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Jag sa i forra arets forsta rapport att nu behovde Du inte lara Dig 
mer svahili, men vid narmare eftertanke kom jag underfund med att Du 
nog behovde ett ord till. Det har jag, helt felaktigt, anvant har som 
ingress for att Du skall lasa allt jag vidare tanker saga. Den ratta 
betydelsen av "Kvaheri" far Du pa slutet. 

Forst vill jag lagga Dig varmt om hjartat att, "snabbt som ogat" be
tala arets "kontingent". Vad ar nu det for nagot? Jo, det ar danska 
och betyder arsavgift. Jag har lart mig det av Lasse Ingemann som 
tror det heter det pa svenska ocksa. Alltsa: 

Betale Deres Kontingent, hurtigt! 

Pro sectindo, vilket ar latin och betyder, for det andra, ber jag Dig 
att bland Dina dubbletter leta fram nagra trevliga objekt och sanda 
dem till Christer Engstrom, auktionskommitten. Alla blir glada, det 
lovar jag. Du som saljer (dyrt), Du som koper (billigt) och fore
ningens kassor som far en extra skarv i kassan. 

Rapporten i ovrigt ar rik och varierad. Forutom "Bilaga" inbetalnings
kort for "Kontingent", ytterligare en p8.minnelse, kan Du finna manga 
intressanta avsnitt som "Nummerstampelmallen"; om "Jons~>ok"; och sist 
en stor och verkligt gladjande nyhet "Guldregnet~.-

Till sist. Kvaheri betyder adjo eller hej da. Kvaheri kan dock inte 
pa svahili anvandas som vart hej da, nar vi mots, utan da maste Du 
anvanda Jambo. 

Kvaheri 
Sekreteraren 

Helge Jonhammar har foreslagit att rapporterna numreras, sa att det 
blir mojligt att se att man mottagit alla. Det var en god ide. T.o.m. 
1968 forekom en numrering inom varje ar for sig, sedan har de varit 
onumrerade. For att uppna det angivna malet med numreringen, bor den 
dock vara lopande genom aren. Vi har raknat ut att denna rapport ar 
den fyrtioandra fr.o.m. 1969 och asatt den nr 42. (Farra rapporten 
betecknades som rapport december 1979, men sasom angavs i den utsandes 
den i januari 1980.) 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
Tid kl. 19.30. 

Torsdagen den 20 mars: Folke LOfstrom med Islands silhuettmarken 
(amnet uppskjutet fran den 26 februari, da i stallet Engel 
Angberg visade avarter och varianter). 

Mandagen den 28 april: Visning av auktionsobjekten. 
Tisdagen den 20 maj: Varauktionen (se aven nedan). 
Torsdagen den 22 maj: Stig Osterberg visar sin samling av 

emissionen dubbelportratt (Tva kungar). 

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. 
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Varauktionen utsattes ursprungligen till den 8 maj. Flera medlemmar 
och inte minst goteborgarna har papekat att den dagen ar manga i 
London. Man har darfor bett om en andring av dagen. Det har darfor 
beslutats att auktionen i stallet skall hallas den 20 maj, jamfor 
sammantradestiderna for Stockholm har evan. Ingen andring sker av 
visningsdagarna. 

Enligt tidigare meddelande utgick inlamningstiden den 10 mars. Auk
tionskommitten meddelar emellertid att den kan mottaga inlamningar 
anda till den 20 mars. Ar Du ute i sista stund eller eljest har nagon 
fraga om Din inlamning~ ring garna kommittens ordforande Christer 
Engstrom, bostadstelefon 08/35 51 58. Det ar ocksa till Christer Du 
skall sanda inlamningen under adress Anhaltsvagen 4o, 191 40 SOLLENTUNA. 

Det kan ha forekommit viss tvekan hos en eller ~nnan att lamna in till 
varauktionen med tanke pa att Lilla Facit-katalogen kommer ut i mitten 
av mars. Denna katalog kommer att uppta hojda priser - 10 % eller mer 
pa i varje fall det aldre materialet. Auktionskommitten kommer emel
lertid i auktionslistan att utsatta de nya priserna som katalogpriser 
for de objekt - dvs. frimarkena i huvudnummer - som finns med i Lilla 
Facit och for ovriga ange att det ar "gamla" Facits priser. Nar Du 
bestammer minimipris for aldre marken kan Du lampligen utga fran att 
katalogpriset ligger 10 % over Facit 1979-1980. 

Alltsa, tveka inte. Vi vill garna ha Ditt material for att fa ihop en 
bra auktion, och Du saljer genom foreningen pa mycket fordelaktiga 
villkor. 

Vid arsmotet den 26 f ebruari 1980 Valdes foljande funktionarer: 
Ordforande Bernhard Beskow 
Vice ordforande och kassor 
Sekreterare 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Per Hanner 
Tore Runeborg 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingeman '1 
Einar Kristjansson 
Axel Miltander (for Gbgs-klubben) 
Engel Angberg 
Ebbe Hulten 
Svante Gustavsson 
Engel Angberg 
Hans Ringertz 

Vid arsmotet 1 Islandsklubben i C~teborg den 23 januari 1980 omvaldes 
till 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare, klubbmastare 

och bibliotekarie 
Kassor 
Revisor 

Axel Miltander 
Bjorn Forsgren 

Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 

Foreningens ekonomi 1979, sammandrag av rapport pa arsmotet (obs. 
inkluderar inte G6teborgs-klubbens egna ekonomiska forhallanden), 
belopp har avrundade: 
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Rapporter och bilagor jamte 
porto for dessa 

Inkop till biblioteket 
Ovr. lopande omkostnader 
Skatter (varav 4oo for 1978 

och 300 som prelim. skatt 
for 1979) 

5.500 
200 

1.100 
6.800 

5. 9CO 
200 

1. 900 

700 
8.700 

Detta ger som synes ett underskott for 1979 pa c. 1.900, varav dock 
300 beror pa att vi detta a.r betalt nastan tva ars skatt. (Vi skattar 
for ranteinkomsten.) 1978 hade vi a andra sidan ett overskott pa 
3.400, beroende pa att vi da redovisade vinsten pa jubileumslotteriet. 
Foreningens kapital minskades alltsa 1979 med 1.900, medan den sar
skilda sti:impelhandboksfonden okades med 700 kr genom Sir Athelstans 
tidigare omni:imnda donation. Denna fond, som nu uppgar till 9.200 kr, 
har under 1979 ej belastats med kostnader, men det kommer 1980. 

Islandsklubben i GOteborg - omfattande alla medlemmar med G efter 
medlemsnumret - har for 1980 och 1981 samma avgift som 1979, alltsa 
30 kr. (Harav vidarebefordras enl. overenskommelse till riksfore
ningen 15 kr per medlem 1980 och 20 kr per medlem 1981.) 

For foreningen i ovrigt ar avgifterna for 1980 enligt tidigare fattat 
beslut 25 kr for "S-medlemmar" (de i Stockholm med omnejd boende, de 
har S efter numret) och 20 kr for ovriga. Arsmotet 1980 beslot en 
ytterligare hojning med 5 kr for 1981, alltsa till 30 kr for "s
medlemmar" och 25 kr for ovriga. Utan denna kan foreningen inte be
raknas fa tackning for sina kostnader vid oforandrad standard i fraga 
om utgivandet av rapporter och i andra avseenden. Som ytterligare 
motiv for behovet av avgiftshojningen kan ni:imnas att foreningen senast 
1981 bor utge en ny medlemsforteckning, da den gamla ar slut och till 
stora delar dessutom inaktuell, och det kostar en bra slant. 

For ungdomar (t.o.m. det ar da. man fyller 18) ar avgiften 10 kr for 
bade 1980 och 1981. 

Vi ber nu alla (utom de som forskottsbetalt, se nedan) att inbetala 
medlemsavgiften for 1980 snarast. Besluta Dig for att gora det genast. 
Avgiften ar alltsa for detta ar: 
for Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm med omnejd 

och alltse. har S efter numret) 
for GOteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar 
for alla ovriga 

25:-
30:-
10:-
20:-

Medsant inbetalningskort visar till vilket postgirokonto Du skall 
sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och nr 4o 29 57-5 
for ovriga. Var vanlig komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(som star pa adressetiketten) 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, S-115 24 Stockholm, men fran Danmark 
och Norge gar det enklast att inbetala pa postgirokontot. 
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Liksom tidigare ar Vl villiga att av dem, sam vill forenkla inbe
talandet samtidigt mottaga betalningen for ar 1981, men kom da ihag 
att avgiften for 1981 for andra an Goteborgs- och un[3domsmedleillillar 
ar 5 kr hogre an for 1980. 

Vi skickar nu inbetalningskort till alla, 'l'J.en ma.nga har betalt for 
1980 och i vissa fall for lange sedan. For att undvika dubbelbetalning 
tar vi har med en forteckning pa alla sorr.. fn:.rn till mitten av februari 
1980 erlagt betalningar pa 1980 8-rs a.vgifter. 

a) Foljande har betalt full a~gift for 1980: 

6 s 146 s 2511 s 327 ,., 
\J 385 453 s 479 528 s 

8 s 160 s 258 s 331 G 391 455 481 s 530 G 
13 s 171 s 262 336 G l~ 16 457 484 538 s 
23 s 173 264 337 G 417 ~ .... 458 486 539 s 
27 G 1'76 G 266 s 340 G 418 459 493 540 
47 178 269 s 342 G 422 s h61 s 494 541 
58 G 194 G 274 348 429 465 s 496 544 G 
78 G 197 G 280 358 43 1 466 501 546 G 
79 s 223 289 363 1132 4:o 502 548 ,.., 

u 

87 G 224 290 G 375 G l:-]4 s 4"? /_) 
c• 
0 503 

141 G 226 s 308 380 437 474 s 508 
142 s 241 317 382 )~42 s 477 s 523 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala arets 
avgift med avdrag for nedan namnda belopp ( i des sa f'n.ll narrner vi 
aven namn, eftersom vi vet att vissa av Er troligen har for sig 
att Ni betalat full avgift): 

163 G (Forsmark 20:-
182 (Moe) 10:-
185 (Nystrom) 10:-
265 s (Rosen) 20:-
303 (J.A. J6nsson) 15:-
440 (Jansson) 10:-
452 (Lind) 15:-

475 
485 
498 
512 
516 
520 

(Olsson) 
(Jonatansson) 
( HallgrlJr..3son) 
(Ellasson) 
(Haly)y) 
(Kolbe ins son) 

5:-
5:-

10:-
5:--

15: --
10: --

Observera mojligheten a·ct samtidigt med a\ giftsbetalningen kopa nuL:me:-
stampelmallen, varom lases langre fram~ 

Under 1979 lyckades vi inte 3om tidigare oka antalet medlern:nar uta:1 
fick i stallet en liten minskring, se t abellen. 

Medlernmar den 31 december 1978 

Nya medlernmar 

Avgangna och avlidna 

Medlemmar den 31 december 1979 

Foreningen 
e ~ckl. Gbgs --

211 

6 

- 1? 

205 

Islands
klubben i 
GOteborg 

139 

7 

-=-7-

-~2.2_ 

Totalt 

350 

13 

- 19 

344 

Antalet avgangna medle~ar var inte onormalt, daremot var nytill
flodet av medlemmar 1uart lagre an normalt (1977 och 1978 hade vi 
56 resp. 24 nytilltradande medlenunar). Vi be:- Er c::.llesammans att 
tanka pa att animera Islands-samlare sam annu ej tillhor foreningen 
att bli medlemmar! 

En gladjekalla ar att 1980 startat fint med hela 7 nya medlemmar i . . 
Januarl. 
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Antalet medlemmar utanfor Sverige var vid 1979 ars slut 54, 
fordelat pa 

Norden (Danmark 12, F¢royar 1, Island 15, Norge 13) 41 
Europa i ovrigt {England 2, Frankrike 2, Nederlanderna 1, 

Schweiz 2, Tyskland 2) 9 
Amerika (Canada 1 , USA 3) 4 

Vid eller efter slutet av varje ar har vi dragning i landsortslotte
riet, i vilket alla medlemmar sam inte bor i Stockholms- och Goteborgs
onrradena fatt en automatisk gratislott genom att ha betalt arsav
giften. Arets dragning forrattades under sedvanlig strang kontroll pa 
Stockholmssammantradet den 16 januari och 1979 ars vinnare blev 
medlem nr 264, Leif Nilsson i Norrta,lj e. Vi gratulerar till priset, 
som aven i ar var ett exemplar av den vackra porslinsplattan med 
islandsfalk i bla skold och texten nislandssamlarnan, gjord 1972 i 
Island i bara 100 ex. 

Stampeln "KONUNGSFORIN TIL ISLANDS 1907n med denna text kring bilden 
av en falk hade vi uppe till diskussion i rapporter 1976 och 1977, 
dar vi bl.a. efterlyste aktgangna brev med denna stampel och senare 
konstaterade att ingen anmalt sig kanna till nagot sadant, varfor 
slutsatsen borde vara att det var en av postverket inte accepterad 
stampel, trots att den aterfinnes pa frimarken av 1907 ars emission 
och pa klipp och icke aktgangna nforsandelsern. 

I rapporten december 1979 namnde sekreteraren clenna stampel i forbi
gaende i ingressen. Detta har gett Sir Athelstan Caroe anledning till 
ett intressant inlagg. Efter att ha citerat Kohls handbok, som anger 
att stampeln gjorts for anvandning ombord pa kungaskeppet, berattar 
Sir Athelstan om ett samtal han hade i augusti 1977, da han studerade 
Hans Hals' samling i Reykjavik tillsammans med herrar Rafn Juliusson 
och Gudlaugur Saemundsson, tva hoga chefer i islandska postverket. 
Dessa hade vid tillfallet kategoriskt forklarat, att Konungsforin icke 
var en officiell islandsk poststampel utan en privattillverkad. 

Sir Athelstan framfor att en mojlighet da kunde vara att danska hovet 
skulle ha latit gora den for anvandning pa kungaskeppet. Detta verkar 
dock icke sa troligt enl. var uppfattning. Hade hovet gjort den med 
islandsk text for att sattas pa islandska frimarken, skulle man sakert 
sett till att den ocksa, blev giltig, i vilket fall aktgangna for
sandelser med sakerhet skulle finnas bevarade. Troligare ar att det 
hela ar ett rent privat tilltag utan nagon anknytning till myndigheter 
i Danmark eller Island. Stampeln ar ju inte vardelos for det. Dels ar 
den vacker, dels kan den ses sam ett tidsdokument och ett minne av ett 
kungabesok som pa sin tid var en stor sensation i Island. 

En annan sak, som sekreteraren namnde i ingressen till forra rapporten, 
var ett onskemal fran Rudolf Krlimmel att vi skulle behandla poststamp
larna fran Gronland och Faroarna, tillaggande att vi i redaktionen inte 
ar kunniga pa dessa omraden men garna tar emot bidrag fran sadana som 
kan dem. (Annu har inget bidrag influtit.) 

Nu har Helge Jonha~~ar papekat for ass att det kanske inte ar bekant 
for alla med intresse for dessa omraden att det finns fullstandiga 
katalogiseringar av dessa stamplar i tva backer pa engelska av dansken 
Eric Wowern. Den ena behandlar Gronlands poststamplar, den andra 
Faroarnas frimarken och poststamplar. I Wowerns serie av backer kallas 
de GF 6 resp. GF 10. Bada bockerna har vi under 1979 kopt till fore
ningens bibliotek, varifran de kan lanas genom sekreterarens formed
ling. De finns ocksa att kopa i de frimarksaffarer sam lagger an pa 
litteratur. 
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I forra rapporten lovade vi att denna gang komma med en glad nyhet 
till alla nummerstiimpelsamlare. Nu skall vi avsloja vad det gallde. 

Hur vet Du, kare stiimpelsamlare, om ett frimarke stamplats med nr 6 
eller nr 9? Det vet Du absolut inte, om Du inte har foreningens nummer
stiimpelmall. Samma galler numren 66 och 99. Antag att Du har ett marke 
som ser ut att vara stamplat 99 - kanske ar det i stallet ntmmer 66 
som sitter upp och ned. Enligt Facit ar nr 66 nastan nio ganger sa 
vardefull som nr 99. Och antag att Du blir erbjuden att kopa en nr 6 
(dyr) och i avsaknad av mall blir palurad en nr 9 (billig). 

Du kan alltsa inte vara utan den nya mall vi la.ti t framstalla pa en 
genomskinlig skiva och som atfoljes av en utforlig, av oss utarbetad 
bruksanvisning. Den kan kopas pa ettdera av foljande satt: 
a) Pa. motena i Stockholm och Goteborg salj s den for 8:- kr. 
b) Du kan bestalla den att sandas per post for 10:- kr, inkl. porto 

och emballering (= kuvert) genom att inbetala beloppet pa fore
ningens postgirokonto nr 40 29 57-5, vilket kan ske samtidigt med be
talning av medlemsavgift. (De som skickar medlemsavgiften till 
GOteborgs-klubben - postgiro 26 73 70-5 - kan ocksa lagga till 10:
kr vid inbetalningen och ange "mall", sa expedieras den av kassoren 
i Goteborgs-klubben.) 

Slutligen kan vi tillagga att om nagon vill kopa min~ 10 ex. for ater
forsaljning (vi tanker sarskilt pa Felag Frimerkjasafnara eller nagon 
som ar medlem i bada foreningarna) skall vi expediera mallar med 
bruksanvisningar for 8:-/st. + porto. 

a) Vi laste i en tidning att den faroiska bilfarjan Smyril, som forra 
sommaren trafikerade linjerna Bergen (Norge) - Torshavn (Faroarna) 
- Seydisfjordur (Island) och Torshavn - Scrabster (Orkney-oarna) 
under sommaren 1980 skall trafikera Torshavn- Hanstholm (Danmark). 
Om sistnamnda rutt avser att ersatta nagon av rutterna till Bergen 
eller Scrabster framgick icke. Hanstholm ligger pa Jyllands nord
vastkust och inte sa forfarligt langt fran Frederikshavn, som i sin 
tur - efter vad vi stockholmare kan forsta - ar nagot slags forort 
till GOteborg. 

b) I Svenska Bankforeningens tidskrift Ekonomisk Revy har vi funnit 
denna notis: 11 I Island kommer alla banltlan och bankinsattningar att 
vara forsakrade mot vardeminskning genom inflation. Detta infors 
under 1980. Redan tidigare har Island indexreglerat loner, stats
obligationer och lantbrukspriser m.m." Vi antar att vad tidskriften 
kallar "forsakring mot inflation" helt enkelt ocksa ar index
reglering. 

Kan man inte fa hejd pa inflationen, far man tydligen se till att 
det anda gar att leva med den. Den islandska kronan ar nu nere i 
en kurs av jamnt 1 ( ett) svensh:t ore' medan den for 13-14 ar sedan 
var vard 10 svenska oren. Och da har samtidigt den svenska kronans 
realvarde sjunkit med mer an 50 %! 
Om islanningarna nu kan satta in pengar pa bank med indexklausul 
kanske detta minskar deras benagenhet att investera i lager av nya 
frimarken och FDC for att bereda sig skydd mot inflationen? 

Den bok som vi so. ofta ci terar i des sa rapporter under beteckningen 
"Jonsbok", dvs. den av <Ton Adalsteinn Jonsson skrivna och av islandska 
postverket ar 1977 utgivna boken One Hundred Years of Icelandic Stamps 
har tidigare pa grund av sitt hoga pris varit nara nog ooverkomlig. 
Nar vi anmalde detta oerhort intressanta och som praktverk enastaende 
arbete i rapporten maj 1978 kunde vi naruna att det i svenska kronor 
kostade 450:- kr. 
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Vi kan nu meddela, att Du genom ass kan anskaffa boken for ett vasent
ligt lagre pri s, niimligen 25 0 svenska kronor, inkl. porto fran Island. 
Va.r ordforande Bernhard Beskow (adress Lillpalsen, Osby, 180 40 BROTTBY) 
bar hand om saken och Du bestaller genom att insatta beloppet pa hans 
post giro 35 55 79-4 och ange "Jonsbok': och Din fullstandiga adress. 
Onskar Du den upplaga, sam finns pa islandska, maste Du ocksa ange 
detta, eljest kommer den engelska upplagan. Boken levereras direkt 
fran var kontakt i Island. Rakna med att det tar nagon manad fran be
stallningen. 

I samtand med islandska filatelistforbundets arsmote halles frimarks
utst allning i staden Husavik pa norra Island den 25-27 april 1980. 
Den lokala filatelistklubben Askja svarar for arrangemangen. Utstall
ningens namn ar FrJ:mping 80. Om nagon av va.ra medlemmar vill del taga 
med exponat, bor ansokan harom insandas till Eidi Arnarson, Hall
b.jarnarstadur, IS-641 Husav1k och detta r.1aste ske omgaende, da anmal
ningstiden utg~r den 15 mars. Ange namn och adress, samlingens omrade, 
antalet blad och deras storlek i em och att Du ar r.1edlem i var fore
ning. 

I rapport december 1979 tog vi upp frE'tgan om bur man sl<:all kunna skilj a 
mellan 1883 ars och 1889-90 a.rs emissioner av Islands dubbla brevkort 
utan att behova forlita sig enbart pa kartongens mer eller mindre graa 
eller vita farg. Vi beskrev klara olikheter i try~ket mellan de bagge 
emissionernas 5 aur och 10 aur kart, men vi antecknade att det inte 
tycktes finnas nagra motsvarande olikheter pa 8 aur korten. 

Men dari hade vi fel. Halfdan Helgason i Reykjavik bar skrivit och pa
pekat tva olikheter mellan 1883 ars kart (Facit 2 och 8) och 1889-90 
ars kart ( Faci t 5 och 11) av 8 aur-valoren. Den ena av des sa ol i khPt.el· 

ar mycket tydlig. Den finns i det lilla ornament sam ar placerat 
mellan arden BRJEFSPJALD och ISLAND. Det bestar av tva horisontella 
linjer sam mots ungefar under S i ovre raden. Vid detta mote finns: 
a) pa 1883 ars kart: 3 sma cirklar bredvid varandra. Mittcirkeln bar 

en liten punkt i mitten och de yttre cirklarna ar forbundna med 
linjerna. 

b) pa 1889-90 ars kart: vid linjernas avslutning mot mitten fyllda 
"pilspetsar", sam alltsa ar riktade mot varandra. Dar de mots 
finns ovanfor och nedanfor tva sma fyllda kvadrater. 

Den andra skillnaden ar att pa de nyare korten (dock icke Facit 11 IV, 
sam ar ett nytryck och si=irskiljes genom annat patryck) star stapeln 
i I i ISLAND rakt under stapeln i E i den ovre raden, medan pa de 
aldre korten (1883) I-et star langre till vanster i forhallande till 
E. Sistnamnda skillnad behover man dock icke tanka pa, det racker val 
med att notera olikheterna i ornamenten. 

Eftersom det forekommer sa litet skrivet om brevkorten, gladde det ass 
mycket att fran Halfdan fa ytterligare en rad intressanta nyheter. 

1) Halfdan namner att han under arens lapp sakert sett 20-30 ex. av 
(Facit) BKD 15 utan att nagonsin ha sett den av Ringstrom namnda 

varianten IV. Alltsa ytterligare en bekraftelse pa vad vi tidigare 
bar sagt: denna variant finns med sakerhet icke. 

2) Han papekar ett annat fel i Ringstroms katalog. I denna uppdelas 
Facit BKE 2 och 3 vardera i tre undertyper, sam av R. getts numren 

2-4 resp. 5-7. For nr 4 och 7 anges att de skulle tryckts ar 1883 i 
motsats till de ovriga sam anges tryckta 1880. Detta kan omojligt vara 
ratt, sager Halfdan, ty klara dokument visar att 1880 ars upplaga av 
8 och 10 aur korten var i bi'i.da fallen 20.000 ex. och n!lgot sam helst 
behov av en ny tryckning ar 1883 kan da ej ha funnits. Ringstrom 



Ater nya 
Hopflugbrev 

Sensation ella 
nya dokument 
om "nummer
stfunpel
karusellen" 

- g -

nr 4 och 7 ingick med sakerhet i 1880 ars tryckupplagor. (Vi kan 
tillagga att detta ocksa visas av att f GILDI-patrycken - Facit nr 
BKE 8 och 9 - i lika stor utstrackning finns pa alla grundvarianterna, 
dvs. Ringstrom 2, 3 och 4 resp. 5, 6 och 7. ) Halfdan pa.pekar ocksa 
att Scherers helsakskatalog visserligen ger samma uppgift sam 
Ringstrom om tryckning 1883 , men att detta latt forklaras av att 
Scherer hade tillgang till R:s forsta stencilerade upplaga av ar 
1956 och tagit uppgiften darifran. 

3) Fran officiella dokument har Halfdan tagit fram upplysningar om 
upplagorna pa olika brevkort och darvid funnit felaktiga uppgifter 

i alla katalogerna. Vi ger har rattelserna i forhallande till Facit 
med denna katalogs numrering: 
BKE 19: tryckt upplaga 9. 000, varav 3. 811 anvandes for pa.trycket 

BKE 29, alltsa nettoupplaga 6.189 (Facit ingen uppgift) 
BKE 24: tryckt upplaga 10.000, varav 6.415 anvandes for patrycket 

BKE 30, alltsa nettoupplaga 3.585 (Facit: 10.000) 
BKE 25 + 28: upplaga 28.000 (Facit: 28.900) 
BKD 15: tryckt upplaga 4.000, varav 1.923 anvandes for patrycken 

BKE 31-32, alltsa nettoupplaga 2.077 (Facit: 4.000) 
BKD 19: tryckt upplaga 10.000, varav 745 anvandes for p8.trycken 

BKE 33-34, alltsa nettoupplaga 9.255 (Facit: 8.500) 
BKD 17 + 21: upplaga 33.000 (Facit: 4.000) 
BKD 18 + 22: upplaga 9.000 (Facit: 4.000) 
I anslutning hartill papekar Halfdan att den mycket lilla nettoupp
lagan av BKD 15 motiverar ett vasentligt hogre marknadspris an sam nu 
noteras. (Till detta vill vi foga, att enligt var uppfattning BKD 15 
trots allt ar ganska vanlig ostamplad, varfor det maste vara de stamp
lade sam ar verkligt sallsynta. Antagligen galler for alla de ar 1902 
och 1907 tryckta enkla och dubbla brevkorten i 8 aur-valoren, att de 
fick liten verklig anvandning, eftersom den posttaxa, for vilken de 
avsetts - brevkortsportot till Danmark - sanktes 1908 till 5 aur. 
Det ar ju ocksa darfor sa manga av dessa kart blev anvanda for patryck 
till 5 aur enkla brevkort ar 1919.) 
Ovanstaende upplageuppgifter hinner tyvarr inte komma in i den Facit
upplaga sam utkommer senare i ar, men Facit -redaktionen har lovat be
akta dem i nasta argang. 

Slutligen ber oss Halfdan Helgason namna att han garna vill ha kontakt 
med alla intresserade samlare av islandska helsaker for att utbyta 
erfarenheter och upplysningar. Halfdans adress ar Rofabae 31, 
11 0 Reykjavik. 

Balbo-breven nr 12 och 2l• ej tidigare kanda, har noterats fran en 
auktion i Basel, Schveiz. Totalantalet kanda brev blir darmed 87. 

En del fragor har en tendens att bli till fol.ietonger i dessa rappor
ter, och den sam inte ar intresserad uv en viss s adan fraga kan tycka 
att vi blir onodigt tjatiga. Men ursakta oss, vissa av dem ar ytterst 
intressanta for var stampelhandbok, och eftersom vi ar beroende av 
alla samlares medverkan maste vi efter hand redovisa vad som kommer 
fram och vilka nya problem sam dyker upp. 

I forra rapporten paminde vi om den forvaxling av nummerstamplar sam 
skedde inom distriktet under Grenjadarstadur, sa att fel stamplar 
sandes till underlydande brevsamlingsstallen. Detta behandlades i 
rapporter 1976 och 1978 och darvid klarlades att i vart fall stamp
larna 48, 54 och 57 forvaxlades men att deras faktiska placering 
kunnat utronas. I forra rapporten anmalde vi ett brev fran 1913 sam 
ytterligare belagg for att Grl:msstadir maste antagas redan fran borjan, 
dvs. 1903, ha fatt nr 57 i stallet for nr 48. 
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Nu anmaler Stig Osterberg tva nya objekt av intresse i sammanhanget. 

a) 
Stig har ett brev stamplat med nr 57, som pa baksidan bar stamplar 
fran Egilsstadir, Seydisfjordur, Edinburgh och Falkoping-Ranten, alla 
fr2.n mars 1911. I motsats till de tva tidi ~are kanda breven fran 
Gr2msstadirs ~eteorologiska station har Stigs brev ingen avsandar
adress, men det tarde inte behova betvivlas att brevet sants fran 
Gr'lmsstadir och i varje fall inte fran Vikingavatn (den postanstalt 
som borde fatt stampel 57), eftersom brev darifran troligen icke skulle 
gatt vagen over Egilsst~dir. Med detta brev ar vi alltsa ytterligare 
tva ar narmare 1903, da nummerstamplarna utdelades. 

b) 
Pelle Hanner, som upptackt och ar den som framst intresserat sig for 
"nummerstampelkarusellen i Grenjadarstadur 11 och skrev en bilaga om den 
ar 1976, har varit inne pa att aven andra stamplar an 48, 54 och 57 
inom serien 48-58 kan ha blivit felfordelade, atminstone i borjan, och 
anforde i namnda bilaga nagra misstankta fall. Nu visar sig det andra 
av Stig Osterbergs ob,jekt, ett ,julkort fran 1915, vara verkligt sen
sationell~. Det skall sammanstallas med ett av Pelle Hanner tidigare 
namnt kort, ett av de misstankta fallen. 
Bada korten har skrivits av samma person och gatt till medlemmar av en 
viss familj i Akureyri. 
Pelles kort ar daterat "Blikalon 21.12 1914" 
Stigs kart ar daterat "Blikalon 22.12 1915" 
men Pelles kort har nummerstamplats 50 och Stigs kart bar nummerstam
pel 52. 
Var ligger da Blikalon? I 1915 ars islandska ortsforteckning (B:Jejatal) 
anges: 11 Blikal6n, Prestholahreppur, N.-ping. 11 och som postanstalt upp
ges Raufarhofn. Men Raufarhofns brevsamlingsstalle skulle, om allt gatt 
ratt till, ha haft nr 51!!! Nu ar Prestholahreppur en ganska vid
strackt kommun, som:ligger pa den stora udden i nordostra Island, 
aster om Axarfjordur. En del av kommunen gransar till Raufarhofn, men 
dess huvudort ar Kopasker. Vi har inte haft tillgang till nagon karta, 
som exakt visar var inor.1 kommunen Blikal6n ligger, men det kan val 
vara mojligt att brev fr:'tn B. kan ha postats antingen i Raufarhofn 
eller i Kopasker ( som skulle haft nummerstampel 50). Daremot ar det 
nog helt otankbart att en julhalsning fran Blikal6n daterad den 22 
december skulle ha postats i Reykjahl'ld vid MyYatn mycket langt dari
fran (eller vad sager vara medlemmar i Island). Nummerstampel 52, som 
skulle ha varit i Reykjahl'ld, kan alltsa vid denna tid icke ha varit 
dar. Var fanns den i sa fall? Troligen i - Kopasker! 

I Pelle Hanners tidigare omtalade rapportbilaga beskrev han namligen 
ett annat fall, dar nummerstampel 52 syntes ha varit pa fel plats. 
Detta ar en helsak, daterad 11 Kopasker 20 juli 1909" och avstamplad med 
nr 52, och aven i detta fall verkar en postning i Reykjahl'ld helt 
otrolig. 
Har ar alltsa en ny harva att reda ut. Om stampel 52 fanns i Kopasker, 
vad hade da Reykjahlid? Knappast nr 50, eftersom ett av Blikalon
korten har den stampeln. Kan nr 50 ha varit i Raufarhofn? Da kunde 
Reykjahl'ld ha haft nr 51, men detta ar bara en av flera mojligheter, 
ty det kan har rora sig om en annu langre kedja av forvaxlingar. Vi 
maste ocksa ra.kna med att en del av felen efter hand tillrattades. Av 
brev hos Folmer ¢stergaard vet vi t.ex. att Reykjahlld ar 1952 hade 
hand om den stampel, mwli!ler 52, som ratteligen borde vari t d3.r fra.n 
borjan. 
Alltsa, alla Ni som bar nagot dokument med nummerstampel fr.o.m. 48 
t.o.m. 58, vilket kan ge besked om varifran det skickats och inom 
vilken tidsperiod, sand oss uppgift harom och sa snart som mojligt! 
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Var vadjan till Er alla att ta fram kvartslampan (eller lana hem en) 
och ga igenom Edra moderna marken och skicka oss uppgifter till var 
forhoppningsvis stora statistik over forekomsten av fluorescens etc. 
har annu sa lange inte medfort sa manga svar som vi hoppats. Hittills 
har vi fatt in tabeller fran Lars Johansson i Stockholm och Helge 
Jonhammar i Torsby, varjamte Jaap Jongenburger i Holland lamnat 
intressanta upplysningar om serien 510-514 och var energiska Engel 
Angberg lamnat en liten komplettering till sin redan i forra rappor
ten redovisade statistik. 

Har ar nagra intressanta papekanden fran olika hall: 
a) Lars Johansson har funnit att Facit nr 434 aven finns utan fluor

escens. Detta marke skall alltsa flyttas fran kategori~ill 
kategori B enligt indelningen i forra rapporten och Du bor ta med 
det i Din undersokning och i den tabell Du sander in. 

b) Om nr 464 sager Lars Johansson: "Det forefaller ha tva olika papper. 
Av 48 ostamplade marken hade 26 ett under kvartslampan morkt bla
violett papper och ett hade samma blaa ton pa framsidan men var be
tydligt ljusare pa den gummerade sidan. De resterande 21 hade en 
ton av brunorange som aven var svagt lysande. Samma ton men med 
starkare lyskraft aterfanns pa 2 ostamplade marken i ett hornblock. 
Ungefar halva blocket var dock flammigt gulfluorescerande som om 
papperet bestrukits med en vatska. Skall bli intressant att hora 
vad andra funnit betraffande detta marke." Vi instammer i det 
sista, men har t.v. inga andra iakttagelser om market att anmala. 

c) Helge Jonhammar har betr. nr 463 (i samma serie som 464) noterat 
forekomsten av vitt och gult papper. 

d) Jaap Jongenburger forklarar att nr 514 finns med det papper som ar 
rodbrunt under kvartsen men medtar det inte i sin statistik efter
som han inte har det i sin samling. Jaap har aven lamnat upplys
ningar om tryckupplagorna av serien 510-514 och deras papper. 

d) Helge Jonhammar papekar att nr 301 I, om det skall betraktas som 
fluorescerande, i varje fall endast ar det svagt ("lyser svagt 
vitt"). Vi har konstaterat detsamma pa andra exemplar. 

Dagslaget av var under S<)kning ar foljande. 

Facit Antal undersokta Darav 
nummer ob,jekt med fluor etc. utan fluor etc. 
279 13 0 13 
301 I 21 17 4 
313 50 0 50 
330 21 3 18 
344 21 0 21 
348 15 4 11 
349 26 6 20 
434 24 22 2 
463 29 0 29 
464 140 2 138 
467 362 80 282 
475 39 1 38 
506 9 6 3 
507 9 5 4 

l lcvl. vit(a) l kvl. rodbrun(b) 
510 53 53 0 
511 63 63 0 
512 83 23 60 
513 86 63 23 
514 J.~ 5 45 0 
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Men detta racker inte pa langa vagar! Vi vantar pa manga, manga flera 
svar. Vart mal ar minst 1000 observationer pa varje marke resp. svar 
fran minst halften av foreningens medlemmar (alltsa 175). Ni bar 
praktiskt taget alla nagot modernt islandskt material, sa gor Er under
sokning och skicka in resultaten, uppstallt pa samma satt som i tabellen 
ovan. Och kom ihag att rakna antalet objek , inte antalet marken! (Ett 
par, fyrblock eller ark ar ett objekt.) Tala ocksa garna om resultaten 
for ostamplade och stamplade marken var for sig. For vissa marken tycks 
det finnas olika tendenser for ostamplat och stamplat. 

Annu bar vi inte fatt in nagot svar fran vara islandska medlemmar, vil
ka vi hoppas sarskilt mycket pa. Kan inte Felag Frimerkjasafnara 
starta en parallell undersokning? 

1. 
Vi bar inte fatt in nagot svar annu pa Walther Fengers fraga i forra 
rapporten om nagon bar treringade stampeln 236 pa nagot aurmarke 
emitterat 1884 eller senare. Glom irlte bort denna fraga. 

2. 
Vara fungeringar kring katalognoteringarna i forra rapporten hade Vl 

vantat att fa in kommentarer om, men inte heller harvidlag bar vi fatt 
in nagot bidrag. Bernhard Beskow bar muntligen gjort invandningar mot 
vart resonemang. Vi hoppas han vill skriva ned sina tankar till nasta 
rapport. 

P R E S S - S T 0 P P - - - J A T T E N Y H E T 

Just nar denna rapport ansags fardigskriven bar ett verkligt 
gladjande meddelande kommit foreningen till banda. 

Som vara svenska medlemmar vet, utdelas stod for filatelistiska 
andamal ur den fond, som bildats av 95-ores-tillagget pa de under 
hosten 1979 salda rokoko-blocken. 

Var forening ansokte om ett bidrag ur denn8. fond for var islandska 
stampelhandboks utgivande, sa att den skulle kunnagoras annu battre. 

Var ansokan bar bevil,jats och vi far_ ett bidrag pa 10.000 (tiotusen) 
kronor. Detta blir den verkliga sporren till att fa boken fardig 
och sa bra som mojligt! Hurra, Hurra, Hurra, Hurra! 
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