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Hej kara vanner! 

Rapport oktober 1980 
(Nr 44) 

Sa ar det da host och de filatelistiska aktiviteterna bo:cje,r 
komma igang igen efter sommarens semestrar med sol eller reg~, 
beroende pa var man befunnit sig. 

I Oslo (NORWEX) var vadret ostadigt, efter vad jag kan forst&, 
ty solen stralade klart pa vara medlemmar Crafoord., LunC.b '2rg 
och Unger pa vilka det regnade medaljer. Leve de! 

I Reykjavik dit jag begivit mig en vecka i juli for att jo~b~ 
med var kommande stampelhandbok var vadret miserabelt, ~egn, 
dis och kyla. Detta uppvagdes dock mer an val av det varr:::>. .::c:1 
soliga mottagande som familjen por porsteins gav r:1.ir; i. sit ·~
trivsamma hem. 

por och jag arbetade fran arla morgen till sarla sftc""l pl 
postens arki v och pa post styrelsens forrad, dar ga.ni'.a ~1a7~c'.
lingar genomgicks och gamla stamplar, snm ej langre ~; . .:- i 'J:"tJ.h , 
studerades. Vi hade ocksa besok av Sigurdur Thornar o c~1 :: ..:.c:~ 
genomga hans fantastiska stampelsamling. Manga fraget0c 1~cn vi 
hade kunde harigenom strykas och manga nya ron 1'-unde gG l '"'-S. 

En epi~od under var forskning pa poststyrelsens stfumpelfor~ad 
vill jag garna uppehalla mig lite narmare vid. 

For att allt skall ga ratt till ar alltid tva hoga pcstfur:k
tionarer narvarande vid genomgangen av de gamla arkiverade 
stamplarna. Den ene var vid vart besok en pensionerad ?O~t
mastare fran en av landets storre postexpeditioner. 

Under genomgangen av de befintliga stamplarna, som mcst vc:..·· c:..v 
typen brostamplar, fann vi ratt vad det var en kronstanp~l. 
jag vill bar inte utsatta namnet, det vore att ga hand1::ol';: C~1 -: 
forvag, dock vill jag namna att den ar RRR. Den ar i befin·~J.ig 
litteratur placerad pa ett sa pass stort brevsa.mlingsstalle ett 
den borde varit mer anvand an den ar. Jag bar gissat pa vilken 
plats det borde varit, men nagot belagg for detta bar inte gatt 
att fa. Vi tittade pa stampeln och sa sager den gamle pensione
rade postmastaren: "Den dar stampeln skickades in till mig 
sista aret jag var i tjanst fran Vogur i Sv1nav1k (fingerat 
namn) och jag sande sedan in den hit till arkivet." Platse:l var 
den dar stampeln borde ha varit och annu en liten pusselbit 
till Handboken var funnen. 

I Stockholm till sist var det stralande solsken och varmt. Har 
satt Pelle Hanner och slet fran morgen till kvall hela se=cs
tern lang med den islandska poststationsforteckning~n. Pelle 
hann ocksa med att uppratta en ny lista over samtliga nur.me~
stamplar vari Ni, nar "boken" kommer, kommer att finna ::narl.<:;'?.t 
nytt och hittills okant. 

Hur ovriga foreningsmedlemmar haft det i sommar, vatt elJe~ 
torrt, vet jag inte, men hoppas att Ni nu alla ar picga :p.l. r.:r.t 
satta igang igen med var hobby. 
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Innan jag avslutar denna rapport i rapporten vill jag lagga Er 
varmt om hjartat att skicka in material till hastens auktion, 
las mera harom langre fram under rubrik Hastens Auktion. 

Till sist ber jag Er alla instamma med mig i ett rungande leve 
for var mangarige medlem Dr. Torben Geill som erhallit guld
medalj for sitt exponat DWI pa varldsutstallningen i London. 
Detta leve borde ju ha utbringats redan i foregaende Rapport 
men i det blad jag laste stod det tyvarr endast om de svenska 
deltagarna. Hoppas Torben ursaktar forseningen. Battre sent 
an aldrig, het det JU. 

Sekreteraren 

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

Torsdagen den 16 oktober: Visning av bilder ur foreningens 
arkiv (programmet uppskjutet fran 16 september, da vi 
i stallet genom Einar Kristjanssons formedling fick se 
ytterst intressant och spannande film om vulkanutbrottet 
pa Heimaey) 

Tisdagen den 18 november: Visning av auktionsobjekten 
Torsdagen den 4 december: Hostauktionen (se aven nedan) 
Torsdagen den 11 december: (program ej annu bestamt) 
Darefter sammantraden den 13 januari och den 12 februari. 

GOteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen imanaden. 
Betr. program etc. se annons i Goteborgs-Posten 
sondagen fore sammantradesdagen. 
Visning av auktionsobjekten i GOteborg pa motet den 
26 november. 

halles pa Stockholms-avdelningens lokal den 4 december kl. 19.30. 
Se ovan betr. visningarna i Stockholm och Goteborg. 

Inlamning till auktionen senast torsdagen den 16 oktober (alltsa 
tre dagar senare an som tidigare meddelats, sa att inlamning 
aven kan ske pa motet i Stockholm 16/10). Sand objekten till 
auktionskommittens ordforande, Christer Engstrom, Anhaltsvagen4o, 
191 40 SOLLENTUNA. Vill Du radgora med honom om Din inlamning ar 
hans telefon 08/35 51 58 (bostaden). Obs. att den angivna in
lamningstiden maste hallas, senare mottagna objekt kan vi inte 
hinna fa med i listan. 

Vi har mottagit en del inlamnat material men vill ha mycket mera, 
sa att vi kan gora en lika fyllig auktion som i varas. GOr dar
for genast slag i saken och sand Ditt material till Christer. 
Bra objekt gar fint pa foreningens auktioner, det visade sig i 
varas liksom manga ganger forut, och foreningens provision ar 
bara 10 % av inlannaren och ingen av koparen, alltsa rekordfina 
villkor. 

Som bilaga till forra rapporten foljde ju den intressanta ar
tikeln av Ingvard Jacobsen om de faroiska frimarkena 1919, som 
vi hade oversatt ur en utstallningskatalog fran 1976. 

Ingvard Jacobsen har nu skickat oss nagra tillagg till artikeln: 
"a) Pa s. 4, fjarde stycket nedifran, star att man aldrig funnit 
nagot par, dar det ena market ar overstamplat och det andra icke. 
Jag vill namna, att innan jag skrev artikeln 1976 hade jag sett 
ett sadant par och aven senare har jag sett ett. Bada var emel
tid falska. 



"Nytt" 
Hopflugbrev 

Den islandska 
kilovaran 

Jon Adalsteinn 
loser svart 
problem "pa 
direkten" 

- 3 -

b) Nedtill pa s. 5 star att den handstampel, varmed 5-ores fri
marken overstamplades till 2-ores, forvaras i K¢benhavn. Detta 
var riktigt 1976, men senare bar Postverk F¢roya fran danska 
postmuseum fatt atskilliga saker, bl.a. just denna stampel, som 
alltsa nu forvaras i Torshavn. " 

Ater har ett tidigare okant Balbo-brev inrapporterats (av 
Margareta Bjellefors). Detar nr 40, och det finns med i en 
auktion i Schweiz denna host. Det ar sarskilt intressant genom 
att vara ett av de, enligt uppgift , tre brev som overlamnades 
till jordbunden postbefordran, da Balbos eskader kom till 
Montreal (i stallet for att folja med till Chicago eller New 
York). 

Liksom forra aret (se rapport september 1979) har Stellan 
Asklund sant oss en sammanstallning av vad han bar fatt ut ur 
ett paket (250 gram) islandsk kilovara, denna gang alltsa kilo
varan av argang 1980. Prissattningen ar enligt Lilla Facit, ut
given varen 1980 (priserna i stora Facit fran hasten 1980 ligger 
narmare 10% hogre). I de angivna hopraknade summorna ingar 
inget varde for de marken (104 st. i Stellans kvartskilo), som 
i Facit numera betecknas med M (= massvara). 
Har ar Stellan Asklunds sammandrag: 
1. Antal marken: 719 (+ 42 trasiga) 
2. Antal olika marken: 61 st. 
3. Aldsta marke: Facit 306 (Yrken och vyer 5 kr fran 1950) 
4. Nyaste marke: Facit 541 (Stephansson 27 kr fran 1975) 
5. Flertalet marken utgivna 1970-1974. 
6. Storsta antalet marken av en sort: 100 kr 1100-arsjubileet 

197 4 ( 1 55 st . ) 
7. Totalet katalogvarde c. 4.300 kr eller 5:92 i genomsnitt. 

Stellan Asklund papekar sarskilt att detta hoga genomsnitt bl.a. 
beror pa att bela 187 marken var av valorer som Facit noterar 
stamplade till 10 kr eller hogre, och a tt i ar 250-kr Herdubreid
market inte hor till denna kategori, eftersom priset sankts fran 
10 till 4 kr. 

Vi tackar Stellan A. och tillater oss aven i ar att gora en 
stilla reflektion om prissattningen i Facit pa moderna stamp
lade islandska marken. Facitredaktionen bar tydligen tagit 
intryck av var diskussion i rapporterna forre. hasten om pris
sattningen pa Herdubreid men tycks totalt ha missat att 
Herdubreid bara var ett av vara exempel. Vi har t.ex. forra 
hasten papekat, att det inte finns minsta anledning att numera 
satta vasentligt skilda priser pa stamplade ex. av de fern hogsta 
valorerna i serien 1100-arsjubileet 1974, vilka valorer alla 
har upplagan 1 milj. marken. Icke desto mindre fortsatter Facit 
(annu hasten 1980 i stora Facit) att prissatta 100-kronors-market 
stamplat cirka 3,5 ganger sa hogt som 30-kronors-market (alltsa 
i relation till valoren i stallet for upplagan). Men detta hogt 
prissatta marke var ju det allra vanligaste i Stellans paket! 

Jon Adalsteinn Jonsson - mest kand for vara medlemmar som for
fattaren till det stora bokverket om Islands frimarken under 
100 ar, "Jonsbok" - besokte Stockholm i mitten av juli, da 
Bernhard Beskow och Pelle Hanner hade nojet att raka honom. 
Pelle berattade for Jon om det just pagaende intensiva arbetet 
med stampelhandboken och rakade namna, att han samma dag avsant 
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ett brev till per porsteins och Tore Runeborg, som just da var 
hos por i Reykjavik, och att detta brev inneholl diverse fragor. 
En av dessa var: slutade namnet i antikvastampeln 
KIRJUBAEJARKLAUST (som ju inte bara var en felstavning utan 
aven en forkortning av Kirkjubaejarklaustur) med en punkt? 
(Denna punkt var omniimnd av Sir Athels" an Car6e men Pelle hade 
sjalv ej sett den.) 11Det skall vi genast se efter", sade Jon 
Adalsteinn och drog upp ur en medhavd liten portfolj - jo, just 
ett brev med KIRJUBAEJARKLAUST-stampeln tva ganger snyggt pa
satt och detta var ett brev fran 187~, alltsa da stampeln var 
nastan ny och mycket tydlig. Ett verkligt fantastiskt samman
traffande! Vi hittade mycket riktigt punkten, som ar mycket 
liten och sitter nara T-et. (Hade detta brev haft kvar sitt 
skillingmarke, hade det forstas varit annu roligare, men tyvarr 
hade na.gon en gang i tiden mycket snyggt blott av market. ) 

Den 1 januari 1981 genomfor Island samma typ av reform som en 
del andra sarskilt inflationsdrabbade lander - t.ex. Finland 
den 1 januari 1963 - tidigare gjort, niimligen att stryka tva 
nollor i alla belopp. Vad som nu ar en krona blir alltsa ett 
ore (eyrir, pluralis aurar) och 100 kr. blir 1 kr. Den nya is
landska kronan far alltsa - atminstone till en borjan - ungefar 
samma varde som en norsk krona. 

Vad innebar denna reform for frimarksutgivningen? Vi har inga 
direkta uppgifter, men man kan val rakna med att det blir som 
vid andra motsvarande myntreformer, t.ex. den ovannamnda 
finlandska. Sakert kommer tidigare utgivna och giltiga frimar
ken att behalla sin giltighet, men ett marke som vid utgiv
ningen hade valoren 50 kr. kommer att galla for 50 aurar osv. 
Det verkar som om man pa. islandska postverket sedan mycket 
lange varit installd pa detta, ty det sista frimarke som utgavs 
med forkortningen KR efter valoren utgavs 1972. Alltsedan 1973 
har valoren, som alltid varit i hela kronor, endast angivits 1 

siffror, vilka alltsa t.o.m. 1980 galler for kronor men fran 
1981 kan galla for aurar. 

I motsats till vad som hande i Finland kan vi knappast rakna med 
att nagra frimarken kommer att nytryckas med andring enbart av 
valorangivelsen (0,50 i stallet for 50). Orsaken ar att Island 
sedan lange inte haft na.gon egentlig "bruksserie"' alltsa en 
grundserie av marken avsedd att anvandas under manga ar (som 
t.ex. de svenska kungamarkena). 

Om vi skulle ve.ga oss pa annu en gissning, sa ar det val sanno
likt att det finlandska exemplet foljs sa att marken utgivna 
narmaste tiden efter den 1 januari 1981 far valorerna angivna 
i kronor med decimaler, typ 0,50. Vi far se om vi far ratt. 

Det ser inte ut som om den islandska valutareformen, pa mot
svarande satt som den finlandska pa sin tid, ar forenad med 
utomordentliga &tgarder for att samtidigt stoppa eller i vart 
fall avsevart hojda inflationen. Vi skall nog rakna med att 
aven efter reformen den islandska kronan faller i varde gente
mot de andra nordiska valutorna, vilka i och for sig ar nog sa 
inflationsdrabbade. En gRng kommer kanske den dag, da aven vi i 
Sverige far stryka nagra nollor. 

I april i ar klippte vi foljande lilla notis ur en svensk dags
tidning: "Brevbiirarna i staden Keflav1k, c. 50 km soder om 
Reykjavik, beslot i tisdags att inte liingre leverera post till 
stadens hundagare. De har trottnat pa att bli bitna." 
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Ar Keflaviks mattar och hussar fortfarande utan post? Far de 
avhamta sin post pa postkontoret? Lagesrapport fran vara med
lemmar i Island onskvard. 

Aven detta supplement, utsant med rapport 43, kom tyvarr att 
innehalla nagra fel. 
Medlem 536 G heter Frede Lyngsaa, inte Lyncsaa. 
Aterintradde medlemmen Lars-Erik Larsson har nr 79 S, inte 99 S. 

Walther Fenger har i Dansk Filatelistisk Tidskrift nr 5/80 
skrivit om synnerligen intressanta iakttagelser rorande ett par 
av de aldsta Reykjav1k-stamplarna. Han har sant oss artikeln 
och gett oss tillstand att publicera den har i oversattning. 
Oversattningen, gjord av Pelle Hanner, foljer har. 

Pa NORDIA 80 i' Malmo hade jag nojet att se Holger Crafoords 
imponerande exponat omfattande Islands skillingmarken. Hari 
fanns flera skillingbrev, bland dem ett av de ytterst fa kanda 
tjansteskillingbreven, men for mig var det sarskilt intressant 
att konstatera, att atskilliga av skillingmarkena var stamplade 
med den Reykjavik-stampel, so~ i Facit-katalogen kallas 
"stampel A". 

Denna stampel, som levererades till Reykjavik under en tid, da 
postvasendet i Island lag under danska postverket, skulle (at
minstone under den tiden) egentligen bara anvandas som ortsstam
pel tillsammans med den danska treringade nummerstampeln 236 
(som sattes pa frimarket) och anbringas i nedre vanstra hornet 
av kuvertet eller som ankomststampel pa kuvertets baksida. Men 
den har alltsa undantagsvis anvants for makulering av islandska 
skillingmarken. 

Den bestar av en cirkel med 22 mm diameter, vari namnet 
REYKJAVIK star ringformigt med bokstaver i grotesktyp och med 
datum i mitten som ett brak i antikvatyper ( "feta" typer). 

Denna stampel ar sa sallsynt pa grund av att Reykjavik, liksom 
15 postexpeditioner, redan 1873 ff., da Island fick egna fri
marken och eget postvasen, tilldelades de forsta stamplarna 
"av islandsk typn med ett utseende liknande den ovannamnda 
Reykjavik-stampeln men med bade ortsnamn och datum i antikva 
(i Facit-katalo8:en benamnd "stampel B"). Men "stampel A" liknar 
- sa att den ofta kan forvaxlas med - en stampel, som bl.a. an
v8~ndes till efterstiimpling a.v skillingmarken 1880/82 efter deras 
giltighetstid, som utgick 1876. Denna stiimpel bestar ocksa av 
en cirkel pa 22 mm med namnet REYKJAVIK i grotesktyper, men i 
motsats till "stampel A" har den datum i groteskstil (i Facit 
kallas den "stampel C 1 11

) • 

Forviixlingar kan latt ske genom att flera kataloger under manga 
ar icke har avbildat "stampel A" pa. korrekt satt. Det 9.r natur
ligtvis viktigt att kunna avgora om ett visst skillingmarke ar 
akta stiimplat under kurseringstiden (med "stampel A" eller 
"stampel B") eller efterstfunplat ( t. ex. med 11 stampel C 1") , och 
darfor iir det av avgorande betydelse att kunna skilja mellan 
"A" och "C 1 11

, sarskilt som det foreli gger mycket stor pris
skillnad mellan dessa tva slag av avstamplingar. 

En tydlig skillnad ar so~ sagt datumdelen, och detta visar ocksa 
katalogerna, men om ett avtryck av 11 stampel C 1" ar mer eller 
mindre suddigt, vilket ibland ar fallet, kan de groteska siff
rorna i datumet latt forvaxlas med de fetare antikvasiffrorna, 
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varvid det kan uppsta osakerhet om det ar "stampel A" eller 
"stampel c 1", och vad skall man da gora? 

Jo, bar far man ga till ortsnamnet, sam skenbart ser likadant ut 
i de tva stamplarna, men ocksa bara skenbart, ty det finns i 
verkligheten avgorande olikheter. Detta bar katalogerna av okand 
orsak icke pavisat. (Originalartikeln ar illustrerad med de bil
der av bar omtalade stamplar, sam finns i (a) Facit, (b) AFA 
Skandinavien och (c) Kohls handbok, vilken senare bild aven an
vandes i Michel-katalogen. Lasaren far antagas ha tillgang till 
nagon av dessa kallor och uppmanas sla upp dessa stampelbilder 
till jamforelse med den fortsatta texten. Overs. anm.) 

Pa NORDIA 80 i Malmo fick jag, genom att Holger Crafoords sam
ling visade sa manga skillingmarken, mojlighet att fa bekraftat 
ett tidigare antagande om forekomsten av dessa olikheter och 
demonstrera dem for bl.a. Bernhard Beskow. Se avbildningarna bar. 

Tanker man sig bokstaven I i REYKJAVIK forlangd in mot vanstra 
delen av market (sasom markerats med en tunn linje pa bilden), 
kommer den i "stampel A" att ga strax under "E". I "stampel C 1" 
daremot kommer I-ets forlangning att hamna mella.n "E" och "Y". 

Man ma efter denna genomgang hoppas, att katalogutgivarna tar han
syn till dessa upplysningar, da det ju ar i katalogerna sam sam
larna oftast soker och hoppas fa korrekt information. 

Sa langt oversattningen av artikeln. I brev till ass papekar 
Walther Fenger ocksa att man med hjalp av de avbildningar som 
visas bar kan finna flera andra satt att skilja mellan stamplarna 
A och C 1. Vi kan n~mna ett av dem: En forlangning av vanstra 
benet i "V" traffar i stampel A mitt i bokstaven R men i stampel 
C 1 tangerar den natt och jamnt ett ben i R. 

Medan vi ar i farten med att hjalpa katalogutgivarna att gora rik
tiga bilder av Reykjav:L~ .. aldsta stamplar skall vi i redaktionen 
passa pa att gora ett annat papekande. I katalogerna - i varje fall 
de har ovan namnda - visas inte att ~-:.a!llpel B har ~\92_str2f oye-.:-_1., 
en apostrof som daremot sa.knas i stamplarna A, C 1 oct C 2. 
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Fran Folmer ¢stergaard bar vi tacksamt mottagit foljande bidrag. 

De i Frankrike tryckta islandska frimarkena ar som bekant for
sedda med tryckdatum pa bihanget i ett av hornen i arket (se i 
Facit narmast fore frimarke nr 541 i Islands-delen). Pa samma 
bihang som datumet finns ett, tva eller inget fargstreck, vari
genom man kan identifiera de tre olika arken fran tryckplattan 
eller tryckcylindern. 

Pa. ett annat bihang (del av marginalen) finns angi vet ett "TD3-
nummer". Har nedan har jag i tabellform upptagit de av mig kanda 
TD-numren och tryckdatumen. 
Facit nr Valor kr TD3-nr 

541 27 TD3-9 
542 18 -13 
543 23 -8 
544 30 -13 
545 50 -11 
553 35 -7 
554 45 -6 
565 50 -13 
566 60 -11 
573 60 -13 
575 150 -14 
578 80 -13 
579 170 -13 
582 150 -10 
584 100 -10 
585 120 -7 
586 130 -7 
587 10 -8 
588 90 -8 

? 300 -13 

Tryckdatum 
30-5-75 
12-6-75' 13-6-75 
30-6-75 
16-7-75 
30-6-75 
15-7-76 
20-7-76, 21-7-76 
13-1-78 
11-1-78 
30-10-78, 31-10-78, 2-11-78 
13-9-7 8, 14-9-78 
4-5-79s 7-5-79, 8-5-79 
11-5-79, 12-5-79, 11~-5-79 
24-8-79, 27-8-79 
19-10-79, 23-10-79, 24-10-79 
8-11-79,9-11-79,12-11-79,13-11-79 
2-11-79, 5-1'1-79, 6-11-79,7-11-79 
4-12-79, 5-12-79, 6-12-79,7-12-79 
28-11-79, 29-11-79, 30-11-79, 

2-12-79, 6-12-79 
19-5-80, 20-5-80, 21-5-80 

Vi skall nu fortsatta den foljetong, som tidigare gatt i rappor
terna september 1979, december 1979 och mars 1980, och som fram
forallt behandlat de islandska marken, som finns bade med och 
utan fluorescens eller fluorescerande bestrykningar eller dylikt. 

Denna bygger ju pa insand statistik, och i ,juni-rapporten bad vi 
om allmant deltagande i denna. Det har sedan dess influtit ett 
(1) bidrag, for vilket Einar Kristjansson svarar. Da hans 
statistik emellertid omfattade ett stort antal marken kan det 
lana sig att nu stalla samman vad vi hittills kommit fram till. 
For markena nr 510-514 galler det fordelningen pa marken som 
under kvartslampan lyser i vit resp. rodbrun farg pa den tryckta 
sidan. 

Einar Kristjansson rapporterar att han funnit nr 373 (som vi 
tidigare klassificerat som "enbart med vit fluorescens") bade 
med och utan fluorescens. Eftersom antalet studerade marken i 
detta fall ar litet, tar vi inte med detta marke i tabellen, men 
det skulle vara intressant att fa del av andras iakttagelser om 
detta marke. 

For markena 510-514 avslutar vi undersokningen har. Av tabellen 
nedan ser det ut som om 510, 511 och 514 inte finns med annat an 
det vitlysande alternativet, men Jaap Jongenburger vidhaller att 
han en gang sett (men inte sjalv har) 514 med den rodbruna fargen 
under kvl. Kommer nagon annan pa denna variant, som tydligt maste 
vara sallsynt, ber vi att fa in uppgift om saken. 
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For ovriga marken ar vi fortfarande l J.ngt ifran va:ct mal i fraga 
om antalet observationer och tar tacksamt emot fortsatta bidrag. 
Som synes av tabellen nedan kan det lana sig att gora en genom
gang eftersom antingen "med fluor" eller "utan fluor" dyker upp 
pa sina hall som sallsyntheter. Hur Du skall gora Din statistik 
och stiilla upp den an,3av vi pa s. 11 i ; .ars-rapporten (rapport 
nr 42). Siitt inte igang utan att se efter dar forst! 

Och he.r har vi alltsa dagslaget: 

Facit Antal undersokta Darav 
nummer objekt med fluor etc. utan fluor etc. 

279 59 1 58 
301 I 54 30 24 
313 61 1 60 
330 39 11 28 
344 28 1 27 
348 47 19 28 
349 88 25 63 
434 24 22 2 
463 69 5 (gul) 64 
464 140 2 136 
467 377 84 293 
475 39 1 38 
506 9 6 3 
507 9 5 4 

l. kvl. vit (a) l. kvl. rodbrun (b) 
510 151 151 0 
511 78 78 0 
512 92 24 68 
513 111 83 28 
514 83 83 0 

Du som har nummerstamplade brev eller brevkort, se efter om Du 
har n&got objekt i nedanstaende lista, ev vilket man kan fa vag
ledning om var nummerstampeln anviints, allts3. brevets etc. av
sandningsC"rt. Dessa upplysningar ar av storsta vikt for var 
stampelhandbok, och vi behover dem ned det snaraste! Ange vad som 
framgar om platsen (av reketikett, av ~vsandaradress pa baksidan 
av kuvert eller av text i brevkort etc.), vilken frankering som 
anvants och vilka eventuella andra stamplar som finns pa objektet. 

Nr 155 pa 1920-talet 
Nr 211 
Nr 215 
Nr 245 pa 1920- eller borjan av 1930-talet 
Nr 246 
Nr 247 
Nr 248 
Nr 249 
Nr 250 

" 
" 
II 

II 

II 

I forra rapporten tog vi upp och sande ocksa ut nagra fragor om 
enkla brevkortet Facit nr 6 (5 aur), som i Ringstroms katalog 
ar uppdelat pa nr 10 (med kort tvarstreck pad) och nr 11 (med 
langt tvarstreck). 

Helge Jonhammar har skickat in sina iakttagelser. Helge kan inte 
bekrafta, att nr 11 skulle vara ovanligare an nr 10. Nr 10 har 
han stamplat i februari 1899, nr 11 tidigast i februari 1900, 
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sistnamnda datum alltsa nagot tidigare an den av Halfdan 
Helgason tidigast kanda avstamplingen (1901). Dock synes aven 
Helge Jonhammars samling tyda pa att nr 11 ar en senare leve
rans an den som omfattade nr 10, vilket enligt Halfdan finns 
avstamplat 1896. 

Enligt Helge J. finns det ingen bestamd nyansskillnad mellan 
korten nr 10 och 11, daremot finns det av kort nr 10 bade sa
dana med ultramarinbla och med gronbla valorstampel. 

Aven Helges samling bekraftar att det I GILDI-patryckta kortet 
Ringstrom nr 23 (pii kort nr 10) kan varn. nagot ovanligare an 
Ringstrom nr 24 ( patryck pa, nr 11). 


	SBizhub C4518032011190_0001
	SBizhub C4518032011190_0002
	SBizhub C4518032011190_0003
	SBizhub C4518032011190_0004
	SBizhub C4518032011190_0005
	SBizhub C4518032011190_0006
	SBizhub C4518032011190_0007
	SBizhub C4518032011190_0008
	SBizhub C4518032011190_0009

