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?Nr 52) 

En God Jul och Ett Gott Nytt Ar far foreningens styrelse och under
tecknad tillonska Er alla, eftersom detta blir sista rapporten for 

• 0 

~ ar. 

Under aret har hallits t~a auktioner med sardeles fornamligt utbud 
av material, 6ch Goteborgs auktionskommitte som haft hand om bada 
dessa maste vi sarskilt tacka for fint arbete och eleganta auktions
listor. Resultatet av hostauktionen den 24 november ar annu inte 
slutredigerat, sa resultatlistan far komma med forsta rapporten 
1983. 

Auktionskommitten i Stockholm. vars medlemmar nu i hostas var fullt 
upptagna med att ordna SOLEX 82 (se om denna utstallning langre 
fram i rapporten) trader ater i funktion och tar hand om varauktinnen 
1983. Naturligtvis hoppas de intet hogre an att fa in ett lika rik
haltigt och omvaxlande material som goteborgarna. Mer om auktionen 
pa nasta sida. Anteckna att sista inlamningsdag ar den 1 mars. 

Det speciella erbjudandet i forra rapporten om artiklar ur och bi
lagor till tidigare rapporter fick ett overraskande lamt mottagande. 
Med tanke pa antalet rekvisitinner vid motsvarande erbjudande fern 
ar tidigare hade jag raknat med minst 30 rekvisitioner. Det kom 7 
bestallningar, och darav bara tva (2) fran medlemmar i Sverige. 
Eftersom jag vet att det erbjudna materialet innehaller sa mycket 
av storsta intresse, som Du knappast kan lasa pa annat hail, later 
jag Dig som missade att bestalla fa en ny chans. Villkoren i rapport 
51, s. 3-4, star salunda oppna for bestallningar t.o.m. januari 
1983. 

Aven i denna rapport har jag nojet att kunna presentera bidrag fran 
atskilliga medlemmar. Dessa tackas hjartligen, och ma deras exem
pel mana till efterfoljd. 

Sekreteraren 

Kommande Stockholm. Lokal T~ny Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4 tr. 
sammantraden (utom den 17 maj). Tid kl. 19.30. 

Tisdagen den 18 januari: Visning av film fran Island. 
Tisdagen den 22 februari: Arsmote. Medlemmarna visar s~na sam

lingar. Tag med Din! 
Torsdagen den 17 mars: Annu en nyanseringsafton. Tag med vad Du 

vill ha nyanserat. 
Torsdagen den 21 april: Visning av auktionsobjekten. 
Torsdagen den 28 april: Varauktionen. 
Tisdagen den 17 maj: Varmote hos herr ordforanden. Mer darom ~ 

nasta rapport. 

Goteborg. Lokal Danska Sjomanskyrkan, Drottninggatan 17-19. 
Tid kl. 19.30 den andra och fjarde onsdagen i manaden. 

Betr. program, se annons i Goteborgs-Posten sondagen fore motes
dagen. Visning av auktionsobjekten i Goteborg pa motet den 
13 april. 
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halls alltsa i Stockholm pa motet den 28 april kl. 19.30. Om V1S
ning se ovan. 

Inlamning av objekt 
kan ske nar sam helst men sista dagen ar den 1 mars. Objekten 
sands till auktionskommittens ordforande, Christer Engstrom, 
Anhaltsvagen 4o, 191 40 SOLLENTUNA. Ring honom garna, bostads
telefon 08/35 51 58, for att diskutera Din inlamning. 

Villkoren ar lika gynnsamma sam tidigare: 10 % provision pa for
saljningssumman tas ut av inlamnaren, inget palagg betalas av 
koparen. Var annorstades kan Du fa salja pa sa gada villkor? 

Kom ihag att 
1) objekten skall vara uppsatta pa lampligt underlag, instickskort 

eller sonderklippta Visir-blad. Brev insattes i plastfickor. 

2) de maste vara atfoljda av forteckning upptagande Facit-nummer, 
kvalitet (inkl. uppgift om defekter), katalogpris och minimi
pris och en kart beskrivning. Sam katalogpris raknas for sadana 
postfriska marken sam har Facit-·~illagg for denna egenskap: 
Facitpriset + minimitillagget for postfriskt. 

Extra avgift 2 kr. per objekt om ovanstaende regler ej foljs. 

Hjartligt valkomna med inlamningar. Borja i god tid med att se over 
vad Du vill sanda in och glom inte datumet: den 1 mars skall det 
vara inne. 

Islands filatelistforbund (L.I.F.) meddelar att en stor nordisk 
frimarksutstallning skall hallas den 3-8 juli 1984 i Laugardals
hallen i Reykjavik. Man raknar med en omfattning av c. 700 ramar. 
Samlare som ar medlemmar i de nordiska filatelistforbunden inbjuds 
att deltaga. Respektive landers forbund kommer att utse kommissa
rier, och juryn far en nordisk sammansattning. Sa Du sam har saker
na att stalla upp med, har har Du nagot att sikta pa. 

Utstallningskommittens ordforande ar var medlem Halfdan Helgason, 
och ytterligare tre av de sex i kommitten ar medlemmar i Islands
samlarna. 

For att propagera for utstallningen och fa pengar till den skall 
tre utstallningsblock utges. Det forsta har redan kommit (se nedan), 
det andra ar planerat till hasten 1983 och det tredje utges vid ut
stallningens oppnande. 

Den 7 oktober i ar kom det forsta blocket till NORDIA 84 (Facit nr 
625-626). Sarskild forstadagsstampel anvandes. Blocket har formatet 
82 x 80 rom och innehaller tva frimarken pa resp. 400 och 800 aurar. 
Det saljs for 18 kr, alltsa med 6 kr pB.lagg utover frimarksvardet. 
Detta palagg gar till fonden for utstallningen. Motiven pa markena 
ar sigill fran 1400-talet, vilkas utseende bevarats i avteckningar 
gjorda i borjan av 1700-talet. Sigillen har anvants vid tva kloster: 
400-aurar-markets vid Reynistadurs kloster, Boo-aurar-markets vid 
klostret i pingeyrar. Bada sigillen har latinska inskrifter och 
sam mittbild en kyrkobyggnad. Den pa 400-aurar-market synes ha en 
byggnadsstil sam paminner om de norska stavkyrkornas. 

Det ar nu mer an ett ar sedan vi senast fick in rapport om nagot 
forut inte av ass kant Balbo-brev, men nu har Magni R. Magnusson 
skickat in bilder av inte mindre an tre sadana: nr 211, 212 och 
248. Darefter ar antalet kanda brev 95. Brevet nr 248 ar-ovanligt 
genom att det saknar 10 kr-market, savitt framgar av den avbild
ning vi fatt. Mojligen ar en del av kuvertet bortklippt i hogra 
kanten, dar detta marke kan ha suttit . 
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Enligt en flerarig tradition har Stellan Asklund sant oss sin 
redovisning for innehallet av ett paket (250 g) islandsk kilovara. 
Vi tackar och aterger lika traditionsenligt hans sammandrag. Det 
galler nu alltsa argang 1982 och Stellan har raknat priserna efter 
Facit 1983. 

Har ar Stellan Asklunds sammandrag. 
1. Antal marken: 962 st +55 trasiga . 
2. Antal olika marken: 62 st. 
3. Aldsta marke: Facit 464 (Norden 1969, 10 kr) 
4. Nyaste marke: Facit 563 (Reumatikeraret 1977, 90 kr) 
5. Marke med hogsta katalogvarde: Facit 493 (Patriotiska sallskapet 

1971, 100 kr- dess katalogvarde 40 skr, 1 st. patraffad) 
6. Storsta antalet marken av en sort: 134 st. av Facit 514 (80 kr

valoren i serien frimarksjubileet 1973 - detta marke var ocksa 
det vanligaste i Stellans kvartskilo 1981) 

1. Totala katalogvardet: 4.828 kr eller 5:02 i genomsnitt per st. 

En av vara nyaste medlemmar, Leif Fuglsig i Ringk~bing~ Danmark, 
ar ivrig forskare och har nyligen genomgatt Thiele-tryckeriets 
produktionsprotokoll och danska postverkets motsvarande noteringar 
om mottagna leveranser. Han har darvid gjort en sensationell upp
tackt, varom han har nedan far beratta. Den pekar pa ett fel bade 
i islandska handboken av ar 1973, i J6nsb6k och t.o.m. i gamle 
Kohl och naturligtvis da ocksa i Facit och Islenzk fr1merki. 

Forst skall vi emellertid erinra om en sak, som kanske framforallt 
for vara yngre samlare inte ar allmant bekant. Under en lang tid i 
slutet av 1800-talet och forra delen av 1900-talet gallde en 
overenskommelse inom Internationella postunionen (UPU), att vissa 
grundlaggande posttaxor skulle motsvaras i varje land av frimarken 
av en bestamd farg. Utrikes brevkortsporto skulle t.ex. motsvaras 
av ett rott frimarke, och for utrikes brev i lagsta viktklassen 
skulle market vara blatt. Nar portosatserna andrades, blev det sa 
nodvandigt att byta farg pa vissa marken, for att det hela skulle 
stamma. 

Nu lamnar vi ordet till Leif Fuglsig. 

"Att frimarken i en bruksserie bytt farg vid portoandringar har 
inte varit ovanligt - att de bytt tillbaka igen ar daremot inte sa 
vanligt. Ett sadant, hittills ouppmarksammat, fenomen finns i 
Islands frimarkshistoria. 

Ar 1920 utkom i Christian X-serien bl.a. valorerna 25 aur gron/brun 
och 40 aur lila (Facit 136 och 139). Efter den hojning av utlands
portona, som vidtogs den 1 juni 1921, lat man 25 aur bli rod 
(Facit 137), det var nu utrikes brevkortsporto, och 40 aur, som nu 
var portot for utlandsbrev, blev bla (Facit 140). De fick alltsa 
de ratta UPU-fargerna. 

Utlandsportona sattes ned igen den 1 oktober 1925, och da fick man 
tydligen betydande restupplagor av 25 aur rod och 40 aur bla. I 
varje fall blev 1.000 ark av 40 aur anvanda 1926 till EIN KR6NA
provisoriet och 1943-1944 patrycktes 1.300 ark av 25 aur rod med 
"ORLOF 50 aurar". 

Men 1930 uppstod uppenbarligen ater ett behov av 25 och 40 ~ur
marken och man lat da trycka en ny upplaga av markena, men nu 
ater i de gamla fargerna, dvs. gron/brun resp. lila. Facit 136 och 
139 hade alltsa ateruppstatt. 

Alltsa, kare brevsamlare, ser Du en forsandelse med 25 aur 
gron/brun eller 40 aur lila pa brev 1930, sa ror det sig inte om 
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roraldrade marken fran farmers syskrin utan om en dagsaktuell 
frankering. 

sa har blir statistiken over upplagorna: 

Ar Fabrikationsnummer 25 aur brunLsron 40 aur lila 

1920 143 182.000 107.100 
1930 379 101.400 100.000 

Summa 283.400 207 0100 

25 aur rod 40 aur bla 

1921 177 314.000 232o500 
1923 227 210.700 

314.000 443.200 
Avgar patryckta: 
1926 EIN KR6NA 100.000 
1943-44 ORLOF 130.000 

Nettoupplaga 184.000 343.200 

Bade Facit och andra kallor har hittills rB.knat 1930 ars tryckning 
av 25 aur som rod i stallet for som gron/brun. 1930 ars tryck av 
40 aur lila ar medrB.knad i Kohls upplageuppgift for detta marke 
men tycks senare ha blivit totalt forbisedd." 

Sekreteraren vill i anslutning hartill stalla tva fragor till de 
intresserade medlemmarna: 

1) Leif Fuglsig har inte gatt in pa fragan om vilken farg det var 
pa de 25 och 40 aur marken som islandska postverket salde fran 
1 oktober 1925 och fram till 1930. Va~ det icke sannolikt sa 
att postverket den 1 oktober 1925 kunde ta i nytt bruk resten 
av 1920 ars upplagor, dvs. aterga till brun/gron och lila? 
Dessa upplagor var knappast forbrukade pa den korta tiden 
1920-21. Ni som har brev fran aren 1926-29 med 25 eller 40 aur
marken: vilken farg har markena? Skicka in en liten uppgift, 
tack. 

2) Kan det finnas nagot ytterligare att upptacka betro 1930 ars 
tryck av 40 aur bla? Varfor har denna tryckning inte kommit med 
i de bada islandska kallorna, 1973 ars Handbok och Jonsbok? 
Har n!gon ett ark eller arkhorn med fabrikationsnumret 379 
(379-G) pa 40 aur lila? Att upplagan tryckts far val anses klart 
av Leif Fuglsigs forskning. Men kan nagot sarskilt ha hant med 
den sedan? 

Redan for snart ett ar sedan faste Folmer ¢stergaard var uppmark
samhet vid att en nyligen i bruk tagen maskinstampel var fel
stavad. Den bar texten REYKAVIK 9 utan J. Folmer har ocksa med
delat oss att stampeln senare rattats och nu lyder REYKJAViK 9. 

Sigurdur Thormar har sant oss en litet utforligare redogorelse for 
vad som har hant. Vi citerar: 

"Postkontoret R 9 fick maskinstampel den 13.2. 1981 • Den 26 o 10. 1981 
upptackte jag det saknade J i stampeln. Den 27.10 fick jag 4 rek
brev avstamplade med denna stampel, men samtidigt meddelade jag 
posten min upptackt. Jag raknade med att det skulle ga nagon tid, 
innan man fatt felet rattat genom att gora en ny stampel. Men 
posten hade en reservstampel - alltsa ett stampelhuvud i reserv -
utan fel i namnet, och den satt i maskinen redan pa morgonen den 
28 0 1 0 • 198 1 • 
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Postmastaren berattar att maskinen trasslat redan fran starten. 
Darfor har den inte anvants sa mycket . Den forsta stampel jag har 
ar fran 31.3.1981. Maskinen anvandes bara da brevmangden var sar
skilt stor. Detta stammer med att de flesta brev jag har ar stamp
lade den 1-4 juni 1981, alltsammans brevi forbindelse med en tav
ling anordnad av TV. 

Jag kan ocksa papeka att det finns tva typer av den felaktiga 
stampeln. Pa de brev jag har som ar fran tiden 31.3.-19.6. sitter 
artalet 1981 nedtill, medan brev stamplade 10.8.-27.10.1981 har 
artalet upptill i stampeln." (Till belysning av det sist namnda: 
datumraderna ser ut pa foljande satt, varvid en mitt i stampeln 
sittande stjarna har nedan markeras med x. 

19-6 
X 

1981 
resp. 

1981 
X 

2-10 

I var beskrivning av det nya 1500-aurar-market (Facit 622) med 
lantbruksskolan i Holar i rapport 51 skrev vi att pa market ocksa 
~unde ses '1 dbmkyrkan med s itt smala , hoga torn". Vi har s enare upp
t~ckt att detta inte ar helt ratt. Den klockstapel man ser pa mar
ket, och som star nara den 200-ariga domkyrkobyggnaden, uppfordes 
1950 som monument over den siste katolske biskopen Jon Arason 
(Facit 307-308), som ocksa var en star kampe for Islands frihet och 
oberoende. Beteckningen "dcmkyrkotorn" iir darfor inte korrekt. 

Sigurdur Thormar har i brev sant oss uppgift om en variant pa Herdu
breidmarket, sbm han tycker borde uppmarksammas mera, eftersom den 
enligt hans mening maste vara en stor raritet. Den finns inte om
namnd i Facit. 

Herdubreid-market trycktes i ark om 25 marken, och det fanns tolv 
olika arknummer: 2A, 3A, 4A, 2B, 3B, 4B, 2C, 3C, 4c, 2D, 3D och 
4D. Pa ark med nummer 4B finns i position 21 en variant i form av 
en ljus strimma ( "solstrale") fran "H 11 i vanstra overkanten i c. 
45° vinkel nedat hoger mot slatten. 

Nu ar det anmarkningsvarda att - sasom Sigurdur tidigare beskrivit 
det i tidskriften Grlisk - ark med nummer 4B lange var okanda. Detta 
kan ha berott pa att dessa ark till storre delen kasserades pa 
grund av felet i pos. 21. Emellertid har nagra ark dykt upp och da 
som 8 ark i 500-arkspaket, vars ovriga ark haft ett annat arknummer. 
Dessa fa ark kan salunda ha kommit att bli levererade av misstag. 
Enligt Sigurdur Thormar skulle endast mellan 30 och 40 ark med nr 
4B ha upptackts, varfor denna variant tarde vara mycket sallsynt. 

(F.o. noterar vi en viss villervalla i noteringarna av varianter 
pa Herdubreid. Sigurdur Thormar anger i sin artikel i Grusk fYra 
varianter utover den evan namnda, Facit har tva helt andra 
varianter.) 

Var medlem Torben Hj¢rne i Arhus har i flera ar forskat i den gron
landska paketposthistorien. Dessa studier har verkligen gatt pa 
djupet, vilket bl.a. visar sig dari att redovisningen av resul
taten kommer att ske i en serie av hela fyra booker. 

Den forsta volymen ar utkommen och heter "Greenland Postal History, 
Volume 1, Parcel-Cards" och ar alltsa pa engelska och skildrar 
historiken kring pakettrafiken till och fran Gronland och be
skriver i detalj "adressekorten". Boken ar rikt illustrerad, om
fattar nara 200 sidor och innehaller tydligen allt vasentligt som 
samlare av adresskorten kan behova veta. Bok 2, som skall omfatta 
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stampelhistorien, star infer sitt utgivande, och senare skall komma 
bok 3 om Pakke-Porto-markena och bok 4 med ytterligare posthistoria. 
Bok 2-4 kommer ut pa danska men med engelska summaries. 

Torben Hj~rne publicerar bockerna pa eget forlag. Bok 1 kostar 
200 danska kr. och Torbens adress ar Box 536, DK-8100 Arhus C. 
Enklast bestalls boken genom ihsattning pa hans danska postgiro
konto nr 603 85 73. 

For en tid sedan laste vi en r5rkiaring av det faktum att manga 
eljest fridsamma hundar skaller vAldsamt varje dag pa brevbararen, 

o· .· . ,_ , ... , . . . •• • •• • 
da denn.e kommer • Nog borde hunden ha lart s1g att brevbararen 1nte 
~r farlig Qch ov~lkommen, kan ~an tycka. Men forklaringen ar att 
hunden varje gang anser sig ha vunnit en seger over brevbararen. 
Hunden skaller och kan snart kohstatera att brevbararen strax 
skyndar ivag. Varfor skuile hunden avsta fran att vinna denna 
seger fern dagar i veckan? 

bet dyraste, helarket fran Island anses vara det unika arket av 
prir-marken~ (Facit 36 + 37, 60 av 36 och 40 av 37). Enligt resul
tatlistan frah eh auktion i Malmo i september saldes detta ark for 
2~4.ooo kt (inkl. provisionstiliagget). Ar 1965 saldes samma arli 
for cirka 58.000 kr. Detta som ett litet tips om prisutveckiingen 
for Dig som ar miljonar. En sverisk krona av 1965 ars modell svarar 
mot cirka 4 kronor i dag med hansyn tagen till inflationen. 

1. 
Kristjan Eldjarn, som var Islands president 1968-1980, har avlidit 
i september i en alder av 65 ar. Presidenten valjs pa 4 ar, och 
Eldjarn satt alltsa tre perioder, varefter han avbojde fornyat ater
val. Den mycket beundrade och respekterade presidenten var 1947-
1968 chef for Islands Nationalmuseum och blev 1981 professor vid 
universitetet i Reykjav~k. Vi far sakert snart se honom pa frimarke 
liksom hans tva foretradare, Sveinn Bjornsson och Asgeir Asgeirsson. 

2. 
Island har ett valkokeri, som mycket riktigt forlagts till den 
fjord som heter Hvalfjordur, och varifran fyra fangstfartyg arbetar. 
Under 1982 ars 100 dagar langa sasong rapporteras 352 valar ha 
blivit fangade. Framtiden for denna verksamhet ar nu hotad av det 
i ar i Internationella Valfangstkommissionen fattade beslutet att 
all valfangst skall upphora fran borjan av 1986 pa obestamd tid. 
Bl.a. Island, Norge, Japan och Sovjetunionen rostade mot beslutet, 
som man ansag ga for langt nar det gallde skyddet av valbestandet. 

3. 
I Reykjavik uppfors nu en ny stor postterminal, som skall sta fardig 
hasten 1983. Dar skall sorteringsarbetet ske och dit skall flyttas 
bade paketpostavdelningen och tullposten, vilka for narvarande har 
lokaler pa skilda stallen i staden. Ett nytt filialpostkontor skall 
ocksa oppnas i den nya byggnaden och fa beteckningen Reykjav~k 8. 
(Detta nummer har tidigare aldrig burits av nagot R-v1kspostkontor, 
trots att det finns bade nr 9 och 10.) 

4. 
Visste Du att Island har en stam av vilda renar? Den harstammar 
fran renar som overfordes fran Norge vid nagra tillfallen for mycket 
lange sedan. De islandska renarna beraknas till nagot over ~.000 
djur och lever i hoglanderna i landets astra delar. For aret s ren
jakt utfardades licenser pa 805 djur. 

I Sverige gar man icke ut pa renjakt - av samma orsak som man 1 
Island inte ordnar jakt pa far (dvs. renen ar privategendom) . For 
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vara manga icke-svenska medlemmar kan vi daremat namna att arets 
svenska jakt pa alg (Alces alces alces) ber8.k.nades amfatta 165.000 
djur av de c. 500.000 algar sam finns i landet. Sa atminstane i 
detta avseende ar vi "vildare" an Island. 

1 • 
Senast utkomna argangen av Facit, "Facit 1983", har som en nyhet 
pa s. I-66 en sarskild prislista pa enbart islandska forstadags
brev. Flera medlemmar har abserverat att dari angivna priser i 
vissa fall skiljer sig fran dem som anges vid resp. frimarksserie 
ach fragat oss, vilket pris Facit anser skall galla. Svaret ar att 
det i forekommande fall ar priset pa s. I-66 som ar fel. 

2. 
(Fallet med de uppatna frimarkena) 
Facit 1983 upptar tva nya varianter av Facit 326 (5-aur-patrycket 
pa Hekla). Av dessa ar variant VII (omvant patryck med tre balkar 
i patrycket) riktig, medan variant VIII inte existerar . (Felet med 
variant VIII tycks ha uppkommit genom att ett papekande fran Jaap 
Jongenburger om existensen av variant VII framforts till Facit
redaktionen bade direkt och via foreningens sekreterare.) Antalet 
marken med variant IV (omvant patryck utan den extra-variant sam 
bildar nr VII) bor vara 143. Detta ber8.k.nas pa foljande underbara 
satt: tre ark ar kanda att ha haft omvant patryck, vilket ger 150 
marken. Harifran avgar variant VII med ett marke i vart och ett av 
dessa ark, alltsa tre stycken. Ytterligare avgar 4 marken som ar 
uppatna! Ja, det tycks faktiskt vara sa. I en liten notis, som vi 
sett bade pa danska ach engelska, och som har rubriken "En filate
listisk lackerbit", berattas att en islandsk samlare overraskade 
sin tvaariga dotter i fard med att bita i nagra frimarksark, sam 
han lagt fram pa ett bard. I tva ark med amvant overtryck hade tva 
av markena blivit avbitna. (Den som har kvar katalagen fran var 
forenings jubileumsauktian 1977 kan dar se bilden av ett hornsex
block, inkl. resterna av tva av de marken som forstorts pa detta 
ovanliga satt. ) 

3. 
En annan nyhet i senaste Facit ar att priser nu nateras for delade 
dubbla brevkart (BKD), alltsa for 11enbart fragekart 11 ach "enbart 
svarskort". For anvanda sadana ar noteringen genamgaende hogre for 
svarskarten an for fragekarten. Jaap Jongenburger har skickat oss 
en kammentar till dessa priser (galler enbart stamplade kort): 

"Sa langt jag kan bedoma har minst halften av alla anvanda BKD 
delats fore anvandningen ach sedan brukats som vanliga enkla kart. 
For dessa tycker jag att priset for frage- ach svarskarten bar vara 
lika hoga. 

Nar det galler de BKD som avsags for utrikes post (valorerna 10, 
25 och 20 aur) eller till Danmark (8 aur) finner jag Facits pris
sattning av svarskorten arealistisk. Ett korrekt sadant svarskort 
skall ju vara avstamplat pa utrikes ort och sedan vanligen ocksa 
ha en islandsk ankomststampel. Sadana svarskort maste vara ytterst 
sallsynta, ty jag har aldrig sett ett sadant med utlandsk (inkl. 
dansk) stampel. I vart fall ar de vasentligt sallsyntare an odelade 
BKD i samma valorer, avstamplade bara pa fragekortet. Av sadana har 
jag sett manga. Priserna pa utlandsavstamplade svarskort i dessa 
valorer bor darfor ligga vasentligt hogre an priserna pa samma 
kort odelade, stamplade bara pa fragekortet. Sa ar inte fallet i 
Fac it 198 3 • " 
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blocken 
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Ytterligare uppgifter har inkommit fran vara rapportorer- Engel, 
Sveinbjorn, Sigurdur (Thormar) och Folmer. Vi anser oss nu ha fatt 
full bekraftelse pa att datumet 23.6.75 skall strykas for Facit nr 
545. I sammandrag (inkl. tillagg namnda i rapport 51) har vi fatt 
fram foljande rattade uppgifter och tillagg i forhallande till den 
stora listan i rapport 50 (rattade uppgifter t.o.m. nr 614, musslan, 
darefter tillagg). 

Facit Valor Tryckdatum 
nr 
545 50 27.6.75, 30.6.75 
584 100 18.10.79, 19.10.79, 22.10.79, 23.10.79, 24.10.79 
596 170 13.8.80, 14.8.80, 18.8.80, 19.8.80 
597 190 19.8.80, 20.8.80, 21.8.80, 22.8.80, 1.9.80 
606 200 22.6.81, 23.6.81, 24.6.81, 25.6.81 
613 20 26.1.82, 27.1.82, 28.1.82, 29.1.82 
614 6oo 28.1.82, 29.1.82, 30.1.82, 1.2.82 

617 300 25.2.82, 26.2.82, 1. 3.82 
618 400 23.2.82, 24.2.82, 25.2.82 
619 500 24.2.82, 25.2.82, 1.3 .82 
620 1000 30.3.82, 31.3.82' 1.4.82 
624 900 21.4.82' 22.4.82, 23.4.82 

Vilka marken som avses med (blivande) Facit nr 617-624 anges i 
rapport 51, s. 4. Sarskilt for 1982 ars marken bor orserveras, att 
flera datum kan komma att dyka upp senare. 

Sa har vi ater haft en storre frimarksutstallning i Stockholms
trakten, namligen SOLEX 82, ordnad av Sollentuna Filatelist Klubb 
den 4-7 november. Utstallningen var i allo lyckad, och flera av 
vara medlemmar hade bidragit hartill i egenskap av medlemmar i den 
arrangerande klubben. Framst skall givetvis namnas Karl Borin, som 
var utstallningens kommissarie. Vi vandrade dit for att narmare 
betrakta exponaten inom var forenings omrade och studera utveck
lingen. 

Och att denna gar mot okat intresse for stamplar, brev och helsaker, 
alltsa "postal dokumentation", det ar helt klart. Det var vad 
nastan alla exponat rorde sig om eller hade lagt huvudvikten pa. 
Lat oss har namna nagot om vad vi sag. 

Island 

Var numera avlidne medlem Holger Crafoord sammanbragte ju en av de 
vardefullaste Islands-samlingar, som nagonsin funnits. I sarskild 
hedersklass visades nu den aldsta delen fram t.o.m. skildingar. 
Dar kunde man bl.a. beskada 12 brev fran fore frimarkstiden, 1 brev 
med danska frimarken (perioden 1870-72) och icke mindre an 7 
skildingbrev. (Det skall bli intressant att se vad som kommer att 
ske med denna markliga samling i framtiden.) 

Halfdan Helgasons "Islandska helsakern (belonad med vermeil) 
blandade med ett utsokt urval av fornamliga, aktg&~gna brevkort 
av behovskaraktar. 

I Ingvar Anderssons exponat "Island fore 1893" (silver) var ton
vikten lagd pa de ursprungliga serierna av stamplar (antikva och 
grotesk) och deras anvandning med ett my-cket fint material. 

Ib Schock (silver) visade stamplat och brev fran skildingar till 
Christian X med ett mycket rikt urval av stampeltyper. Lars 
Ingemanns fina aurmarkessamling (silver) var val den enda som inte 
hade huvudvikten lagd pa det stamplade materialet. 



Hall dora 
Bjarnadottir 
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Stig t5sterbergs samling av "Tva kungar", som bygger helt pa denna 
frimarksserie och motsvarande helsaker, imponerade starkt och hade 
enligt var mening gott varit fortjant av en hogre utmarkelse an 
det brons som den nu tillde~~deso 

t5vriga Islands-exponat agnades helt stamplarna: Hjalti Johannes
~s "Islandska poststamplar 1870-1950" och Frank Mooneys nummer
stampelexponat. 

Faroarna 
Faro-filatelins nestor, Ingvard Jacobsen (silver) visade nastan 
uteslutande brev. En underbar reyY av utsokta objekt fran 1870 
(nummerstampel 238) och framat, dar naturligtvis provisorie
perioderna var fint representeradeo Vi ar sannerligen inte bort
skamda med sadant Faro-material pa svenska utstallningaro 

Gronland 
Har visade dansken T. Wimmelmann (silverbrons) en ganska ovanlig 
samling, uteslutande bestaende av paketadresskort utan Pakke
Portomarkena. 

I forra rapporten hade vi en notis om denha islandska markeskvinna, 
som avled vid 108 ars alder i november 1981. Vi tror inte att det 
var nagon tillf&llighet att man bara nagra dagar efter rapportens 
utsandande i Svenska Dagbladet kunde lasa en notis om hennes dod 
och hennes livsverk, skrivet av en person som kant Halldora per
sonligen. 

Fran namnda notis kan vi hamta nagra kompletteringar till var egen. 
Den "planerade" bok om islandsk hemslojd, som vi namnde i forra 
rapporten, ar tydligen boken "Vefnadur", som utgavs av Halldora 
da hon var 93 ar gammal. Annu da hon var over 100 ar skrev hon 
artiklar. 
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