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c/o Tore Runeborg 
Birger Jarlsgatan 66, 2 tr. 
114 20 Stockholm 

Rapport juni 1980 
(Nr 43) 

Alskade vanner - och 78 solkorvar! 

Jag tar solkorvarna forst. Att Ni inte skams, sjufalt skams, Ni 
som efter nastan ett halvt ar annu inte betalat in den blygsamma 
arsavgiften . Ohyggliga tanke - Ni kanske inte laser foreningens 
"Rapporter"? Gar nu slag i saken - BETALA!! 

Er ovriga, alskade vanner och skotsamma betalare, ber jag fa 
onska en harlig sommar med sol, bad och allt annat gott en verk
lig sommar kan ge . 

Nu till nagot annat. Sam Ni kanske sag i forra Rapporten har 
Stampelhandbokskommitten fatt en hygglig slant till hjalp i sitt 
arbete. Detta var en god injektion, som maste ha kants anda till 
Island, ty i samma veva kom var medarbetare Thor Thorsteins ned
dimpande har i Stockholm och vi fick tillfalle att gemensamt ga 
igenom alla vara problem. Arbetet med den kommande boken har 
intensifierats och vannen Thor har lagt ner och lagger ner ett 
oerhort arbete harpa. Nu gar det verkligen framat. Pelle kommer 
att agna sin semester helt at att fa.fardig SKRA d.v.s. post
stationsforteckningen med allt vad dartill hor och sjalv reser 
jag upp till Reykjavik i juli for att tillsammans med Thor och 
vara ovriga vanner pa sagornas 6 forsoka fa de sista frageteck
nen betr. stampelforteckningarna ur varlden. Sa till nasta var 
min a vanner hoppas vi "Boken '' skall komma ut. Roten ar frisk, 
det ar marj i stammen och till varen kommer sakert de manga 
ljusa fina savfyllda bladen . 

Efter denna lyriska utvikning kanner jag ater behovet att ta Er 
i kragen litet till mans. Varfor far vi sa dalig hjalp med 
"Rapporten"? Har sliter Pelle Hanner i sitt anletes svett p& 
sin begransade fritid med nagon hjalp av mig . Det racker inte 
i langden. Vi maste fa hjalp for efter vad jag tycks mig for
sta vill dock de flesta av Er fa, en "Rapportn da och da? Visst, 
ett fatal kommer till undsattning men alltid samma, gang pa gang. 
Ingen bredd. Inte en enda medlem i Goteborg har t.ex. hjalpt 
till med fluoressensundersokningen. Nog finns det val nagra i 
Er stora forening som samlar modernt Island och har eller kan 
lana en analyslampa och ga igenom sitt material. 

Vi har i dessa rapporter ofta beklagat att vi inte haft mycket 
att komma med nar det g~iller samlingsomradet Faroarna, som ju 
sa manga av vara medlemmar ar intresserade av. I september 1977 
sande vi som bilaga till rapporten en oversattning av en 
intressant artikel av Ingvard Jacobsen om Faroarnas frimarken 
1940-1941, vilken blev mycket uppskattad av medlemmarna. Vi har 
nu ater varit i kontakt med var varderade medlem i Torshavn 
Ingvard Jacobsen, den faroiska filateliens grand old man, och 
han har gett oss tillstand att aterge en annan av hans artiklar, 
denna gang behandlande de faroiska provisoriska frimarkena 1919. 
Artikeln bygger liksom den foregaende pa hans egna noggranna 
forskningar i handelseforloppet och iir enligt var mening 
spannande som en deckare. Den kommer nu som bilaga - las den, 
aven om Du inte samlar Faroarna! Sarskilt intress&!t ar 
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historien om det telegram, sam forsenades i Torshavn genom att 
postmastaren var bortrest. Enligt Ingvard Jacobsen kom darfor 
overtrycksmarket 2/5 r/Jre ut tidigast clen 13 ,januari, icke som 
uppges pa diverse andra hall (efter danska kallor?), t.ex. i 
Facit, den 12 januari. 

Till sist laser jag i bladen att pa viirldsutste.llningen i London 
har Sverige kammat hem 7 guldr:ledaljer. Det ar vackert, men annu 
vackrare tycker jag det ar att av dessa 7 medaljer har tva 
tagits av medlemmar i var forening, nar:1ligen star guld av Bolger 
Craford for exponat Island och guld av Nils Lundberg for Danska 
Vastindien. Vi hojer ett geysirsprutande le're for dem och 
hoppas att de genom sitt foredome skall inspire:::·a manga andra 
av vara medlemmar att kampa vida:·e mot samma hoga mal. 

Sekrete:.·aren 

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

Tisdagen den 16 septeml>~~: Visning av bilder ur f(jreningens 
arkiv. 

Torsdagen den 16 oktober: FiJillforevisning, Island 
Tisdagen den 18 noverr..·oer: Visning e.v auktionsob.jekten 
Tisdagen den 4 december: Hostauktionen (se &ven nedan) 
Torsdagen den 11 december: (program ej an~u bestiimt). 
Darefter samr:1antraden den _l;l .i~p.uari och cl.en 12 februari_. 

GOteborg. Lokal Danska Sjomanslwrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den andra och fjarC.e onsdagen i manaden. 
Pa sommaren blir det folj e.nde se.n:n~e.ntraden: 11 j uni, 

9 juli, 13 och 27 augusti. Ob~! Motet den 9 juli 
tarde bli i annan lokal. Meddelande harom och om 
program etc. for ovriga moten, se annons i 
Goteborgs-posten sondagen fore m3tesdagen. 

Visning av auktionsobjekten i Goteborg pa motet den 
26 november. 

sam avholls den 20 maj , gav ett gott resultat och forsiiljnings
summan blev litet over 25.000 kr, vilket var vasentligt mer iin 
hostauktionens trots mindre antal ob,jekt. Men objekten var denna 
gang battre och auktionskommittens innove.tion med illustrerad 
katalog bidrog ocksa. Siirskilt stor var efterfragan pa brev och 
pa en del ostamplat material fritn cirl{a 1950. Fesulte.tlistan 
foljer som bilaga. 

halles pa Stockholms-avdelningens lokal den 4 december kl. 19.30. 
Betr. visningar i Goteborg och Stockholm se ovan. 

Inlfunning till auktionen senast mand~en den 13 oktober. Sand 
objekten till auktionskownittens ordforande, Christer Engstrom, 
Anhaltsvagen 4o, 19·1 40 SOLLENTUI'JA. Vill Du d.dgora med honom 
om inlamningen iir hans t elefon 08/35 51 58 (bostaden). 

Obs. att den anr;i vna inlamningstiden w1ste hallas. ('rill var
auktionen kom tva inla:rn.''lare for sr-:nt, och d.eras me.terial kunde 
av tidsskal inte medtagas, vilket var trc''t~{i~t bade for dem och 
oss.) 

Varauktionen visar klart att bro. objekt r;e,:r fint pa foreningens 
auktioner. Och foreningen tar son provi sian ·oB.ra 1 0 % av in
liimnarna och inc,en prm··· -; i n,l s~.' ~{:1prcr~1 "~, ~~c\:o::CI .. ~ina --.riJlkor 
eller hur? 
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Satt alltsa siktet pa en inlamning till hostauktionen och glom 
eJ datum, 13 oktober, da objekten skall vara Christer tillhanda. 

Du som inte med hundraprocentig visshet vet med Dig att Du be
talt arsavgiften, se hit! Se efter om Ditt medlemsnummer (vilket, 
som Du vet, bl.a. finns pa kuvertet fran foreningen) finns med 
i listorna nedan, och om sa ar fallet, skynda Dig att betala! 

Vi listar bar numren pa de medlemmar, som intill maj manads ut
gang annu ej betalt. 

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

12 G 
36 G 
37 G 
97 G 

103 G 
106 G 

i Goteborg: 
122 G 165 G 
124 G 179 G 
128 G 188 G 
139 G 189 G 
140 G 216 G 
148 G 228 G 

245 G 
291 G 
292 G 
293 G 
297 G 
300 G 

301 G 
314 G 
323 G 
332 G 
339 G 
349 G 

354 G 
369 G 
388 G 
401 G 
411 G 
428 G 

435 G 
436 G 
490 G 
521 G 
524 G 
533 G 
535 G 

b) Folj&~de skall betala till postgiro 4o 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet i svensk valuta till Per Hann~r, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm. Beloppet ar 25:- kr, 
om numret atfoljes av ett S (= bor i Stockholms-omradet), 
eljest 20:- kr (se dock not x 1 v1ssa fall): 

5 s 231 s 275 s 372 s 439 
30 234 S 282 376 452 x) 
42 S 236 303 x) 383 S 476 S 
66 240 311 s 419 s 487 

130 263 s 357 420 492 
182 x) 265 S x) 365 S 421 S 498 x) 

504 
507 
515 s 
518 
526 

x) De salunda markerade bar visst tillgodohavande fran inbe
talningar tidigare ar, namligen foljande: 

182 10:- 265 s 20:~ -· 303 15:- 452 15:- 498 10:-
och kan alltsa minska inbetalningen med angivna belopp. 

De som salunda skall betala kan samtidigt, om de vill, inbetala 
for 1981, varvid emellertid de som star under lista b) bor komma 
ihag, att avgiften for 1981 ar 5:- kr hogre an for 1980 (alltsa 
30:- resp. 25:-). 

Vid inbetalningen av avgiften kan Du ocksa tillagga 10:- kr och 
fa nummerstampelmallen, som gor det mojlist for Dig att skilja 
pa nummerstamplarna 6 och 9 resp. 66 och 99, se forra rapporten. 

Efter vad vi skrev i forra rapporten, dar vi slog pa stortrumman 
for ett allmant deltagande i var statistik, hade vi vantat att 
ett eller annat hundratal medlemmar skulle sant in sina analyser, 
sa att vi fick en meningsfull frekvensstatistik om de marken som 
finns med bade fluorescens etc. och utan. Det kom tva (2) svar, 
for vilka vi varmt tacker Lars-Goran Jacobsson i Eskilstuna och 
Jaap Jongenburger i Holland. Alla andra medlemmar tycks alltsa 
tro, att en sadan bar statistik kommer fram av sig sjalvt. I 
varje fall gor resultatet just nu det meningslost att i denna 
rapport komma med nya tabeller over situationen i undersokningen. 
Vi skall emellertid aterkomma till saken i host, och hoppas under 
tiden ha fatt in atminstone nagra ytterligare rapporter' g.;)_rna 
just Din! Sarskilt om Du bar ett mera rikligt material att under
soka. Hur rapporteringe 1 bor se ut ane;av vi i forra rapporten. 
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Var medlem i Berlin, Wolfgang Holz, har i nagra brev diskuterat 
samlandet av "porto betalt"-tryckta kuvert och visat material 
han samlat. Vi har ocksa sett att pa auktion i Reykjavik ut
bjudits poster med sa och sa manga olika "Leyfi". Vad det galler 
ar alltsa samlandet av kuvert med patryckt porto betalt, vilket 
i Island sker med texten "Burdargjald greitt pp Island" samt 
med angivande av tillstands-(leyfi)nummer. 

En samling pa detta omrade kan besta av ett kuvert for varje 
leyfi eller avsevart utvidgas genom samlandet av olika tryck
upplagor for kuvert med samma leyfi. I fraga om leyfi nr 1 finns 
olika institutioner inom post- och telegrafverket scm anvander 
detta tillstandsnummer, och det ar naturligt att da ocksa samla 
kuvert med dessa olika kontor etc. 

Wolfgang Holz har sant oss en lista med av honam kanda leyfi
nummer. Vi kanske fran Island kan fa kampletteringar pa de num
mer scm saknas i denna lista, scm aterges har. 

Leyfi nr Institution, verk, tjanstestalle, firma 
eller organisation 
Frfmerkjasalan 
Postgirostofan - Reykjavik 
P6stur ag simi 

2 Tryggingastafnun rikisins 

4 Tallstjorinn i Reykjavik 

5 Heima er bezt - Akureyri 

7 Rikisutvarp innheimtudeild 

9 Reiknistafa bankanna - Kopavagur 

iO Rafmagnsveitur rikisins raforkuinnheimta 

11 Rafmagnsveita Reykjavikur 

14 Fjarmalaraduneytid 

15 Narrae na felagid Narrre na husid - Reykjavik 

16 Happdraetti krabbameins felagsins - Reykjavik 

17 Gjaldheimtan i Reykjavik 

19 Styrktarfelag lamadra ag fatladra - Reykjavik 

Detta blev ju en hel liten sprakovning ach vi skall inte for
darva nojet for Dig genom att oversatta allt nu. Det mesta kan 
Du sakert fundera ut vad det betyder. En liten hjalp: rafmagn 
betyder elektricitet. 

I de senaste rapporterna har vi kunnat ge en del nytt och nyupp
tackt om helsaker, baserat pa karrespandens med Halfdan Helgason 
i Reykjavik. Halfdan har nu kommit med ett nytt intressant pa
pekande, ach det galler enkla brevkartet Facit nr 6 (5 aur). Om 
detta sager Facit att det har "kart eller langt tvarstreck pa 
d" (alltsa egentligen icke d utan den bokstav for tonande lasp
ljud, sam vi saknar pa skrivmaskinen). 

Ringstrom upptar i sin katalag detta kart under tv8. nummer: 
nr 10 med kart tvarstreck ach nr 11 med H\ngt sadant. Utgiv
ningsaret iir angivet sam 189 1 for bada. 

Bade Halfdan ach andra helsakssamlare bar konstater at, att kart 
Ringstrom nr 11 a r va sentligt sA.llsyntare iin nr 10 . Halfdan har 
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Emellertid ocksa observerat, att medan han har kort nr 10 
stamplat pa 1890-talet, sa ar det tidigaste av honom kanda 
stamplade exemplaret av kort nr 11 avstamplat 1901. Han fram
for darfor den tanken att kort nr 11 ar en senare tryckupplaga, 
som kom till Island forst efter sekelskiftet. 

Vi ar mycket bojda for att ge Halfadan ratt i antagandet att 
kort nr 11 inte trycktes samtidigt med kort nr 10. Det finns 
en klar nyansskillnad mellan korten. Mycket mojligt ar att en 
stor del av upplagan av kort nr 11 fick 1 GILDI-patrycket. I 
fraga om de overtryckta korten (Facit nr 12, Ringstrom nr 23 
resp. 24) ar det enligt nagra samlare vanligare I!led grundkortet 
Ringstrom nr 11 an med nr 10, men bada forekommer. 

Alltsa, alla helsakssamlare, vad kan Ni bidraga med till 
kunskapen om detta? Du som har Ringstrom nr 10 och 11 stamplat, 
meddela oss nar de avstamplats. Vi vill sarskilt garna ha fram 
forsta kanda avstamplingsdag for nr 11. Och har Du Facit nr 12 
(R. nr 23 och 24), vad har Du for iakttagelser att komma med 
om frekvensen av kart och langt tvarstreck? 

Olafur Eliasson har kommenterat vad vi skrev om denna stampel i 
forra rapport en. Han instarrlliler i att stampeln icke kan ha till
kommit pa initiativ av danska hovet och anser over huvud taget 
inte att den anvants pa kungaskeppet. Eftersom detta ocksa be
sokte Faroarna borde det val i sa fall ocksa ha funnits en 
sarskild minnesstampel for det besoket, men ingen sadan ar 
kand. Vidare borde Konungsforin-stampeln, om den varit at
minstone halvofficiell, aven finnas pa danska frimarken, men 
det gar den inte, papekar Olafur. Han anser stampeln vara pri
vattillverkad 11 av en eller annan person i Island. Det fanns ju 
har frimarksspekulanter paden tiden (bl.a. Thomsen). En annan 
fraga galler stampelns utseende. Det leder tanken till det 
danska kustbevakningsfartyget Islands Falk, som var verksamt 
vid denna tid och som bl.a. gick i skytteltrafik mellan de 
danska kungaskeppen och Reykjavlk, innan fartygen lade till vid 
kaj. Det finns som bekant en rakstampel med fartygets namn pa 
islandska frimarken, men det t a fartyg bar aven ha haft ett si
gill av nagot slag . Finns det nagon som vet hur det s ag ut? 
Ja, detta var n.!igra losa funderingar, men mig veterligt finns 
det inte manga fakta att konwa med om anvandningen av stampeln 
Konongsforinn, slutar Olafur Eliasson i Rehkjavlk. 

Resultat fran auktionen 20 maj 1980 
Supplement nr 4 till medlemsforteckningen 
De f~iroiska frimarkena 1919 o.v Ingvard Jacobsen 
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