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Kara foreningsvanner! 

Nar ni far detta i handen, har den egentliga foreningsverksam
heten for varen gatt till anda. I varje fall blir det inte 
fler moten i Stockholm och Goteborg forran i host - dock med 
ett viktigt undantag. Vi raknar med att manga bade svenska och 
i utlandet boende medlemmar kommer att besoka utstallningen 
STOCKHOLMIA 86, som pagar 20 augusti - 7 september och blir den 
storsta frimarksutstallningen hittills i Sverige. 

Vi planerar ett eller forhoppningsvis tva arrangemang i fore
ningen under utstallningstiden. Det ena skulle innefatta besok 
pa det nyinredda och omdisponerade Postmuseum i Stockholm, med 
visning ledd av postmuseichefen eller nagon av hennes med
hjalpare. Svenska postverket fyller i ar 350 ar, vilket bl.a. 
foranlett denna upprustning av museet. Det andra blir en fore
ningskvall, troligen med nagot intressant foredrag. Ebbe Eldrup 
har erbjudit sig att stalla upp och tala om klassisk islandsk 
filateli med posthistoria, om det nu gar i las med datum, vilket 
vi verkligen hoppas. 

Tyvarr har det inte varit mojligt att nu meddela datum och tid 
for dessa begivenheter, framst darfor att vi icke fatt uppgift 
fran Postmuseum om tiden for besoket dar. Vi gor darfor pa fol
jande satt: 

a) Till alla medlemmar med S efter medlemsnumret (Stockholms
avdelningen) sander vi ut ett meddelande om motena. 

b) Alla ovriga medlemmar, som tanker komma till Stockholm och 
vill vara med om motena, bar i god tid fore Stockholmia uppge 
att de vill ha detta meddelande. Detta sker lampligast med ett 
kort eller brev till sekreteraren (Hanner, adress se evan). 

Val mott vid STOCKHOLMIA 86! 

Ha nu en riktigt skon sommar - men hor Du till dem som annu inte 
erlagt arsavgiften (se langre fram i rapporten), ordna den saken 
forst. 

Sekreteraren 

Kommande sammantraden: vid STOCKHOLMIA, se evan. 

Hastens sammantraden: 

Stockholm. Lokal Tony Bjellefors' kontor, Drottninggatan 56, 4tr. 
Tid kl. 19.30. 
Tisdagen den 23 september 
Tisdagen den 21 oktober 
Onsdagen den 19 november 
Tisdagen den 9 december 

Program for dessa dagar annu 
ej faststallt 

Forsta sammantrade 1987: Onsdagen den 14 januari 

GOteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad med borjan den 9 september. Pro
gram i annons i Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen~ 
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Vid foreningens arsmote den 19 februari 1986 omvaldes samtliga 
f'unktionarer: 
Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Bernhard Beskow 
Einar Kristjansson 
Per Hanner 
Engel Angberg 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Ingvar Andersson (for Gbg-klubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Vid arsmotet i Islandsklubben i GOteborg 1986 omvaldes ocksa 
alla styrelseledamoter: 
Ordforande Ingvar Andersson 
Vice ordforande Bjorn Forsgren 
Sekreterare Bengt Olofsson 
Kassor Tom Rinman 
Bibliotekarie Kaj Librand 
Revisor Ingvar Ottosson 

Tva av Goteborgs styrelseledamoter har sa nyligen bytt adress, 
att den nya kanske inte finns med i telefonkatalogen. Ny adress 
ar: 

Tom Rinman Sjomilsgatan 18, 421 37 v. Frolunda 
tel. 031/47 52 67 

Kaj Librand Dirigentgatan 2, 421 38 v. Frolunda 
tel. 031/49 23 49 

Bada nyssnamnda arslllOtena fattade ocksa beslut om arsavgitter 
for 1987. Beslutet blev i bagge fallen att for detta ar bibe
hAlla 1986 ars avgifter. 

Har Du betalt avgiften for i ar? Kan Du inte med visshet svara 
ja pA den frAgan, skall Du ta Dig en titt pa efterfoljande 
tabeller och se om Ditt medlemsnummer (som finns i medlemsfor
teckningen och pa adressetiketten till denna forsandelse fran 
foreningen) finns dar. Om sa ar fallet, skynda Dig att betalal 

a) Foljande skall betala 50:- till postgiro 26 73 70-5, 
Islandsklubben i GOteborg 

97 G 
104 G 
110 G 
125 G 
148 G 
154 G 

176 G 
244 G 
329 G 
330 G 
331 G 
337 G 

352 G 
362 G 
369 G 
386 G 
390 G 
392 G 

428 G 
448 G 
537 G 
542 G 
546 G 
568 G 

575 G 
578 G 
585 G 
598 G 
605 G 
613 G 

615 G 
629 G 
631 G 

b) Fol ·ande skall betala till ost iro 40 2 7-5 Forenin en 
Islandssamlarna eller - om de bor i ett land varifr man inte 
kan 1nbetala till svenskt postgirokonto - sanda beloppet i 
svenska sedlar till Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-115 24 
Stockholm. (Se ocksa forra rapporten om betalning fran lander 
utanfor Norden.) Medlemma.r i de nordiska landerna, inkl 
Fal'Oarna och Island, bor anvanda den inbetalningsblankett, 
som medfoljde forra rapporten. Beloppet ar 40:- kr, om numret 



Medlems
statistiken 

De senaste 
frimarkena 
fran Island 

- 3 -

efterfoljes av ett S (= bor i Stockholmsomradet), annars 35:
kr (se dock not x i vissa fall). 
Eftersom sa manga av nedanstaende hor till vara utlandska med
lemmar, anger vi ocksa landsbokstaver for dem som inte bor i 
Sverige som en extra paminnelse. 

29 s 
52 s 

. 65 
66 (DK) 

130 (DK) 
152 (D) 
235 

262 
276 
303 (IS) 
308 (Far) 
311 s 
382 (DK) 
416 (US)x 

418 ( GB) 
457 
473 s 
476 s 
478 
486 (IS) 
498 (IS) 

500 
519 (N) 
540 (US) 
563 s 
566 s 
580 (IS)x 
582 (IS)x 

x) De sa markerade har belopp tillgodo, namligen 

583 (IS) 
587 s 
592 (IS)x 
602 (IS)x 
606 (IS) 
614 (DK) 
626 
638 

416 10 :- 580 25:- 582 5:- 592 5:- 602 15:-
och kan alltsa minska inbetalningarna med angivna belopp. 

(Ovanstaende lister upprattade per den 5 maj. Har Du betalt 
senare, kan Du bortse fran paminnelsen . ) 
Observera att de som salunda skall betala samtidigt kan, om de 
vill, betala avgiften for 1987, som ar samma som for 1986 enligt 
ovan . 

Den slutliga medlemsstatistiken for 1985 fick ett litet samre 
utfall an vi antog i forra rapporten. Detta berodde pa att vi 
maste avfora flera medlemmar an beriiknat for obetald avgift for 
det aret. Sa har blev utfallet: 

Foreningen Islands-
exkl. Gbg- klubben i 
klubben Goteborg Totalt 

Medlemmar den 1 januari 1985 197 118 315 
Nya medlemmar 10 9 19 
Avgangna och avlidna -11 -16 -27 
Medlemmar den 1 januari 1986 196 111 307 
Av medlemmarna vid arets slut var 66 boende utanfor Sverige, 
fordelat pa 

Norden (Danmark 19, Faroarna 1, Island 18, Norge 10) 48 
Europa i ovrigt (England 2, Frankrike 2, Nederlanderna 

2, Schweiz 4, Vasttyskland 4) 14 
Amerika ( Canada 1 , USA 3 ) 4 

Kanner Du nagon som borde vara med i var forening? Varva henne 
eller honoml Meddela sedan foreningens sekreterare, som da 
genast tillsander Dig eller den blivande medlemmen direkt en 
anmalningsblankett. 

T.o.m. maj har foljande nya marken utgivits under 1986. 
Facit Utg.- Valor 
nr. dag (aurar) Motiv etc. 
681 19/3 6oo Sadesarla (Motacilla alba) 
682 if 1000 Stjartand (Anas acuta) 
683 II 1200 Stenfalk (Falco columbarius) 
684 ii 1500 Tordmule (Alca torda) 

685 5/5 1000 Eutl0pamarken: Skaftafell nationalpark 
686 II 1200 II Jokulsa-klyftan national-

park 

687 27/5 1000 Nordenmarken : Stykkisholmur 
688 II 1200 " Seydisfjordur 



- 4 -

prostur Magnusson (se Rapport 63) har har ater lyckats med att 
utforma ett antal verkligt vackra marken, sarskilt da de sex 
forsta. Markena ar tryckta i Schweiz och saknar alltsa datumfyr
block. For varje emission anvandes sarskild forstadagsstampel. 

De fyra faglarna ar sadana, som ar valkanda aven fran andra 
nordiska lander, eftersom de alla har sin utbredning over stora 
delar av norra Europa. Stjartanden heter pa islandska grafond 
men skall ej forvaxlas med den slakting, som i Sverige kallas 
gravand . Stenfalken ar den minsta av falkfaglarna och alltsa 
icke identisk med den betydligt storre islandsfalken. Tordmulen 
(pa islandska alka) ar en alkfagel, och sadana finns som bekant 
i stora kolonier pa fagelberg, sadana som Islands och Norges 
klippiga kuster har manga exempel pa . 

Temat for arets Europa-markesutgivning ar naturskyddet, och 
Island har valt att hamta motiven fran tva av sina national
parker. 

Skaftafell ar en gammal gard, namnd i Njals saga redan, som 
ligger pa Islands sydsida alldeles under landets storsta jokel, 
den valdiga Vatnajokull, och icke langt fran den plats vid sjalva 
kusten, Ingolfshofdi, dar Ingolfur Arnarson enligt sagan forst 
steg i land, da han kom fran Norge, cirka ar 873. Pa frimarket 
ser man garden Skaftafell och i bakgrunden Vatnajokulls och hela 
Islands hogsta punkt, HvannadalshnUkur (litet mer an 2.100 m hog 
eller alltsa nastan jamnhog med Kebnekaise, Sveriges hogsta 
punkt) . Omradet kring Skaftafell blev nationalpark 1968 och det 
naturskyddade omradet omfattar nu 1.600 km2. 

Alven Jokulsa a Fjollum hamtar sitt vatten just fran Vatnajokull 
men fran dess norra sida, varifran den rinner norrut for att ut
mynna i havet pa nordkusten i ett stort delta ester om Husavik. 
Under loppet genomflyter den ocksa den klyfta eller kanjon, som 
12 kr-market avbildar och kastar sig i narheten 45 m ned i det 
storartade vattenfallet Dettifoss, som redan 1956 kom pa frimarke 
(Facit 341). Omradet blev nationalpark 1973 och omfattar 150 km2, 

Det gemensamma motivet for arets Norden-marken ar vanorter. Vart 
och ett av landerna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige 
ger ut tva frimarken och vart och ett av dessa 10 marken har ett 
motiv fran en stad i det egna landet och dessutom medtas namnen 
pa dennas vanorter i de andra fyra landerna. Detta skulle ge 
sammanlagt 50 namn pa nordiska stader eller andra tatorter, om 
alla kedjorna var olika, men ett finskt och ett svenskt marke 
upptar samma vanortskedja, varfor 45 orter blivit namnda, nio i 
varje land. Har blir det ju mojligheter for specialsamlare, t.ex. 
den som samlar ett land och dessutom marken med anknytning till 
detta men utgivna av andra lander . 

De sju islandska orter, som namns pa de andra landernas marken 
ar foljande : 

pa danska marken: 

pa finska marken: 
pa norska marken: 
pa svenska marken: 

Husavik (felstavat till Husavik - varfor inte 
lika garna Husevig?) och Mosfellssveit 

isafjordur och Neskaupstadur 
Blonduos och Akureyri 
Hafnarfjordur (och Neskaupstadur igen) 

Mosfellssveit ar ett tatbebyggt forortsomrade norr om Reykjavik. 
(Har kommunen bytt namn? Enligt tillgangliga kallor heter den 
Mosfellshreppur - men "hreppur" och 11sveit 11 ar olika ord for 
"kommun 11

• ) 
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I forra rapporten skramde vi med att namna att ett 500-kronurs 
marke skulle utges i juli. Enligt vad scm senare uppgivits blir 
valoren 11bara 11 250 kr, vilket ju inte ar sa daligt det heller 
(c. 43 svenska kronor). 

Under 1985 och 1986 har den islandska r egeringen vidtagit vik
tiga atgarder for att fa bert eller i varje fall mycket kraftigt 
dampa den inflation, scm landet nu haft i manga ar. Enligt 
senaste uppgifter har dessa atgarder visat sig klart effektiva . 
Det har framforallt gallt att fa bert den indexuppraknings
automatik scm har funnits och underhallit inflationen. Gick 
priserna upp, skulle lonerna justeras upp, vilket ledde till 
hogre kostnader i kronor och darmed hogre priser, vilket med
forde hogre loner osv. Det nya laget kommer, om det bestarj att 
medfora att valorerna pa de islandska markena inte skall behova 
aka sa mycket fran ar till ar. 

Reykjavik blev stad den 18 augusti 1786 och firar darfor 1 ar 
sitt 200-arsjubileum. Den riktiga festdagen blir just den 18 
augusti och da kommer det ocksa ut nya frimarken. 

blev ju, som vi namnde i forra rapporten, Pall H. Asgeirsson 1 

Gardabaer, och honom tackar vi for ett trevligt brev. Redan 
forra gangen kunde vi ju ha namnt, att vi visste att han var en 
framstaende person i islandska samlarkretsar. Han berattar nu 
att han under de 6 senaste aren beklatt ordforandeposten i var 
vanforening Felag Fr1merkjasafnara och lagt ned mycket arbete pa 
denna . Kommer Du flygande till Island, ar det kanske han sam ser 
till att planet kommer ratt och sakert ned, ty han ar till yrket 
flygtrafikledare och har varit det i hela 38 ar, varav de 
senaste 23 aren i Keflavik - tidigare 1 Reykjavik. 

Karl-Erik Allberg i Umea har fatt tag i en 11posttidtabell for 
Reykjavik 11

, omfattande april och maj 1929, vilken han fann 
mycket intressant. Vi instammer. Eftersom nastan alla postturer 
utgick fran eller slutade i Reykjavik ger denna tidtabell en fin 
ogonblicksbild over hur det kunde se ut med postbefordringen vid 
en tid som ligger efter Sir Athelstan Caroe 1 s historik, som 
slutar 1919 ~ och innan vagvasendet blivit namnvart utbyggt och 
nagon regelbunden flygtrafik startats. Den ger ocksa ett fint 
bidrag till den islandska sjopostens historia. Lat ass alltsa 
forsoka att av denna "tidtabell" draga fram vad vi kan fa veta 
om hur posten befordrades 1929. 

I Reykjavik var det val ordnat med brevbaringen. Brev bars ut 
kl. 9 och 15 varje dag utom pa son- och helgdagar, da bara turen 
kl. 9 utgick. Alltsa mycket battre an hur vi har det i Stockholm 
numera, troligen ocksa i Reykjavik . 

Till de narmaste orterna gick det ~stbilar. Sadana gick dag
ligen till Hafnarfjordur och till Alafoss (inom c. 10 km avstand 
fran R-vik) , 3 dagar i veckan till Sandgerdi (i narheten av 
Keflav1k) och en dag i veckan dels till Grindav1k (ocksa detta en 
ort pa Reykjanes-halvon), dels till Reynivellir och Brautarholt 
(vid kusten norr om R-vik). 

Av tidtabellen ser det inte ut som om dessa turer medforde post 
till langre bert belagna orter. Om sa ej var fallet och orterna 
inte fick sin post per skepp (framst med 11 Esja", se nedan) utan 
lag i inlandet, betjanades de av de langre postlinjerna, scm val 
till storre delen gick med hastar och som ute i landet hade ett 
antal sidolinjer. Av dessa postlinjer namns i tidtabellen: 
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Nordan- og vestanpostur, som alltsa gick till vast- och nord
landet. 

Avgang for denna fran R-v1k var i dessa manader bara 12 april 
samt 5 och 30 maj, alltsa med i genomsnitt 24 dagars mellan
rum och med samma intervaller kom posten till R-v1k fran 
denna linje. 

Austanpostur, som gick utefter sydlandet till ostlandet. 
Den avgick 18 april, 9 maj och 30 maj, alltsa var tredje 
vecka och ankom lika ofta. 

Sa har vi sjoforbindelserna .. Foljande fartyg namns i listan. 
a) i inrikestrafik: 

71Esja11 var ensam om att gora rundturen kring Island och av
gick ungefar var 17 dag fran R-v1k, dit den aterkom efter 
12-14 dagars resa. Varannan tur gick medsols, varannan mot
sols . 
"Sudurland11 gick i genomsnitt var femte dag den korta turen 
over Faxafloi till Borgarnes, varifran den aterkom samma 
eller pafoljande dag, men den hade ocksa enstaka litet langre 
turer norrut till Breidafjordurs hamnar. 

b) i omvaxlande inrikes och utrikes trafik gick tre skepp: 
"Island" och "Drenning Alexandrine 11 gick fran K~benhavn via 
Faroarna till R-vik, men innan de atervande gjorde de ocksa en 
tur fran R-vik till Akureyri. De bada fartygen gav tillsammans 
en turtathet av 14 dagar. 
"Gullfoss" gick i en liknande rutt men pa vag till och fran 
K~benhavn angjorde man Leith i Skottland i stallet for Far
oarna och mellan varje langtur en avstickare till Breida
fjordur eller till ostfjordarna. 

c) i enbart utrikestrafik (dock i flera fall med anlopande av 
andra islandska hamnar an R-vik): 
"Bruarfoss" gick som "Gullfoss 1

' till Leith och K~benhavn, ~ 
vissa turer via Islands nordkust. 
"Lyra" gick till Norge varannan vecka och dit gick ocksa 
"Nora" men via Islands nordkusthamnar, varfor omloppstiden 
blev cirka en manad. Vilka hamnar i Norge som anloptes av 
dessa skepp anges inte. 
"Godafoss" och "Selfoss" gav tillsammans en forbindelse var 
14 . dag till Hull i England och Hamburg. 
"Bothnia", slutligen, gick till Leith var 14. dag. 

Post till utlandet hamnade alltsa i (bortsett fran Faroarna) 
nagon av staderna K~benhavn, Leith, Hull och Hamburg eller i 
nagon norsk kuststad. Forbindelserna till flera av dessa platser 
gick som synes oftare an till vissa omraden i inlandet . 

Det bar kanske betonas att denna lista bara upptar postforande 
fartyg och alltsa icke med sakerhet alla linjefartyg . De angivna 
skeppen ar bade islandska, danska och norska, men for denna gang 
avstar vi fran en uppdelning. 

Som vi tidigare nagra ganger namnt, sysslar var medlem Torben 
Hj~rne med studier av den gronlandska posthistorien, vilket bl.a. 
resulterat i att han utgivit tva backer om denna i en planerad 
serie om fyra band. Det ar "nr 1" om paketadresskort och 11nr 3" 
om pakke-porto-markena och frimarken. 

Nu har han kommit med en bok, som ligger litet vid sidan om den 
namnda serien, men som anda innehaller mycket posthistoria, och 
som heter 11Special catalogue Classic Greenland". Den katalogise
rar och prissatter (i danska kroner) paketmarkena - med alla 
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deras upplagor och varianter - och frimarkena fram till 1957 och 
bygger darvid givetvis pa de intressanta forskningsresultat som 
redovisades i de tidigare volymerna . 

Men inte bara markena behandlas. Boken innehaller ocksa en kata
logisering av stamplarna pa de gronlandska markena och klargor, 
vilka av dessa som ar verkligt postalt anvanda. Aven en katalo
gisering av alla gronlandska postkontor med deras stamplar och 
dessas anvandningstid finns medtagen och mycket annat. 

For den som samlar Gronland och speciellt da dess stamplade 
marken, brev och adresskort ar boken~ savitt vi kan forsta, en 
guldgruva av upplysningar. 

Katalogen ar pa 96 sidor och anges kosta danska kr. 119:- inkl. 
dansk moms. Den bestalls lampligast direkt hos forfattaren, vars 
adress ar Box 536, DK-8100 Arhus C. 

Att Hopflug-breven var exakt 298 st. och alla med rek-etiketter 
numrerade fran 1 till 298 har man ju gatt och trott. Emellertid 
har Leif Fuglsig observerat, att pa en norsk auktion i varas ut
bjods ett Hopflugbrev utan reketikett men i ovrigt med korrekt 
frankering och avstampling (R-v1k 11.VII.33), sista dag for 
korrekt avstampling). Han har skaffat oss bild av detta objekt 
och dess baksida. 

Detta brev kan inte r8.knas till de 11 riktiga" Balbo-breven, efter
som det avviker en hel del fran det vanliga. Det ar adresserat 
till en av Balbos flygk.aptener med adressen "Atlanteskadern, 
Chicago, USA 11

• Tydligen har flygaren ordnat detta kuvert for egen 
r8.kning i Reykjavik (det ar Hotel Borgs kuvert), fatt det av
stamplat och sedan fatt ta det med sig mot lofte att overlamna 
det till sig sjalv i Chicago. Darfor har ingen reketikett pa
satts och inte heller den lilla islandska luftpostetikett, som 
annars horde till ordningen. 

Detta visas ocksa av att brevet saknar ankomststampel fran USA. 
Flygaren tycks ha sett detta som en brist, ty han har skaffat 
sig tva andra poststamplar pa brevet for att dokumentera retur
flygningen fran New York till Rom, vilken gick over New Foundland, 
Azorerna och Lissabon. Den 28 juli var Balbos eskader i Shoal 
Harbour i New Foundland. Denna dag har brevet pa baksidan fatt 
en stampel pa postkontoret i en art som tycks heta Clarenville. 
Den 10 augusti kom flygeskadern till Ostia vid Rom, men ett par 
veckor senare tyckte val kapten Miglia att han ocksa borde ha 
sitt kuvert stamplat i Rom. Den 29 augusti travade han alltsa in 
pa ett romerskt postkontor (inrymt i hotell Palazzo e Ambasciatori) 
och fick kontorets stampel paslagen. Inte kunde man vagra en av 
hjaltarna i eskaderflygningen en sadan liten tjanst! 

Det kan givetvis finnas flera brev av liknande slag. Det var ju 
nara hundra man - flygare och maskinister - med pa dessa flyg
ningar. 

Det finns tydligen anledning att igen varna for "konstgjorda" 
nummerstampelbrev och upprepa vad vi sade i rapporterna 45, 46 
och 50 (1981-82). Brev av denna typ har ater dykt upp pa auk
tioner. En av vara medlemmar har sant oss avbildningar av 14 brev, 
som han kept som en post pa auktion, lyckligtvis med fullt med
vetande om att det kunde rora sig om forfalskningar och darfor 
inkopt till lagt pris. Enligt var bedomning har knappast nagot av 
deSSa HbreV11 befordratS med pOSten OCh bara nagra Stycken SkUlle 
- om man bortser fran den saken - kunna beskrivas som korrekta. 
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A) Det finns en serie av kuvert, frimarkta med 10 aur Tva 
kungar, fintandat, och avstamplade med numren 9, 18, 105, 140 
och 185 . (Vi har genom aren sett flera ex. av varje nummer.) 
Kuverten ar mycket vita och uppenbarligen yngre an frimarkena, 
och de visar inga spar av postbehandlingo Adresserna ar alla 
skrivna pa en mycket dalig skrivmaskin med bl.a. fel pa om
skiftaren . Ett speciellt kannetecken, som vi inte vagar avsloja 
har, visar att de inte skrivits av en islanning. (Skriv till oss, 
om Du behover veta mera om detta.) Nummerstamplarna ser ut att 
vara original - troligen komna pa avvagar - men avtrycken visar 
att de ar mera slitna an de var vid den tid, da de anvandes for 
avstampling av denna frimarksserie. Bl.a . framgar detta av 
buckler och brett pa ringarna. 

B) Samma person (vi har i tidigare rapporter gissat pa en 
hollandare) med samma skrivmaskin har ocksa skrivit adresser pa 
ett antal kuvert med marken med senare utgivningstid. En del av 
dessa kan tillhora 

C) en serie av oadresserade kuvert, som vi namnde i rapport 50, 
dar vi varnade for oadresserade kuvert med nr 7, 10, 15, 18, 27, 
43, 99, 105, 148, 153, 255, 259 och 291 (flera nummer finns an
tagligen). De flesta av dessa avstamplingar har gjorts p8. marken 
utgivna, da resp. nummerstampel icke langre anvandes (undantag 
nr 255 och 291 och kanske nr 15). 

1. I rapport 61 bad vi om andra samlares synpunkter pa Walther 
Fengers uppfattning att fargerna pa de tva upplagorna av 5 
aur bla - den grovtandade (Facit nr 23) tryckt 1876 och den 
fintandade (F. nr 9) tryckt 1878 - borde anges sa, att den 
grovtandade ar grabla, men den fintandade alltid bla (och 
alltsa icke som Facit gor). Pa denna uppmaning har vi fatt 
svar fran Sir Athelstan Caroe, som helt instammer i Walther 
Fengers uppfattning. (Kanske vi nu kan fa Facit att andra och 
att justera utgivningsaret for F. nr 9 till 1878?) 

2. I rapport 62 stallde vi en fraga till alla medlemmar som har 
marken stamplade pa 1890-talet, om nagon kunde patraffa ett 
frimarke stamplat med Reykjaviks forsta brostampel tidigare 
an den 18.8.94 (aldsta datum kant av Islandsgruppen i Danmark). 
Flera medlemmar har rapporterat att de sokt igenom sina sam
lingar utan att hitta nagot tidigare datum. Avstamplingar 
under 1894, senare an den 18.8, har man daremot patraffat. 

Sir Athelstan Caroe har sant oss ett foto av en 40 aur med 
namnda stampel, vilken ser ut att ha datum 20.6.93. Enligt 
var uppfattning ar det dock troligast att sista siffran ar en 
8, vars vanstra del blivit utan farg. Annars far val denna 
avstampling jamstallas med det stampelavtryck "13.7.91 11

, som 
Sir Athelstan tidigare inrapporterat och som definitivt beror 
pa att datum blivit felinstallt. 

Vi ber alla som annu inte undersokt sina samlingar pa jakt 
efter tidiga datum att gora det. Det vore val roligt att finna 
att man ager aldsta kanda (korrekta) datum, eller hur? 

Eftersom manga medlemmar sagt, att de tyckte vart referat i 
rapport 62 fran forsta auktionen pa Holger Crafoords samling var 
intressant, skall vi pa liknande satt redogora for den andra auk
tionen, som hells av Postiljonen AB i Malmo i mars i ar. Fran dem 
som var narvarande vid auktionen har vi inhamtat att aven denna 
gang storsamlare fran manga olika lander var representerade . 
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