kring 1.300- 1.600 kr. for 
veckan. 

VAD HANDER? 
Axel Miltander har tagit kontakt med bl.a. utstallningsled
ningen och Scandinavia Philatelic Club i London for att for
soka astadkomma ett sa gediget program som mojligt under 
vistelsen dar. Klubben i London hade mote den 12 juni for att 
diskutera ett ev. gemensamt mote. Vidare sker en kartlaggning 
av de samlar- och handlarruarknader som forvantas under ut
stallningen. De uppgifter vi far in oversandes efter hand per 
post till alla som forhandsanrualt sig till resan. Detta galler 
oavsett om avresa sker fran Stockholm eller Goteborg. 

Detaljerna kring Islandsklubbens i Goteborg jubileum ar inte 
klara, men Atlas har lovat att stalla bussar till forfogande 
for att vi skall kunna ta oss fran hotellomradet till en trev
lig plats. 

Mycket viktigt: alla som ar intresserade av att folja med pa 
detta arrangemang, bor sa snart ske kan ta kontakt med Axel 
Miltander, Sagspansgatan 16, 416 So GOteborg. Tel. 031/ 
84 31 63 . Om du drojer for lange kan vi inte garantera plats 
i flygplanen eller mojlighet att vara med pa jubileumsmiddagen. 
Anmalan ar tills vidare inte bindande. 

VAD AR LONDON 1980? 
Utstallningen i London nasta ar blir en av de storsta i vast
varlden under senare ar. Antalet ramar blir 4.500 och antalet 
handlarstand 250. Utstallningen forlaggs till Earls Court. 

Utstallningsledningen upplyser i sin forsta bulletin att man 
inoru promenadavstand fran expon hitter bl.a. Buckingham Palace, 
Tower of London, Westminster Abbey och 50 teatrar. Inom samma 
omrade finns ocksa 200 biografer, 1.500 hotell, 2.000 restau
ranger och 5.000 pubar. 

Det diir med pubar later ju intressant. '' 

P.S. Sedan vi fick detta meddelande fran Axel Miltander har 
han i samarbete med Atlas resebyra utvidgat arrangemanget. 
Avresa kan ske fran GOteborg, Stockholm, Malmo eller Jonkoping 
den 4 maj rued aterkomst till resp. plats den 11 ruaj. Den som 
vill vara med bor rueddela Axel Miltander p8. ovan angiven 
adress snarast ruojligt. Ange namn och adress, telefonnummer 
till bostad och arbetet, namn pa event. medresenar(er) och 
om enkel- eller dubbelrum onskas samt onskad hotellstandard. 

De av oss som samlar svenska frimarken och darvid aven sysslar 
med de senaste &rens utgivning, suckar eller gladjer sig -
beroende pa sruak och sinnelag - over de olika tryckupplagorna 
rued variationer i fr3.ga om papperets fluorescens, tillsats av 
fluorescerande vitruedel osv. 

Hur forhaller det sig egentligen med de islandska frimiirkena 
i detta avseende? For att starta en kartlaggning agnade sig 
medlemmarna i Stockholm vid sista sammantradet i varas at detta 
omrade. 
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Det konstaterades, att sa. langt det medhavda materialet visade, 
vissa islandska marken ar tryckta pa enbart fluorescerande 
papper (vit fluorescens utom i fraga om Facit nr 564, som har 
gul fluorescens), ett marke klassificerades som tryckt enbart 
pa papper med fluorescerande vitmedel, medan slutligen for 
ett antal marken det fanns exemplar bnde pa papper med och 
utan ( vit) fluorescens. Ha.r ar de darvid framkomna listorna 
pa resp. grupp (Facit-nr fram t.o.m. nr 566): 

A) Marken enbart pa B) Harke enbart pa papper 
fluorescerande med fluorescerande vit-
papper ---=m~e~d~e~l~-----------------

373 
434 
497 
505 
506-07 
515-16 
541 
542-45 
553-54 
557-58 
564 (cul fluor.) 
565-66 

501 

C) Marken tryckta pa olika 
papper, bade med och utan 
fluorescens 

279 
313 
344 
463 
464 
467 
512 
513 

Detta ar som sagt en forsta kartlaggning, och nu ar Ni alla 
hjartligt valkomna med egna observationer och tillagg. Tand 
kvartslampan och ga igenom Din samling och Dina dubbletter! 
Kanske hittar Du rariteter. Att listan inte ar fullstandig 
kan bl. a. visas av att pa den amerikanska auktionsfirman 
Danam's auktioner under senare ar utbjudits exemplar av fol
jande Facit-nr med fluorescens (de skulle alltsa hora till 
grupp C harovan): 

301 
330 
348 
349 
475 

Vern kan bekrafta dessa markens existens med fluorescens? Betr. 
Facit 301 har redaktionen av denna rapport konstaterat att 
fluorescens finns pa marken med det vita papperet (i Facit be
tecknade 301 I), dock troligen inte pa alla med detta papper. 
Vad sager l asekretsen? 

Glom inte att skriva om vad Du hittar. Vi vill garna fa fram 
en fullstandig lista over detta omrade. 

Listan over kanda Balbo-brev i Pelle Hanners artikel (bilagan 
till forra rapporten) fick ganska omedelbart tillokning. I en 
USA-auktion i juli dok brev nr 60 upp. Vidare bar Arno Debo 
i Mllnchen inrapporterat och sant bild pa nr 229. Han bekraftar 
samtidigt, att det faktiskt finns atminstone ett brev, nr 243, 
sam ar frankerat med tre satser Hopflug-marken. Vilket pang
objekt! Totalantalet kanda brev ar nu 85. 
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Till biblioteket har inkopts boken "Paquebot cancellations 
of the world" av Roger Hosking, utgiven 1977 i England. Detta 
oerhort ambitiosa arbete listar pa 190 stora sidor alla kanda 
"skeppsbrev"-stamplar och anger deras anvandningstid, anvand
ningsplats och sallsynthetsgrad. Dessutom ar de alla avbildade. 

For en islandssamlare ar ju inom detta omrade inte bara de 
olika islandska stamplarna "Paquebot" och "Skipsbrjef" av 
intresse (skeppsbrevstamplar har forekommit i Hafnarfjordur 
och Reykjavik enligt Hosking) utan ocksa alla de utlandska 
stamplar av motsvarande slag, som slagits pa islandska brev l 

England, Skottland, Danmark, Norge och andra lander. Aven 
Torshavn pa Faroarna hade f.o. Paquebot-stampel. 

Kontakta sekreteraren Tore Runeborg om Du vill lana boken. 

I februari-rapporten efterlyste Ole Svinth uppgifter om danska 
stamplar pa islandska frimarken. Ole har nu sant oss en lista 
over vissa danska stamplar han har funnit eller fatt rapport 
om (exkl. K~benhavn): 

Aalborg: a) Schweizerstampel 15-5-23, 15-6-23, 18-8-24, 
1-5-27 och 12-8-27 

b) Ramstampel Paquebot 47 x 15 mm 

Aarhus: Schweizerstampel ?-8-39 

Esbjerg: a) Schweizerstampel 8-11-37 
b) Ramstampel Paquebot 36 x 12 mm 

Mariager: Enringsstampel 30-5-23 

Vejle: a) Maskinstampel 15 - 8-20, 6-9-20, 12-10-20 
b) Enringsstampel 8-9-21, 13-10-21, ?-9-24 
c) Schweizerstampel 8- 9-22, 8-7 - 24, 29-7-24, 25-7-25 
d) Liten stampel Fra Jsland, langd 29 mm, sedd 1920 

och 1921 
e) Ramstampel Paquebot 48 x 15 mm, sedd 1924 

Ole har ocks8, lamnat uppgift om klockslagen i resp. datum
stamplar ovan, vilket vi emellertid av utrymmesskal har ute
lamnat. 

Ole Svinth ar fortfarande intresserad av att fa uppgifter o~ 
utlandska stamplar pa islandska frimarken med uppgift om 
stampeltyp och datering (exkl. K~benhavn, Bergen och 
Edinburgh). Hans adress ar Helgenaesvej 76, DK-4700 NAESTVED. 

Stellan Asklund i Norrkoping har gjort upp en fin tabell over 
vad han har fatt ut av ett paket (250 gram) islandsk kilovara 
av 1979 ars argang, och han har haft vanligheten att sanda 
oss den. Tyvarr skulle det bli litet for utrymmeskravande att 
a terge hela tabellen har, varfor Vl i stallet skall dra fram 
vissa huvudpunkter . 
a) Antal marken erhallna: 855 (+ 32 trasiga). 
b) Antal olika marken: 55 
c) Aldsta och yngsta marke: 7 kr Telekabel (1962) resp. 20 kr 

Varldspostforeningen (1974). De flesta markena var ut
givna 1970-74. 

d) Flesta marken av en sort: 30 kr 1100-arsjubileet (1974). 
e) Totalt katalogvarde enl. Facit 1979-1980: c. 3.100 kr, dvs. 

3:62 per marke i genomsnitt. Detta hoga genomsnitt beror 
bl.a. pa att hela 84 marken i paketet var av valorer som 
Facit noterar stamplade i priser pa 10:- kr eller hogre. 
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Vi ber Stellan Asklund om ursakt, men det var faktiskt hans 
lista sam kom ass att borja fundera litet pa Facits prissatt
ning av de modernaste islandska markena, i forsta hand de 
senaste decenniets. Fraga ar om man inte maste varna for att 
satta alltfor star tillit till dessa priser, eftersom pris
sattningssystemet p~ tva satt har halkat pa sned. Det galler 
enligt var mening dels 
a) ostamplade marken sam kom ut for en del ar sedan men annu 

finns has postverket, 
b) stamplade marken. 

Sam ett exempel pa bada dessa saker kan vita Facit nr 497, 
250 kr Herdubreid, utgivet 1972. Alltifran Facits argang 
1975/76 (utkommen efter sommaren 1975) t.o.m. den just utkomna 
argangen 1979/80 har noteringarna for detta marke varit 
oforandrade 

ostamplat 
stiimplat 

10:-
10:-. 

Upplagan ar 3 milj. marken och market finns alltjamt att kopa 
pa posten i Island. Om priset 1975 for ostamplat marke ver 
nagorlunda riktigt med davarande kurs p<l. islandska kronor och 
med tillagg for handlarmarginalen, kan detta inte sagas i dag. 
Pa grund av de upprepade islandska devalveringarna motsvarar 
numera 250 isl. kr. bara knappt 3 sv. kr. Vern vill da betala 
10 svenska riksdaler for detta ostamplade marke? 

Annu mera overraskande ar prissattningen pa stamplade marken. 
Denna tycks for marken utgivna efter c. 1970 mest ratta sig 
efter markets valor, inte efter upplagans storlek. Den senare 
borde val, for marken sam inte paverkats av nagon speciell 
spekulation, vara den enda rimliga prissattningsbasen. Varfor 
anges for 1974 ars 11 marken i 1100-arsjubileumsserien priser 
pa stamplade exemplar, sam stiger med valoren? Upplagan ar ju 
exakt densamma for alla de 5 lagvalorerna (1,5 milj.) och for 
alla de 5 hogvalorerna (1 milj.) . Da borde val priset for 
stamplat marke vara ungefar detsamma f or alla valorerna inom 
vardera gruppen? For att aterga till Herdubreid ar upplagan 
for detta marke alltsa 3 milj. Market nr 495 (7 kr fiskin
dustri), utgivet nagra manader tidigare i samma upplaga, no
terar Facit stamplat i mindre an 1 kr. Visserligen ar detta 
marke slutsalt, dvs. alla markena i upplagan har kommit ut, 
medan Herdubreid inte annu finns i lika manga stamplade 
exemplar, men detta jannar snart ut sig. Varfor da 10 kr for 
ett stamplat Herdubreid? 

En jfumforelse mellan de moderna markena och aldre bruksmarken 
kan ocks a ge en tankestallare. Christian IX-markena 1902 i 
valorerna 5 aur och 10 aur med upplagorna 1 milj. resp. 0,9 
milj. noterar Facit stamplade i under 1 kr. Fraga ar om det 
inte r edan nu finns fl er stamplade Herdubreid hos samlare och 
handlare an det finns av dessa "klassiska" marken. 
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