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Foreningen Islandssamlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 

. 115 24 STOCKHOLM 

God fortsattning 

Rapport mars 1983 
(Nr 53) 

Med denna rapport foljer som 
bilaga bl.a. inbetalningskort 
for arsavgiften 

onskas Er alla. Det ar kanske litet sent pa det nya aret att komma 
med en sadan halsning, men kanske anda den kan passa for arets 
forsta rapport. Denna har som vanligt fatt vanta pa att vi haft 
arsmote med styrelseval etc. i bade Stockholm och Goteborg. 

Som vanligt blir det i denna forsta rapport mera foreningsnyheter 
och dylikt an i ovriga rapporter men for den skull blir Du inte 
utan filatelistiska nyheter. I sarskild bilaga far Du ocksa en 
intressant artikel, for vilken jag tackar den danska "Islands
gruppen11 och sarskilt Leif Fuglsig, som skrivit artikeln, och 
Folmer ~stergaard, som forst faste var uppmarksamhet pa den. 

Jag vadjar nu till alla att snabbt betala in arsavgiften, varom 
mera inne i rapporten. Har Du redan betalt for 1983 finns Ditt 
nummer upptaget pa en lista i rapporten, dar Du kan kolla av 
saken. 

For arets varauktion har inlamningstiden gatt ut, och kommitten ar 
just nu i fullt arbete med att gora upp listan, som sands ut om 
nagra veckor. Jag hoppas Du finner passande saker for Din samling 
i den och inte glommer att sanda in bud eller komma till auktionen. 
Just nu, da priserna pa frimarksmarknaden fatt en lugnare utveck
ling, ar ratta tiden att kopa, innan noteringarna borjar rusa upp 
igen. 

Resultatlistan fran hastens auktion ~ Goteborg finner Du som 
bilaga. 

Ovanligt manga medlemmar har sant m~g material som jag inte hinner 
(och orkar) ta med i denna rapport men som kommer att lysa upp 
kommande rapporter. Sadant material har jag fatt fran Sir Athelstan 
Caroe, Folmer ~stergaard, Leif Fuglsig, Fenger Lassen, Olafur 
Elrasson, Bernhard Beskow och annu flera. Ingvard Jacobsen i 
Torshavn har gett mig upplysningar till en kommande artikel om 
nagra faroiska serier. Tack skall Ni ha allesammans! 

Frid vare med Dig, adle medlem - dock forst sedan Du betalt ars
avgiften! 

Sekreteraren 
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Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor 9 Drottninggatan 56 9 4 tr. 
(utom den 7 maj). Tid kL 19 . 30 . 

Torsdagen den 21 april: Visning av auktionsobjekten . 
Torsdagen den 28 april: Varauktionen 
Lordagen den 7 maj (obs andrad dag): Varmote hos herr ordforanden, 

se vidare nedan. 

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 
motesdagen. Visning av auktionsobjekten i foreningens var
auktion sker i Goteborg pa motet den 13 april. 

Pa inbjudan av var ordforande Bernhard Beskow och hans fru Berit 
blir det som avslutning pa varsasongen ett varmote lordagen den 
7 maj kl. 11.45. Detta avhalles i det Beskowska hemmet, Lillpalsen, 
Osby, Brottby. Sa har kommer Du dit: 
AlL I. Med bil. Kor stora Norrtalje-vagen c. 30 km ut fre.n 

Stockholm, vik till hager vid skylten BROTTBY, far igenom 
Brottby samhalle och passera flera busshallplatser 9 varav 
den sista ar markt Osseby-Osby. 1 oo m efter denna hall plats 
finner man pa hager sida ett mindre hus med flaggstang. 
Detta ar Lillpalsen. 

Alt. II. Med buss. Tag buss 625 fran Tekniska hogskolan/Ostra station 
kl. 11.00 och stig av vid Osseby-Osby hallplats c. 35 
minuter senare. Se i ovrigt alt. I. 

Forhandsanmalan ar absolut nodvandig och sker till Bernhard Beskow 
(telefon 0762/414 56) senast tisdagen den 3 maj. 

Vid arsmotet den 22 februari 
Ordforande 

1983 valdes foljande funktionarer: 

Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Vid arsmotet i Islandsklubben l 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare 

Kassor 
Revisor 

Bernhard Beskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Engel Angberg 
Christer Engstrom 
Christer Herru .nsson 
Lars Ingemann 
Bjorn Forsgren (for Gbgs-klubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig 03terberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Goteborg valdes till 
Bjorn Forsgren 
Ingvar Andersson 
(Vakant, uppratthalles t.v. av 

Tom Rinman) 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 

Klubbens mangarige ordforande Axel Miltander hade avsagt sig omval. 
Han valdes nu till hedersordforande i Islandsklubben. 
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Under 1982 hall s1.g foreningens medlemsantal 

Foreningen 
exkl, Gbgs
klubben 

i start sett oforandrat. 

Medlemmar den 1 januari 1982 
Nya medlemmar 
Avgangna och avlidna 
Omflyttad 

Medlemmar den 1 januari 1983 

196 
17 

- 13 
·:- 1 

201 

Antalet medlemmar utanfor Sverige okade fran 
nu fordelade pa foljande lander: 

Islands-
klubben 
1. Gbg Totalt 

137 333 
5 22 

- 14 - 27 

___!ll 328 

56 till 62. Des sa 

Norden (Danmark 15, Faroarna 1, Island 20, Norge 9) 45 

Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 1~ Nederlanderna 2, 
Schweiz 3~ Spanien 1, Tyskland 3) 12 

Amerika (Canada 1, USA 4) 5 

ar 

Aven om tillflodet av nya medlemmar under 1982 var storre an de 
narmast foregaende aren vore det roligt att fa se annu flera nya 
medlemmar stromma till. De behovs som ersattning for det naturliga 
bortfall~ som vi arligen maste rakna med, bl.a. pa grund av dads
fall eller uppnadd hog alder. Sa har Du nagon bekant med intresse 
for vart omrade, sa hoppas vi verkligen att Du vill hjalpa till att 
varva henne eller honom till foreningen. Sand bara sekreteraren 
(Hanner) ett litet meddelande, sa skickar han genast ansoknings
blankett till Dig eller direkt till den patankta nya medlemmen. 

Som vanligt sa har ars meddelar vi ett litet sammandrag av fore
ningens bokslut, som alltsa nu avser 1982 (och inte inkluderar 
Goteborgsklubbens egna ekonomiska forhallanden). Beloppen ar av
rundade. 

Intakter 
Arsavgifter 
Diverse int8.kter 
Rant or 

Kostnader 
Rapporter och porto for dem 
Medlemsforteckningen 
~vriga lopande omkostnader (sammantra

deskostnader i Stockholm, porton och 
diverse) 

Skatt (pa ranteintakten) 

9.600 
600 

1 .400 
11.600 

7.300 
2.400 

1.600 
500 

11 . 800 

Detta gav alltsa ett litet underskott pa 200 kr, vilket var helt 
tillfredsstallande med tanke pa arets extrabelastning med kostnaden 
for medlemsforteckningen (vi gar ju inte en sadan oftare an ungefar 
vart fjarde ar). Men kostnaderna tenderar~ som alla vet, att stiga, 
och vi forutser inget overskott for 1983. 

Foreningen redovisade vid 1982 ars slut ett kapital pa runt 13.800 
kr. Dessutom forvaltar vi cirka 19.900 kr avsedda for stampelhand
boken, bestaende dels av det ar 1980 erhallna tryckningsanslaget 
fran namnden for stod at frimarkssamlandet pa 10.000 kr + 3.100 kr 
i rantor som detta belopp intjanat 1980-1982, dels 6.800 kr, som 
finns kvar i var egen tidigare avsatta fond for stampelhandboken. 
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Avgifterna for 1983 ar genomgaende de samma som for 1982, 

Islandsklubben i Goteborg - omfattande alla medlemmar med G efter 
medlemsnumret - har for ar 1983 faststallt avgiften till 35 kr. 
(Harav vidarebefordras till riksforeningen 30 kr per medlem,) 

For foreningen i ovrigt ar avgifterna for 1983 enligt tidigare 
fattat beslut 35 kr for 11S-medlemmar 11 (de i Stockholm med omnejd 
boende, dessa har S efter numret) och 30 kr for ovriga, 

For ungdomar (t.o.m. det ar man fyller 18), vare sig S, Geller 
andra, galler inte ovanstaende utan avgiften ar 10 kr, 

Nagra avgifter for 1984 ar annu inte beslutade. Det har under flera 
ar varit praxis, att arsmotet i riksforeningen beslutat om avgiften 
for nastfoljande ar, trots att det ar ganska langt till dess. Detta 
beslut har dock inte kunnat galla Goteborgsklubben. I ar beslot ars
motet att ge styrelsen fullmakt att efter kontakt med det nya pre
sidiet i Islandsklubben i Goteborg senare besluta om 1984 ars av
gifter inom ramen av en hojning av hogst 5 kr. Inflationen medfor 
ju standigt kostnadshojningar- snart kommer t.ex, en portohojning. 

Avgiften for 1983 forfaller harmed till betalning, och Du ombeds 
inbetala den snarast (om Du inte forskottsbetalt, se nedan), Gor 
det genast, sa glommer Du inte bort det, Vi upprepar att avgiften 
alltsa ar: 
for Stockholmsavdelningen (de som bor i Stockholm 

med omnejd och alltsa har S efter numret 35:-
for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 35:-
for ungdomar 10:-
for alla ovriga 30 : -

Av medsant inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto Du 
skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och nr 
40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(som star i medlemsforteckningen och pa adressetiketten) och Din 
fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan sanda avgiften i svenska 
sedlar eller via internationell postanvisning (money order) till 
foreningens kassor Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-11524 Stockholm, 
men fran bl.a. Danmark och Norge gar det enklast att inbetala pa 
postgirokontot. (Vi vill numera helst ~~dvika att fa beloppet i 
check i sven ska kronor dragen pa svensk bank av utlandsk bank, 
vilket tidigare gatt bra. De svenska bankerna tar ut en avgift for 
att inlosa sadan check, vilket medfor alltfor stor avbranning,) 

Sarskilt medlemmar i utlandet kan finna inbetalningen av var lilla 
avgift besvarlig och onska betala. for tva eller flera ar pa en gang. 
Vi ar beredda att ta emot betalning a canto pa framtida avgifter 
(t.ex, 100 kr). Vill Du betala aven for 1984, rakna med att av
giften da ar hojd med 5 kr, sa att vi inte behover krava Dig pa 
detta lilla belopp igen nasta ar. Blir det ingen hojning, har Du 
det tillgodo pa 1985, och vi kommer da att paminna Dig om det pa 
samma satt sam sker harnedan med mottagna forskottsbetalningar. 

Vi skickar nu inbetalningskort till alla, men manga har redan be
talt for 1983. For att undvika dubbelbetalning tar vi har med en 
forteckning pa alla dem sam till slutet av februari (betr . Gbgs
klubben till mitten av februari) 1983 erlagt betalning pa 1983 ars 
avgifter. 
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a) Foljande har betalt full avgift for 1983: 

4 s 130 265 s 332 G 418 502 587 s 
6 s 142 s 271 s 337 G 434 s 507 588 

13 s 146 s 276 358 446 513 589 
27 G 171 s 282 369 G 451 517 590 s 
29 s 179 G 284 370 G 452 526 591 
31 186 288 374 G 466 528 s 592 
58 G 200 G 289 392 G 474 s 541 593 s 
63 s 226 s 303 393 G 475 563 s 
65 239 s 327 G 415 479 580 
79 s 264 331 G 416 490 G 586 

b) Foljande har delbetalningar till go do och embeds inbetala arets 
avgift med avdrag for nedan namnda belopp (i dessa fall namner 
vi aven namn, eftersom vi vet att en del av Er troligen har for 
Sl.g att Ni betalat full avgift och andra sakert ar omedvetna om 
att de tidigare har gjort overbetalningar). 

163 G (Forsmark) 30:- 498 (Hallgrimsson) 15:-
363 (Wilbur Jonsson) 20:- 520 (Kolbeinsson) 5:-
476 s (Adell) 30:- 540 (Collin) 5:-
484 (Ingimundarsson) 10:- 555 (Rasmussen) 5:-

I Rapport september 1979 erbjod vi de medlemmar, som var intresse
rade av saken, att bestalla en kopia av en stencilerad artikel pa 
engelska om brittisk faltpost pa Island och Faroarna under andra 
varldskriget. Artikeln var forfattad av en engelsman, David 
Cornelius. Vi har nu fatt reda pa att Mr . Cornelius publicerat 
resultatet av sina forskningar i bokform. Boken heter Britisk 
feltpost i Norden/British FPOs in Scandinavia 1940-1947, uppges 
vara pa danska och engelska och tacka den brittiska faltpost som 
forekom under de angivna aren i Danmark, Faroarna, Island .och Norge. 

Om Du har intresse for denna bok, som tarde kosta omkring 50-60 sv. 
kronor, men icke kan fa tag pa den, skriv til l oss. Vi kan troligen 
ordna leverans genom den fortraffliga litteraturtjanst och bokfor
medling som bedrivs av en verklig idealist, herr Nieuwland i 
Rotterdam . Men kom i sa fall in med bestallningen till sekreteraren 
fore 15 april. Sand inga pengar - vi meddelar i efterhand vad vi 
lagt ut. Vanta inte leverans forran i maj. 

For den som har planer att fara till Island och eventuellt ta med 
sig bilen kan namnas, att det fran den 1 juni 1983 finns ett nytt 
alternativ . Den pa Faroarna hemmahorande bilfarjan Smyril har ju 
under ett antal ar sommartid gatt till Torshavn pa Faroarna och 
Seydisfjordur i astra Island fran hamnar i Norge, Danmark och 
Skottland . Dess framgang har lett till bildandet av ett nytt 
islandskt rederi, Farskip, vars nyanskaffade bilforande skepp, Edda, 
kommer att sommartid ga varje vecka fran Bremerhaven och Newcastle 
till Reykjavik. Edda ar pa 7.800 ton (Smyril 2.400) och bor vara en 
gammal bekant for stockholmarna, eftersom det ar en tidigare Silja
bat (av bild att doma kan det vara det senaste av de skepp som 
hetat Bore I). 

I Danmark verkar en 11 studiekreds n , som kallar sig "Islandsgruppen", 
och som ar verkligt aktiv i forskandet kring de islandska frimar
kena . Den har 10 medlemmar, varav vi har gladjen att rakna sex 
(Folmer ¢stergaard, Ib Schock, Ebbe Eldrup, Ole Svinth , Tor Jensen 
och Leif Fuglsig) som medlemmar i Islandssamlarna. 
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Gruppen har nyligen genomfort en kartlaggning av avarterna pa Tva
Kunga-markena och Leif Fuglsig har skrivit rapport harom i kata
logen till en utstallning som hells i oktober 1982 i Haderslev i 
Sydjylland. Med vederborligt tillstand aterger vi artikeln i over
sattning sam bilaga till denna rapport. (Intresserade kan fa lana 
originalartikeln, som har fordelen att innehalla ett dussin 
illustrationer. Meddela var sekreterare.) 

Det kan namnas att i Leif Fuglsigs artikel pa danska anvands uttryck
et "varianter" och icke "avarter". Emellertid har nyligen en grupp 
avframstaendesvenskafilatelister, varibland ingick aven var medlem 
Roland Frahm, enats om att de foreteelser som Leif Fuglsig be
skriver ( 11bestaende avvikelser fran det tankta resultatet av fri
marksframstallningen") skall benamnas avarter pa svenska. Med 
ordet variant skall betecknas tillfalliga avvikelser~ sasom fargfel 
(saknad farg vid flerfargstryck), pappersfel (dragspel etc.), skar
ningsfel o.dyl. Och har Roland Frahm sagt det, saar det bast att 
v~ rattar oss darefter. 

Vi har ju som bekant ett arligt lotteri for de medlemmar, sam inte 
bor i Stockholms- och Goteborgs-omradena . Sedan gammalt kallar vi 
det for 11landsortslotteriet", men fru Fortuna - som bekant en under
fundig kvinna - har de senaste aren funnit ett sarskilt noje i att 
utstracka begreppet "landsorten" langt utanfor Sveriges granser. 
1980 ars lotteri vanns av Thor Barkvoll i Ranasfoss i Norge, 1981 
ars av Ronald Collin i Chicago, USA. Vid dragningen den 18 januari 
1983 i 1982 ars lotteri gynnade Fortuna medlem 459, Kjell Ronnheim 
som ar diplomat och f.n. verksam i schvreizarnas huvudstad Bern. Vi 
gratulerar Kjell Ronnheim till priset, vilket i likhet med flera 
tidigare ar utgjordes av den vackra porslinsplattan med foreningens 
marke, en islandsfalk, gjord 1972 i Island i 100 ex. 

Schweiz hor ju inte precis till var forenings specialomraden, men 
nar nu landet anda namnts, kanske vi kan ta upp en liten sak ~ som 
kan ha intresse for alla frimarkssamlare. Vet Du, kare samlare, 
varfor det star Helvetia pa de schweiziska frimarkena? Jo, Schweiz 
ar ju ett av de lander, som har flera inhemska spr&k . Pa andra 
hall - dar det bara galler tva sprak - brukar man ta med bada 
landsnamnen pa markena, t.ex. Suomi och Finland, Kalatdlit Nunat 
och Gr~nland, eller Belgique (franska) och Belgie (flamlandska). 
I Norge, dar man har ett antal inhemska "sprak", ges vi ssa fri
marken ut med landsbeteckningen Noreg~ som ar en aldre variant av 
landets nanm och numera tillhor "landsmalet". I Schweiz ar pro
blemet att man har hela fyra inhemska spr&k: tyska, franska, 
italienska och ratoromanska. I stallet for att forse markena med 
fyra landsnamn (Schweiz, Suisse, Svizzera och Svizzra) har man gatt 
en neutral vag och skrivit det pa latin: Helvetia. (Helvetierna 
bodde pa romersk tid i nuvarande 1'tyska Schweiz 11

.) Den schweiziska 
forbundsstaten kallar sig pa latin nconfoederatio Helvetica11

, och 
begynnelsebokstaverna i detta forkla;ar att CH ar landets beteck
ning i postadresser och pa bilar. 

Det har kommit ut en ny tryckupplaga av 50 aur gardsmyg , inrappor
terad av bade Sveinbjorn Blondal och Magni Magnusson . Denna tryck
upplaga bor intressera bade datumfyrblocksalskarna och alla andra 
sam samlar modernt Island. 

Hittills kanda tryckdatum for denna nya upplaga ar 27 . 10.82, 
28.10.82, 29.10.82 och 2.11.82. Upplagan blir intressant for alla, 
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darigenom att markena i denna upplaga avviker fran forsta trycket 
sa mycket att de far ett sarskilt undernummer i Facit (604 b, 
varvid forsta trycket blir 604 a) och formodligen aven i andra 
kataloger . Tyvarr blir det inte lika latt att skilja upplagorna 
sam vid 10 kr/aur hunden (Facit 587), dar a ar pa fluorescerande 
och b pa icke-fluorescerande papper, Snarare blir det en parallell 
till 50 aur Hekla av 1948 (Facit 281~) roed de tva fargerna, Foljande 
olikheter har noterats av Sveinbjorn Blondal och bekraftats vid 
granskning i Stockholm. Det ar den forsta av dem sam motiverar upp
delningen i katalogen: 
a) nytrycket ar klart brunare (forsta upplagan var mera rodbrun), 
b) nytrycket ar tryckt pa ett bredare ark~ vilket gor att margi

nalerna till vanster och hoger ar bredare, 
c) nytrycket har tryckts pa annan maskin (TD3-6) an forsta upp-

lagan (TD3-7), 
d) nytrycket har ett nagot mattare guroroi, 

Hartill kommer, sam Engel Angberg papekat, att nytrycket har vitare 
papper. 

Om roan icke har ett ark eller marginalexemplar blir det i stort 
sett bara den forsta punkten och mojligen papperet sam ger skill
naden mellan upplagorna och naturligtvis uteslutande dessa saker 
nar det galler stamplade marken, 

Sedan sist har vi att rapportera ett antal nya marken. 

(Blivande) Utg.- Valor 
Facit-nr dag (aurar) Motiv etc, 

627 16 I 11 300 Julma rke : noter och duvor 
628 1f 350 noter och klockor 

629 10/2 750 Kabbleka (Caltha palustris) 
630 " 800 Fjallnejlika (Lychnis alpina) 
631 11 1000 Krakklover (Potentilla palustris) 
632 11 2000 Forgiitmigej (Myosotis scorpioides) 

633 24/3 450 Nordenmarke : fjallet Sulur 
634 II 500 : ~ Urridaforsarna 

Forst skall noteras, att alla dessa marken ar tryckta i Schweiz 
(och alltsa ej har datumfyrblock), och att fr.o.m. nr 627 har is
landska postverket antligen overgivit sin tidigare praxis att 
trycka valoren i aurar pa ett satt som om myntenheten kronur inte 
alls fanns, alltsa med alla siffror lika stora. Nu ar den eller de 
siffror, som anger kronur, tryckta i storre stil an siffrorna for 
aurar (t.ex. 10oo pa nr 631). 

Julmarkena 1982 visar noterna till olika delar av en kand isliindsk 
julsang, ;'Nottin var su agaet einn ( ungefar: Nat ten var en under
bar sadan) med ord av Einar Sigurdsson och musik av Sigvaldi 
Kaldalons . 

Den nya blomseri en ( "Blommor V" i Fac it?) med bara hogvalorer mne
haller vaxter valbekanta ocksa fran svensk flora. (Krakklover tycks 
vara kand under tva latinska namn, dels det ovan angivna sam star 
pa market, dels Comarum palustre.) 

Nordenmarkena, for vilka anvandes sarskild FCD-stampel med texten 
"Ferdist urn Nordurlond" ( = res i Norden) , ger oss tva nya vackra 
naturbilder fran Island. Fjallet Sulur ( 11Pelarna") ligger, sam det 
ocksa star pa market, mellan fjordarna Breiddalsvrk och Stodvar
fjordur pa Islands ostkust, och Urridafossar ("Laxoringsforsarna") 
finns i alven Melbugsa. 
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Leif Fuglsigs anmalan i forra Rapport om hans upptackt rorande 
fargerna pa 1930 ars nytryck av 25 och 40 aur Christian X foran
ledde oss att gora ett par uppfoljningsfragor. Den ena avsag vilken 
farg det var pa de marken i dessa valorer som postverket salde 
efter den 1 oktober 1925, det datum da utlandsportona andrades, sa 
att ratt farg pa dessa marken - enligt UPU:s bestammelser - ater
gick till de som gallde 1920 och borjan av 1921. 

Pa denna fraga har vi fa.tt ett utforligt svar fran var vordade 
hedersledamot Sir Athelstan Caroe, som gjort en fullstandig inven
tering av sina stamplade marken, klipp och brev med 25 och 40 aur 
Christian X, glesa linjer. Hans svar visar vilken mangd av upp
gifter man kan fa fram ur en storre samling marken med tydliga 
stamplar. Vi skall har tillata oss att aterge Sir Athelstans resul
tat med en liten omredigering och forkortning. 

25 aur 
Market i brun/gron (1920 ars) farg finns stamplat 1920 och 1921 och 
sedan ofta fran 1927 till februari 1930. Efter denna tid har jag 
avstamplingar 1931 samt tre st. fran 1933 (Blonduos i mars och 
oktober 1933 samt Akureyri i februari 1933). (25 aur tata linjer 
kom uti mars 1932.) 

I rod farg (1921 ars) ar market mycket sallsyntare, och de jag har 
med lasbart artal ar stamplade 1925 och 1926. 

Detta kan tyda pa att postverket annu nagon tid efter den 1 oktober 
1925 salde av de roda markena men sedan overgick till den ar 1920 
tryckta tvafargade upplagan. 

40 aur 
1920 ars farg var lila och den har jag stamplad 1920 och 1921 samt 
oktober 1922. Sedan aterkommer den 1926, 1927 och 1928. Mina sista 
avstamplingar, vilka ligger efter 1930 ars nytryck, ar fran R-vfk 
april 1930 och mars 1932 samt Patreksfjordur 1933. (Marken av 40 
aur tata linjer ar vanliga stamplade 1932 och 1933. Detta marke kom 
ut i mars 19 32. ) 

I den bla fargen (fran 1921) har jag ett flertal stamplade 1922-25 
och ett brev till England 1924. 

Sir Athelstan sammanfattar att det ser ut som om i bada fallen 
postverket under en tid efter 1 oktober 1925 kan ha salt marken av 
1921 ars farger, innan man atergick till 1920 ars upplagor, vilka 
sedan anvandes tills de tog slut 1930. Det var da helt naturligt 
att nytrycken gjordes i 1920 ars farger. 

Vi ar helt overens med Sir Athelstan men kan kanske papeka, att det 
inte ar uteslutet att leveranserna fran det centrala frimarks
forradet alltifran den 1 oktober 1925 gjordes av marken fran 1920 
ars tryck. I Sir Athelstans material finns det ju bara nagon 
enstaka observation av ett marke av 1921 ars tryck anvant 1926, och 
detta marke kan ha gatt ut till ett postkontor fran frimarksfor
radet fore den 1 oktober 1925. 

I vart fall kan nu klart konstateras, att 1920 ars upplagor av 25 
och 40 aur hade tva anvandningsperioder: dels 1920-21, dels fran 
dirka 1926 (mojligen redan slutet av 1925) och framat. Detta ar ju 
valdigt intressant och tidigare helt okant. Vi sander Sir Athelstan 
vart varma tack for den moda han nedlagt pa att fa saken utredd. 
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Det l osa antagande om fargerna pa dessa marken efter 1925 , som vl 
kastade fram i forra Rapporten, var alltsa helt riktigt. 

En annan fraga vi gjorde i forra rapporten i anslutning till Leif 
Fuglsigs artikel om de bagge Christian X-valorerna var om nagon 
hade belagg (ark eller arkhorn) for existensen av 40 aur lila med 
fabrikationsnumret 379 G. Det verkade ju sa overraskande, att 
denna tryckupplaga fran 1930 helt kunnat bli utelamnad bade i 
1973 ars islandska Handbok och i Jonsbok. Svar och bild har vi fatt 
fran Leif Fuglsig sjalv. Han har ett arkhorn av just 40 aur lila 
med 11No 379 G" i marginalen. Han namner ocksa att det var just 
detta objekt som satte honom pa sparet till att utforska vad som 
tedde sig som ett mysterium. 

Leif Fuglsig vill passa pa att stalla ytterligare en fraga till 
vara medlemmar. Den galler patrycket 1926 av EIN KR6NA pa 40 aur 
bla. Islandska handboken och andra kallor uppger att detta patryck 
ar kant pa 1923 ars tryckupplaga med fabrikationsnummer 227 
(227 K). Det verkar dock inte otankbart att frimarksforradet kan 
ha haft inneliggande en del ark av 1921 ars tryckupplaga, till 
exempel darfor att man 1925 kan ha dragit in fran postkontoren 
oforbrukade ark av 40 aur bla och bytt ut dem mot lila marken. 
Alltsa: kanner nagon till EIN KR6NA pa 40 aur bla av 1921 ars 
tryck med fabrikationsnummer 177 (177 K)7 

Bilagor 
Inbetalningskort for arsavgiften 
Resultatlistan fran auktionen den 24 november 1982 
Artikeln "Avarter av markena i serien Tva Kungar" 
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