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Denna gang maste vi forsaka var kare sekreterares, Tore 
Runeborgs, vanliga trevliga inledning och swahili-lektion, 
for tyvarr ligger vannen Tore sjuk och har inte orkat skriva 
inledningen. Han halsar sa hjartligt och vi ar sakra pa att 
han far en riktigt varm och hjartlig halsning tillbaka fran 
var och en av Er med tillonskan om battring. 

Vi kan beratta att arbetet med stampelhandboken alltjamt gar 
framat och att bokens fardigstallande nu antligen nalkas. Det 
ar ju Tore Runeborg, Thor Thorsteins och Pelle Hanner scm 
framst gjort och gor jobbet men med flera synnerligen aktiva 
andra medarbetare, bland vilka framst rna namnas Folmer 
~stergaard. Men vanta Er inte att fa se boken tryckt under det 
narmaste halvaret. 

I denna rapport talar vi bl.a. om nagra stora auktioner ute l 

varlden men vi ber Dig att inte for deras skull glomma bert 
var egen foreningsauktion i host utan bums sanda in det mate
rial Du vill salja - se langre fram. Vara auktioner ar forstas 
av mera blygsamt format men vara villkor de gynnsammaste scm 
finns och i dem vander Du Dig till den mest koncentrerade skara 
av Islands-samlare scm Du kan na nagonstans. 

Negra medlemmar har fran kassoren mottagit individuell paminnel
se om arsavgiften for 1981 men annu ej betalt, da detta skrivs. 
De paminnes harigenom och beviljas iinnu tva veckors respit 
innan strykningen i medlemsforteckningen sker. 

Vi ar mycket glada for det berom scm vi da och da far fran vara 
medlemmar for rapporterna, bl.a. i samband med avgiftsbetal
ningarna. En medlem, Jon Adalsteinn Jonsson, har ocksa gett oss 
offentligt berom i en artikel i frimarksspalten i ReykjavS:k
tidningen Morgunbladid ( 10 juni i ar) • Den hc-mdlar fri? mst om 
Grlisk, islandska filatelistforbundets tidskrift~ som med riitta 
far berom av Jon Adalsteinn. Men han namner ocksa vara ro.ppor
ter i detta sammanhang och rekommenderar islandska sam~are att 
ga in scm medlemmar i Islandssamlarna, "om icke for annat sa 
for att genom deras rapporter fa lasa mycket intressanta saker 
om islandska frimarken och stamplar". Vi tackar for rekommen
dationen. 

I denna rapport kan Ni for ovanlighetens skull aven lasa ett 
avsnitt om DVI:s filateli. Det ar Sven Ahman sam lamnat bi
draget. Tyviirr samlar ingen av oss i redaktionen DVI, varfor Vl 

har svart att skriva om detta omrade. 

Var hjartligt halsade till hastens arbete och till vara samman
komster. Och Du sam bor utanfor Stockholms- och GoteborgsoP'l
radena och darfor ar berattigad till den lagre avgiften, Du 
skall inte kanna Dig utestangd fran vara moten for den sku_l_l. 
Vi blir all tid sa glada da vi far besok fran '.'varlden i 6vris;t11

• 

Vice ordforandPn 
( vikarierande r eclal;. to.c) 
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Fast foreningens riktiga adress ar den ~1 finner overst pa 
rapportens forsta sida, finner Du en annan stamplad utanpa 
kuvertet. Postens nya bestammelser for "foreningsbrev" kraver 
att kuvertet forses med avsandaradress. Vi har darvid valt att 
anvanda var ordforandes, Bernhard Beskows, adress i Brottby 
for att avlasta sekreteraren besviiret med de kuvert sam da och 
da kommer tillbaka sam obestallbara, vilket oftast beror pa att 
vi inte fatt vederborlig adressandringsuppgift. Vill Du skriva 
till foreningen bar Du anvanda adressen pa sid. 1 (betr. 
adressandringar i host, se dock nedan). 

Det hander sam sagt ibland att vi inte far in adre ssandringar 
fran medlemmar sam flyttat. Eftersom vi fore nasta utsandning 
skall gora i ordning en helt ny uppsattning av adressetiketter, 
ar vi denna gang speciellt angelagna att snabbt fa in alla upp
gifter om adresser eller annat, sam inte stammer med etiketter
na. (Foljande medlemmar, som vid denna utsandning har rattelser 
pa sina etiketter gjorda med black av ass behover inte meddela 
ass, om rattelsen ar riktig: 233, 285, 319G, 348, 360G, 369G, 
394G, 458, 467, 478, 490G, 519, 546G.) Adressandring sandes 
lampligen till foreningens kassor Per Hanner, Wittstocksgatan 
2, 115 24 Stockholm. Ar Du medlem i Gotebo:rgsltlubben, under
ratta lampligen aven dess kassor, sam ar Tom Rinman, Gitarr
gatan 1, 421 41 Vastra Frolunda. 

I forra rapporten insmog sig tva sma fel, sam vi skall be att 
fa ratta: 
• pa forsta sidan, rad 7 nedifran, angavs Drottninggatan 54 

som adress for Stockholms sammantradeslokal. Det ratta nurn
ret ar 56, se aven nedan. 

• Pa sid. 5 rad 2 namndes Seydisfjordur men ratt plats var 
Siglufjordur. 

Stockholm. Lokal Tony Bjell~fors' ko:1t01·, D:r0ttninggatan 56, 
4 tr. Tid kl. 19.30. 

Tisdagen den 13 oktober 
Onsdagen den 18 november: Visning av auktionsobjekten. 
Onsdagen den 25 november: Hostauktionen (se aven nedan) 
Tisdagen den 8 december 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl . 19.30 den andra och fja:rde onsdagen i 
man~den. Betr. program etc. se annons i Goteborgs
Posten sondagen fo:re motesdagen. - Visning av 
aul<;:tionsobjekten i Goteborg pa motet den 11 november. 

halls pa Stockholms-avdelningens 1okal den 25 november kl. 
19.30. Betr. visningarna, se ovan. 

Alla anvisningar for inlamnare samt uppgifter om villkoren 
finner Du i forra rapporten. Dina objekt sander Du till aul<;:
tionskommittens ordforande, Christer Engstrom, Anhaltsvagen 40, 
191 40 SOLLENTUNA och vill Du fraga honom om nagot betr. J.n
lamningen ar hans bostadstelefon 08/35 51 58. 

Auktionskommitten vill ha mycket mera m~terial an vad som 
hittills kommit in for att kunna ordna en bra auktion. Gor dar
for genast slag i saken och sand Ditt material till Christer. 
Bra objekt - sarskilt i prisklassen fran 50 - 2000 kr - gar ju 
fint pa foreningens auktioner och provisionen ar bara 10 % ~v 
inlamnaren, ingen av koparen. For att bere<''l.a inlarmc:c:>:>na 8nnu 
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nagon tid har inlamningsfristen forlangts litet~ sa att absolut 
sista dagen ar mandagen den 5 oktober. Glom inte att i inlam
ningslistan ange ratt Facit-pris med hansyn till de nya till
laggen for postfriskt. (Dar Fa.cit anger tillagg for postfriskt 
med "minst 30 %", r8.knar Du upp priset med just 30 %. ) 

Fran Sigurdur Thormar i Reykjavik har (via Engel Angberg) kern
mit en komplettering av vara tidigare lister pa tryckdatumen. 
Denna bekraftar att Facit 597 faktiskt aven finns med tryckda
tum 1.9.80, vilket i forra rapporten namndes scm ganska osanno
likt. 

For att de som ar intresserade av omradet inte skall behova sla 
i alltfor manga av rapporterna, tar vi har upp alla andringar 
och tillagg vi fatt uppgift om efter publiceringen av listan 
i rapport nr 45 (andring betr. Facit 543, tillagg betr. ovriga). 

Facit Valor Tryckdatum 
nr 

543 23 kr 27. 6. 75, 30.6.75 

595 160 kr 26.8.80, 27.8.80, 28.8.80, 29.8.80 
596 170 kr 14 .8.80, 18.8.80, 19.8.80 
597 190 kr 20 .8.80 , 21.8.80, 22.8.80, 1.9 .80 
600 170 aur 8.10.80, 9.10.80, 10.10.80, 13 . 10 ,80 , 14.10 .80 
601 190 aur 10.10.80, 13. 10.80, 14.10.80 

Folmer 0stergaard inrapporterar Balbc-brevet nr 195, sam finns 
i en dansk samling, och antalet kanda brev stiger darmed till 
92 st. • 

Vi skall inte trotta vara medlemmar med en langre ny rapport 
om "nummerstampelkarusellen" - den felaktiga utplaceringen 
1903 av nummerstamplar i serien 48-58 - sam varit en fol,jetong 
i dessa rapporter och senast togs upp i forra numret . Vi skall 
bara namna att Halfdan Helgasons dar refererade forsok till 
losning tydligen anda ej kan bli den definitiva. Thor 
Thorsteins har dubbel bevisning for att Reykjahl1d (scm skulle 
fatt nr 52) fran borjan rick nr 55 ach inte nr 54, sam Halfdan 
antag. Darmed har det hela blivit annu mera komplicerat. Vi 
happas att var medlem Eysteinn Hallgr1mssan, samar en ledande 
man i frimarksklubben Askja i Husav1k, har entusiasmerat med
lemmarna i denna klubb att hjalpa Thor och Halfdan vidare med 
problemet, scm ju beror postanstalter i Husav1ks narhet . 

Pa den stara frimarksutstallningen "WIPA 1981" i Hien eri::ivrade 
flera av var foreningsmedlemmar fina utmarkelser for samlingar 
pa foreningens omraden. Holger Crafoords klassiska Islands
samling belonades med start guld, Nils Lundbergs DVI-samling 
rick guld med hederspris, Ebbe Eldrup erholl silver med heders
pris for sin Islands-samling i ungdomsklassen och Sigurdur 
Thorsteinsson silver for isliindsk flygpost. Vi gratulerar och 
bugar ass. 

I Island ar det pa senare ar minst en utstallning om aret, och 
islandska filatelistforbundet (LIF) hade i ar ordnat utstall
ningen GARDAR 81 i Gardabaer, ej l angt fr an Reykjavik, den 
12-14 juni. Vi har inte sett nagon resultatlista darifran 
annu. 
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Sven Ahman presehterar bar en ny bok, SOM maste intressera 
alla som samlar DVI: 

En amerikansk handbok over Danska Vastindiens postforhallanden, 
sam sedan atskilliga ar ar under arbete inora Scandinavian 
Collectors Club, bar nu utkommit med val. 2 av planerade fyra. 
Den forsta volymen haromaret handlade om allmanna postala for
hallanden, speciellt brev, och var forfattad av en enda specia
list, Robert G. Stone. I den nya volymen avhandlas alla fri
marksemissionerna, fran 1856 till 1917, ingaende av skilda 
forfattare, och fastan den sager sig vilja sammanfatta "alla 
kanda, bevisade och relevanta fakta" rorande DVI-miirkena fr an 
begynnelsen och tills den danska obesittningen overtogs av 
USA, ar den mycket mer an bara en kompilation av redan forut 
publicerade ron. 

Denna andra volym ar tillagnad DVI-samlarnas grand old man i 
det danska moderlandet, dr Torben Geill, och utkom i tid for 
att ett forsta exemplar skulle kunna overlamnas till denne pa 
hans 85-arsdag den 14 augusti 1981. Det drojer formodligen 
till oktober innan den del av upplagan, som ar avsedd att 
distribueras i Europa, kommer fram. Den danska firman AFA, 
Aarhus Frimae rkehandel, skall skota distributionen i Skandi
navien. Vad boken kommer att kosta bar ar annu inte kant, 
troligen over 300 SKr., varvid man dock ocksa maste beakta 
att nedan namnda nytryck inga,r i priset. 

For behandlingen av de klassiska frimarksemissionerna, 1856-
73, svarar dr Geill sjiilv i handboken. Men bela arbetets 
huvudredaktor, den kande amerikanske samlaren Victor E. 
Engstrom, betygar i sin tillagnan att dr Geill inte bara genom 
vad han publicerat genom aren, utan ocksa genom en korrespon
dens sam omfattar "hundratals " personliga brev under arbetets 
gang, lamnat "auktoritativa bidrag till vartenda kapitel" i 
bela verket. 

For forsta gangen publiceras i den nya h<:>.ndboksC.elen i anslut
ning till Geill s framstallning E:n pl£>..t·.1b.g av 3-cE:ntsmarket av 
1866 med avbildning av samtliga miirken i bade plat I och plat 
II och korta beskri vn~ ngar av kanneme,rkena for var je ensl~ild 
position. 

Dessutom finns inhaftat i varje exemplar a.v d.enna andra volym 
ett kvartsark av ett nytryck av DVI nr 1 , som n-tfort s av 
danska post- och tel egrafverket. Harom berattar Engstrom i ett 
foretal till val. 2 av handboken - som lender verkets samlade 
titel "Danish Hest Indies Mails, 1754--19 17" har undertiteln 
"The Postal Emissions 1

' . I samband m12d ett besok i Kopenhamn 
under Hafnia-utstallningen 1976 utverkad.e Engstrom att ett 
sadant nytryck skulle utforas med den i Danmar~s postmuseum 
bevarade originalplaten . Torben Geill och Ib Eichner-Larsen, 
som iir filatelistisl<:: medarbetare i Berlingsl~e Tidende, ordnade 
sa att Engstrom fi ck sammantriiffa med Paul Hansen, den danske 
postgeneralen' och ban g ick med pa nytrycl(siden och uppdrog at 
postmuseets chef H.M. Jensen att ordna saken. 

Den komplicerade uppgiften att uppspara originalplaten bade 
for market och for undertrycket, att utviilja papper, hitt.a en 
tryckare med en press sam passade for uppgiften samt avgora 
fargnyansen, overlats jamte manga andra detaljer at danska 
postmuseets ra,dgivande kommitte, bestaende av Hans Ehlern 
Jessen, Henry Kaaber och Henrik Eis, med Kaeber snm huvudan
svarig i samrad med d1 Geill, berP,ttar Engftrorr. i si tt f'orord " 
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Han sager att resultatet ar ett nytryck i exakt samma nyans 
som postmuseets originalkarta (med vitt gummi), utfort med 
originalplaten och aven med undertrycket fran originalplat, 
uppifran vanster nerat hoger. 

Engstrom har sam handbokens huvudredaktor haft bitrade av 
Reidar (Ray) Norby, den norskfodde vice kuratarn for ameri
kanska postmuseet, en avdelning av Smithsonian Institution i 
Hashington. Norby har haft hand om tryckningen, sam i denna 
andra volym lyckats battre an i den forsta, vilket ar till 
fordel sarskilt for avbildningarna av typolikheter och typfel 
has enskilda marken, men ocksa av de manga hela forsandelscr 
med frimarken sam visas. 

Framstallningen av de tvafargade DVI-markena atfoljes av en 
platrekonstruktion av 1893 ars 10-centsmarke, sjatte trycket. 
De hundra positionerna atergavs for flera ar sedan i Scandina
vian Collectors Clubs foreningsorgan "The Posthorn", rr;en foto
bilderna var ganska morka och aterges nu i forstorat format 
och fortydligade med vita pilspetsar sam anger de sarskiljande 
platfelen, samtidigt sam dessa beskrivs aven i text. Platningen 
av detta marke utfordes pa sin tid av Doris Stericker, den 
numera avlidna modern till en annan av USA:s framsta DVI-fila
telister, Christine Blinn. 

Utom de vanliga frimarksemissionerna, sam behandlas av olika 
forfattare, sam sagt med Torben Geill sam pappa till kapitlet 
Om de li Stna fyrkanterna II> innehaller den nya VOlymen OCkSa en 
mycket ingaende genomgang av de bada losenemissionerna. Denna 
ar frukten av ett samarbete over Atlanten, mellan Torben Geill 
och den nu i somras bortgangne framstaende danskamerikanske 
filatelisten Svend Yort, vars stallning i den amerikanska sam
larvarlden illustreras av att han var kommissarie f or FIP-ut
stallningen i Hashington 1966. Ett kapitel om DVI : s helsaker, 
sam Engstrom sjalv fo~fattat, avslutar den nu foreliggande 
volymen. 

Ett par auktioner nu i september, bada avhallna i Schveiz, 
innehaller material fran Island av ett slag sam eljest ytter
ligt sallan kommer pa marknaden. Innan vi gar in pa att be
skriva vad sam utbjudes vill vi forst saga nagra ord om varfor 
vi agnar ett ganska start utrymme at dessa objekt , sam pa grund 
av sina hoga priser ligger helt utanfor ramen for vad den van
lige samlaren kan agna sig at. 

Det har under de sista aren ibland sagts att marknaden for is
landska frimarken varit svag eller "slo", jamfort med andra om
raden. Om detta a.r sant, kan en forklaring ligga i att det helt 
enkelt varit ett for litet utbud i nom de ba.ttre kategorierna av 
islandska marken, sarskilt da av klassiska sadana. Ligger allt
for mycket sadant material fastlast i samlarnas album, blir ett 
samlingsomrade daligt representerat pa auktionerna och forbi
sett. Det kan darfor l att handa att ett storre utbud av eljest 
svaroverkomligt material ger ett storre antal personer impulsen 
att starta en kvalitetssamling, nar det nu finns ett tillfalle 
att lagga sig till med material av detta slag. 

Ett intressant exempel pa verkan av en s adan storre Islands
auktion har vi i en auktion hallen i London 1965, da en svensk 
storsamlare salde en del av sin samling o Den auktionen blev en 
star succe med avantat hoga priser pa de fina objekten , och man 
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kan saga att auktionen bade i ett slag hojde hela prisn1van pa 
Islands marken och vackte stort allmant intresse for samlandet 
av Island. Hur det kommer att ga denna gang kan vi inte gissa 
i forhand. Det kan aven denna gang ges en skjuts at Islands
samlandet men naturligtvis ar det mojligt att de daliga kon
junkturerna i sa manga lander haller ner intresset for dyrbar
heterna denna gang. (Om vi kan komma over resultatlistor, skall 
vi aterkomma till utfallet av auktionerna i nasta rapport.) 

Och sa till vad som nu utbjudes. Alla utbudspriser har ·har om
raknats till svenska kronor efter den kurs som galler efter 
svenska kronans devalvering med 10 % de~ 14 september i ar och 
tillagg har gjorts for den provision som skall betalas av 
koparen. 

Dansken J¢rgen Junior (som for en del ar sedan innehade auk
tionsfirman Skandia i K¢benhavn) har flyttat till Schweiz och 
holl sin auktion i Solothurn. Islandsdelen av auktionen var 
inte sarskilt markvardig utom dari att den inneholl foljande 
fyra objekt: 

Kvartsark (25 marken) av 4 sk. fintandat 
Helark av 8 sk 

" " 16 sk. grovtandat 
Det unika helarket av prir (Facit 36+31) 
(sistnamnda pris angivet som "estimate" i 

Utbudspris, Skr 
31 0 000 
62.000 
46.000 

385.ooo a 54o.ooo 
katalogen) 

Den andra, och den riktigt stora, auktionen ar den hos David 
Feldman i Zurich, vilken halls ungefar da Du far denna rapport. 
En mycket stor del av materialet lar komma fran en enda stor 
samlare. Har foljer nagra axplock. 

Ett av de endast tre kanda brev 1870-72) 
som har danska frimarken och R-viks 
nummerstampel 236 

Tva skildingbrev (av totalt 12 kanda 
utanfor museerna) 

75 skildingmarken (varav manga i block) 
+ manga otandade och provtryck 

4-block av 40 aur grovtandat (Facit nr 30) 
Cirka 15 brev med aur 1876-1901 
Manga prir och svara f GILDI 
Sammanlagt 3 Balbo-brev 
Hopflug i 4-block 
Det fortfarande odelade helarket om 50 

marken av 15 aur Geysir otandat och 
med spegeltryck pa baksidan (Facit 
227 II) 

Tjanste: Tjanste-ettan i 4-block 

Utbudspris, Skr 

300.000 

180.000 resp . 230.000 

75 . 000 

a 14.ooo 
60.000 

120 . 000 
90.000 

Utropspriset for de sammanlagt 503 objekten ligger vid c. 3 
miljoner skr., varvid bor beaktas att denna auktionsfirma har 
som praxis att satta "mycket laga" utbudspriser (tillika mini
mipriser) och raknar med att objekten skall ga till hogre 
pr1ser. 

En intressant fraga ar hur det lonar sig for den som satsar pa 
sadana dyra objekt . Det finns nu en viss mojlighet att gora en 
bedomning genom att jamfora med 1965 ars London-auktion, efter
som ett antal objekt darifran ocksa ar med nu. Observera dock 
att London-priserna ar de verkligen betalda, medan priserna 
1981 ar utbudspriser enl. ovan. 
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(a) (b) 
1965 

0 Utbud ars 
auktion 198 1 b l % av a 

Skildingbrev med 2 st. 4 sk 
och 1 st. 8 sk 24.500 180.000 740 

pr1r-arket 57.500 385.000/ 670/940 
540 . 000 

4-block av Facit 30 30.000 75.000 
4-block av Facit 52 3.000 12.000 
4-block av Facit Tj. 26.600 90.000 
Helark 8 sk 8 . 650 62.000 
Alltinget, komplett uppsatt-

ning av originalteck-
ningarna pa miniark, 
signerade av Hesshe imer 12.250 55.000 

Jamfor nu med foljande mera (a) (b ) 
normala objekt, utploc- Facit hosten Facit hosten 
kade mest pa mafa: 1965 1981 ----"------

10 aur 1897 (grovtand.) 
ostamplad 

d:o stamplad 
Serie Chr. IX, ostampl . ej 

post frisk 
Serie Gullfoss 1931, d:o 

" " " , stamplad 
" Alltinget tjanste, 
ost. ej pf 

" Skalholt 1956, postfr 

3:50 
1:-

130:-
75 ; -
15:-

435:-
1:75 

20:-
7:-

1. 125 : -
750:-
140: -

3.750 : -
7:-

250 
4oo 
340 
720 

450 

570 
700 

860 
1000 
930 

860 
4oo 

Jamforelsen ar inte rattvis, da utbudspriserna ju icke ar fak
tiskt betalda priser, men anda tycks det under dessa ar ha 
varit minst lika lonsamt att samla Island for den 11vanlige" 
samlaren som for den store matadoren. I varje fall for den 
forre har inflationen, som gjort att en svensk krona av 1965 
i dag motsvaras av kr. 3:23 a 3: 50, overtraffats sa pass 
mycket att det investerade realvardet bor ha bibehallits aven 
efter beaktande av den prisrabatt eller de kostnader, som upp
star nar man saljer sina marken. 

Vilken fin hobby som ger sa mycket gladjeamnen utan att det 
kostar nagot och tvartom ger bibehallet realkapital (utan be
skattning av den nominella vardehojningen om man behaller mar
kena i minst 5 ar- detta galler en svensk samlare) . 

De nya katalogerna har kommit, och eftersom vi just talat om 
prisutvecklingen pa litet langre sikt ligger det nara till 
hands att ocksa kommentera sista arets prisutveckling, sar
skilt som den varit ovanligt drastisk. Atminstone galler det 
sistnamnda om man jamfor de tva senaste ar gangarna av "stora" 
Facit, vilket vi har for enkelhets skull begransar oss till . 

Facit har i den nya argangen !11981 -1982" upptagit den konti
nentala vanan att notera skilda priser for postfriska och for 
ostamplade, icke postfriska marken , dartill foranledd av den 
tyvarr alltmer okade benagenheten hos vissa samlare att aven 
for aldre marken satta sarskilt varde pa hur den i en samling 
aldrig visade baksidan ser ut. Facit noterar sadana dubbla 
priser f or ostamplat fram till (i fr aga om Island) kungarikets 
slut och gor det genom procentuella tillagg f or postfriska 
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marken, varierande mellan 20 och 50 % for olika serier. Vad 
som kan vacka nagon forvaning ar att tillagget for postfriska 
skilding-marken inte satts hogre an 50 %. Dessa marken ar ju 
som postfriska rena rariteter. Av de 75 skilding-markena pa 
Feldmans auktion, vilka uppenbarligen kommer fran kvalitets
samlingar, ar bara nagra fa postfriska. 

Fran republikens borjan i Island noterar Facit endast priser 
for postfriska och stamplade. Vad som bor beraknas for icke 
postfriska ostamplade marken fran denna tid har vi inte hittat 
nagon upplysning om. Skall vi gissa att 25 % avdrag ar ungefar 
skaligt? 

Priserna har stigit pa alla var forenings intresseomraden. DVI 
synes ha den lagsta hojningen, 10-15 %. Pa Gronland bar mar
kena stigit medan FDC i manga fall star i oforandrade priser, 
medan lustigt nog nastan motsatta forhallandet galler Faroarna, 
dar det ar FDC som stigit mest, vad nu detta kan bero pa. 

For att ge en ungefarlig bild av prisforandringarna betr. Is
lands marken skall vi ge foljande oversikt (inom varje grupp 
finns undantag bade upp och ned); 
Emissioner 1873 - I GILDI ~ - 10-15 % 

'
1 Christian IX-Fredrik VIII + 35-50 % 

11 Christian X - 1950 + 20-25 % 
II 1952-1956 + 30-35 % 
71 darefter, vaxlande, mest + 10-15 % 
11 Tjanste t.o.m. f GILDI + 10 % 
11 11 efter f GILDI + 15-25 % 

Helsaker, kron- och nummerstamplar + 10 % 
FDC + 20-30 % 
De postfriska markena har ju genom pristillaggen fatt ytter
ligare hojningar av katalogvardena. 

Hojningarna ar alltsa storre an tidigare ar och tyder ju inte 
pa nagot avsomnat intresse for Islands marken. Det kan kanske 
papekas, att om Facits priser skulle anses ha legat ratt i for
hallande till priserna i andra lander ( 11varldsmarknadspriser
na") nar de sattes, ligger de 10 % for lagt i forhallande till 
dessa efter det att Sverige nyligen devalverat kronan med 10 %. 
Ytterligare nagot om Facits prissattning kommer i nasta av
snitt. 

Det borjar bli nagot av en tradition att vi fran Stellan Ask
lund far hans oversikt over innehallet i ett paket (250 g) is
landsk kilovara. Denna gang galler det alltsa argang 1981, och 
vi tackar Stellan for analyseno Hans prissa~nanrakning har 
gjorts enligt "lilla" Facit 1981, som for stamplade moderna 
marken endast i mindre grad avviker fran hastens "stora11 Facit. 
Intet varde har medraknats for de marken, som i Facit beteck
nas med M (= massvara 3 de marken man anses .kunna fa gratis i 
frimarkshandeln om man betalar en expeditionsavgift av 1:- kr). 

Har ar Stellan Asklunds sammandrag (med en mindre omarbetning): 
1 • Antal mark en 721 st ( varav 67 st o "M") + 27 trasiga o 
2. Antal olika marken: 41 st. 
3. Aldsta marke: Facit 464 (Norden 1969, 10 kr) o 
4. Nyaste marke: Facit 556 (Landsorganisationen 1976, 100 kr). 
5. Flertalet marken utgivna aren 1972-i976. 
6. Storsta antalet marken av en sort: 80 kr i serien frimarks

jubileet 1973 (193 st). 
7o Totala katalogvarde-'-. : 4.560 kr eller 6 :32 i genomsnitt. 
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Liksom forra aret papekar Stellan Apklund att det hoga genom
snittsvardet beror pa att sa manga (i ar 244 st . ) av markena 
ar sadana som Facit noterar stamplade till 10:- kr ~ller 
hogre. 

I var sedan nagra ar bedrivna lilla kampanj for en mera rea
listisk prissattning i Facit av stamplade moderna marken har 
vi tidigare flera ganger utgatt fran Stellan Asklunds statistik, 
och vi har anledning att gora det aven i ar, eftersom Facit 
endast obetydligt battrat sig. Det finns klara orimligheter 
och efterslapningar i Facits priser. Stellan Asklunds van~ 
ligaste marke, 80 kr frimarksjubileet, som omfattade 27 ~ av 
bela skorden, star i stora Facit till 11:- kr. Narmast lagre 
valor i samma serie, 40 kr, ar t -ryckt i lika stor (liten) upp
laga och ar prissatt som M (massvara). En sa stor skillnad ar 
naturligtvis orimlig. Samma tryckupplaga (1 milj.) har hogsta 
valoren, 100 kr, i 1100-arsserien 1974, som var vanligaste 
market i Stellan Asklunds kvartskilo forra aret och aven var 
ganska vanlig i 1981 ars kilovara. Detta marke noteras fort
farande i Facit till 10:- eller precis till dubbla beloppet 
av noteringen for samma series 30 kr-valor, avenledes tryckt 
i samma upplaga! Alla de har namnda fyra markena borde nog 
sta i 2 a 3 kr stamplade. Hogvalorernas hoga priser synes vara 
en reminiscens fran den tid da dessa marken var nyutgivna. 

Lasaren av denna rapport har kanske blivit mystifierad av att 
vi talat om "skilding-marken" och "skilding-brev". Heter det 
da inte "skilling"? Nej, inte pa islandska. Till den saken 
skall vi aterkomma i en liten artikel i nasta rapport. Vi 
hade tankt ta med den nu, men det blev litet bradis med ut
skriften, varfor den far sta over. 
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