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Tyvarr maste jag inleda denna rapport med sorgens budskap. Tva 
stora filatelister, som gjort ovarderliga insatser pa bl.a. 
Islands-filatelins omrade, har gatt ur tiden: Folmer 0stergaard 
och Sir Athelstan Caroe. Darmed har ocksa var forening forlorat 
tva framstaende och hogt uppskattade medlernmar, vilka bada trots 
hog alder standigt visade ett livligt intresse for var forenings 
verksamhet. 

Folmer 0stergaard avled den 3 april. Han blev 78 ar. Till yrket 
var han civilingenjor och han hade bl.a. varit med om byggnads
arbeten pa Faroarna och i Island under och efter andra varlds
kriget. Detta gjorde honom, som redan var filatelist, speciellt 
intresserad av dessa landers filateli och han blev en av varldens 
stora specialister pa dessa omraden. Ofta anlitades han som jury
medlem vid utstallningarna. En egenskap, som man annars inte ofta 
finner hos de verkligt stora filatelisterna, vilka garna agnar 
sig belt at aldre tiders marken, hade Folmer genom sitt levande 
intresse aven for den senaste tidens nyheter. Vad som ar nytt 
nu blir ju posthistoria en gang. Hans bidrag till vara rapporter 
vittnar om detta, lika val som om all-round-kunskap om tidigare 
skeden. Bland vara medlernrnar, icke minst i Sverige, hade han 
manga personliga vanner, som nu sorjer honom. Vi ar glada over 
att var sa nyligen startade systerforening, Islandsklubben i 
Danmark, som forsta atgard utsag honom till hedersledamot. Over 
detta blev han mycket lycklig, och under sitt sista halvar be
rattade han ofta i sina brev till oss om sin verksamhet i och for 
den nya klubben. Men han glomde for den skull inte bort Islands
samlarna. 

Sir Athelstan Caroe avled den 19 april i en alder av 84 ar. I 
motsats till Folmer, som gick in som medlem i var forening redan 
strax efter dess start, kom Sir Athelstan i kontakt med oss forst 
for 10 ar sedan, da vi valde in honom som hedersledamot i egen
skap av Islands-filatelins grand old man. Athelstan var engelsman 
men tillhorde en familj med rotter i Danmark. Som ung var Athelstan 
och hans bror praktikanter i K~benhavn och vid den tiden blev deras 
filatelistiska intresse for Danmark, Island och DVI grundlagt och 
grundmurat. Bada blev stora filatelister och Athelstan ocksa 
forskare i den islandska posthistorien och filatelin. Hans stor
verk ar val "Icelandic Posts 1776-1919", en artikelserie som senare 
utkom som bok. Sir Athelstan gladde sig mycket at hedersledamot
skapet hos oss, laste artiklarna i vara rapporter med omsorg och 
kornrnenterade och kompletterade dem ofta i den livliga korrespondens 
som han under sina 10 ar i foreningen upprattholl med foreningens 
sekreterare, aven sedan han efter en hjarnblodning 1984 fatt 
svarigheter att skriva. Manga blev hans inlagg i rapporterna. In 
i det sista sysslade han ocksa med sina samlingar, och han sande 
in bud till var varauktion i ar for att bl.a. komplettera sin 
nurnrnerstampelsamling. 

Deras minne kornrner att leva. 
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Denna rapport ar litet sen - borde val ha kommit ut i maj - men 
genom forseningen kan vi fa med resultatlistan fran varauktionen. 
Auktionslistan var ju stor med over 700 utbjudna poster, varav 
184 saldes. Foreningen star i stor tacksamhetsskuld till Hans 
Raland, som praktiskt taget ensam svarat for hela arbetet och 
gjort det med den aran. 

Jag har tidigare aviserat, att blanketter for inhamtande av upp
gifter till var nya medlemsforteckning skulle ga ut med denna 
rapport. Men blanketter som skickas ut pa sonunaren kan ge lag svars
frekvens och darfor uppskjuts nu utsandandet till i host. 

Stockholmsavdelningen avslutade sasongen genom "varsanunantradet" 
hos var ordforande och hans rara fru, alltsa hos Berit och 
Bernhard Beskow, och tackar dem varmt for att vi annu en gang fick 
gladjen att besoka dem en vacker varkvall. 

Ha en bra sonunar och kom tillbaka till sanunantraden och ovrigt ar
bete med friska krafter efter den. Anteckna redan nu sanunantrades
dagarna, Du som bor sa att Du kan vara med pa rnotena. 

Hej! 
Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr. (Beskow). Tid kl. 19.30. 
Den sorn inte tidigare fatt portkoden bar i forvag ringa Beskow 
(0762/414 56) eller Hanner (08/667 45 75) for att fa koden. 
Onsdagen den 7 september Det blir troligen en Islands-film. Per 

Olov Abraharnsson visar sin samling av 
svenska jarnvagsstarnplar 

Torsdagarna den 6 oktober, 10 november och 8 december Program 
ej annu bestamt for dessa 

Goteborg. Lokal Norska Sjornanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje rnanad med borjan den 13 september. Program 
i annons i Goteborgs-Posten sondagen fore rnotesdagen. 

Har Du annu inte betalt arsavgiften for 1988, her kassorerna Dig 
entraget att gora det snarast. Inbetalningskort medfoljde forra 
rapporten. Har Du inte detta kort kvar, finns nya neutrala blanket
ter att hamta pa varje postkontor. 

G-rnedlenunar betalar till Islandsklubben i Goteborg, postgiro 
26 73 70-5 och arets avgift ar 60:- kr. 

Ovriga rnedlenunar betalar till Foreningen Islandssarnlarna, postgiro 
40 29 57-5. Avgiften ar for medlemrnar i Stockholmsornradet (S efter 
rnedlernsnumret) 50:- kr, for ovriga 45:- kr for 1988. (Avgiften for 
1989 - om nagon vill betala in den pa en gang- ar sanuna som 1988.) 

Medlenunar i Island ombedes vanligt men bestarnt att betala rned den 
oversanda postgiroblanketten och inte (ekki) rned check. Medlenunar 
i sadana lander, fran vilka man inte kan betala till vara postgiro
konton, kan i rapport 71, sid 3, lasa om larnpligt betalningssatt. 
Om betalning sker rned check, vilken rnaste vara dragen pa svensk 
bank och i svenska kronor, glom inte tillagget, sorn nu hojts till 
25 kr. De sorn har tillgodohavande pa en del av avgiften fran tidig
are ar, finner uppgift harorn i rapport 71. 

Vid arsmote den 8 mars 
Ordforande 
Vice ordforande 
Kassor och sekreterare 
Bibliotekarie 
Revisor 

1988 valdes foljande 
Ingvar Andersson 
Johnny Pernerfors 
Torn Rinman 
Kaj Librand 
Ingvar Ottosson 

styrelse: 
ornval 
nyval 
ornval/nyval 
ornval 
ornval 
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Aven om manga av de dyrare objekten i varauktionen blev os a lda, 
far auktionen ans e s ha gett ett fullt tillfredsstallande resul
tat. Auktionslistan och dess stora bildbilaga inneholl ju ocks a 
material av alla de slag, och antalet salda poster blev start, 
se bilagd resultatlista. Antalet inlamnare var 14, antalet 
kopande medlemmar narmare 40. Utbetalningen till inlamnarna kan 
ske inom den narmaste tiden, men nagra inlamnare berors av de 
poster som i resultatlistan anges som inropade for Sir Athelstan 
Caroe. Vi h a r annu inte fatt klart besked om dessa poster kommer 
att losas ut av sterbhuset. 

Man skulle val ha vantat sig att Hans Raland, som svarat for var
auktionen, nu skulle vilja dra sig ur denna verksamhet for en tid, 
trott pa slitet och matt pa ara. Men nej. Han har forklarat sig 
beredd att ocksa svara for ett arrangemang i host och har med var 
ordforande overenskommit att denna gang ordna en offert med fasta 
priser, "hostofferten". Inlamning till denna kan ske liksom till 
en auktion, och foreningens provision pa salda objekt blir 10 %. 

For inlamningen galler samma regler som vid auktionen, se Rapport 
70, vilket bl.a. innebar uppsattning av objekten pa instickskort 
eller liknande samt att objekten maste vara fortecknade pa en med
foljande lista med erforderliga uppgifter (se Rapport 70 eller 
varauktionslistan), denna gang dock inte med minimipris utan med 
det fasta pris Du vill satta. Lagsta pris per objekt ar denna gang 
40 kr. Samlingar och samlingsposter kan inte medtas i offerten. 
Den som vill inlamna till offerten skall ha sant in sitt material 
och sin lista till Hans Raland, Legendvagen 15, 175 70 JARFALLA 
senast den 30 september. Om Du vill fraga honom om nagot ar Hans 
bostadstelefon 0758/546 76 (obs. nytt nummer). 

I sammanfattningen i forra Rapport av 1987 ars islandska frimarks
utgivning rakade vi skriva: "Bade islandska och svenska kronan 
har varit relativt stabila (under 1986 och 1987), men som synes 
harden svenska varit nagot stabilare." Orden "som synes" avsag 
att den islandska kronans genomsnittspris i svenskt mynt hade fallit 
fran 17,5 ore 1986 till 16,5 ore 1987. 

Redan innan den namnda rapporten hunnit skickas ut undergick den 
islandska kronan en devalvering, sa att dess varde fall fran 16 
till 15 svenska ore, dvs. med 6 %. Aven ovannamnda fall pa ungefar 
6% mellan 17,5 och 16,5 ore var ju inte helt obetydligt. Vart ut
talande om islandska kronans "relativa stabilitet" visade sig vara 
annu mera obefogat, da vi senare erfarit att inflationen under 
1987 i Island varit 25 %. Man hoppas kunna sanka detta tal under 
1988, dock knappast under 15 %-nivan. 

Mot bakgrund av ovanstaende ar den stora portohojningen 15 januari 
1988, som vi ocksa namnde i Rapport 71, mycket forklarligare. 
Atminstone en ytterligare portohojning under detta ar verkar 
sannolik. 

Nyligen - den 16 maj - kom sa ytterligare en islandsk devalvering, 
denna gang med 10 %. Darmed ar den islandska kronan nu vard cirka 
13,5 svenska ore. 

Till utstallningen L1F1L i mars hade vi ingen rapportor utsand, men 
av deltagar- och resultatlistan kan man se att den varit en fin ut
stallning med deltagare fran hela Norden och manga sevarda exponat. 
Manga av vara medlemmar fick fina medaljer, till vilket vi gratu
lerar. Utstallningens enda guldmedalj gick till Ingvar Andersson 
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for hans samling av Islands aldsta poststamplar. Narmast kom tva 
stora vermeil, den ena till T.C. Jensen for 1 GILDI och den andra 
till Pall H. Asgeirsson for Islands aldre flygpost. For att namna 
annu en svensk medlem tog Leif Nilsson en silver med 11 Brittisk 
faltpost i Island 1940-1946 11

• 

L!F, det islandska filatelistforbundet, firade i samband med ut
stallningen sitt 20-arsjubileum och var forening uppvaktade, repre
senterad av Ingvar Andersson. 

Enligt notis i en svensk filatelisttidskrift blev var varderade 
medlem Ingvard Jacobsen i T6rshavn, Faro-filatelins nestor, be
stulen pa vardefulla samlingar vid ett inbrott pa nyarsnatten. Vi 
beklagar mycket och vill for var del bidraga till efterspaningarna 
genom att citera foljande ur SFT: 

11 Det stulna materialet omfattar tre album med ostamplade islandska 
frimarken och lika mycket stamplat material. Tjuven stal ocksa sex 
album och en kassett med Faro-material. Atskilligt klassiskt mate
rial fanns med i det stulna, och det finns anledning att pa allvar 
ta varningsorden fran F~roya Filatelistfelag, som dragit i gang 
ett start arbete for att spara samlingen. 

Den som kornrner i kontakt med material som kan harrora fran stolden 
uppmanas ta kontakt med Suni Vinter vid kriminalpolisen i T6rshavn. 
Han har telefon xxx298-11448, dvs. fran Sverige 009298-11448 11

• 

(Vart tillagg: Det ar givetvis mest praktiskt att man kontaktar 
sin lokala polis, som i sin tur tar kontakt med Faro-kriminalen.) 

Vid var varauktion fanns det med ett 30-tal datumfyrblocksposter, 
av vilka de flesta saldes. Tyvarr insmog sig har nagra fel i 
auktionslistan, vilka vi for sakerhets skull meddelar for att und
vika att nagon skall tro att det ror sig om nyupptackta datum. 

Auktionsobjekt 488 hade Facit 584 angivet med datum 14.10.79 men 
det var ratteligen 24.10.79. Objekt 489 angavs avse Facit 586, 
men det var Facit 585 med det for detta marke riktiga datumet 
9.11.79. Och givetvis var objekt 480 sarnrnansatt av Facit 553-554, 
inte 453-454. Inga nyupptackter alltsa, tyvarr! 

Var medlem Bendy Knudsen har sarnrnanstallt en 11Katalog over engelske 
censurkendetegn11 avseende censuren av civil post. Detta omrade 
intresserar ju mycket vissa samlare av Island, Faroarna och Gran
land, eftersom mycket av posten fran och till dessa omraden under 
andra varldskriget passerade den engelska censuren. I boken redo
gores for censurens olika stamplar och forslutningsremsor. Boken 
kostar DKr 80.- och kan fas genom insandande av denna summa till 
forfattaren, som har adress Rasmus Nielsens vej 60, S~rslev, 
DK-5471 S¢NDERS¢. 

Hittills i ar har utgivits foljande marken: 

Facit Utg.-
nr ~ 
717 25/2 
718 II 

719 2/5 
720 II 

721-724 2/5 

Valor, 
kronur Motiv etc. 

16 
21 

16 
21 

4xl6 

Kanda islanningar X: Stein Steinarr 
II David Stefansson 

Europa-marken: dataoverforingssystem 
11 telefax 

Landvattarna, hafte med 16 kr-marken, 4 olika. 
Haftet har 12 marken, pris 192 kr 
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Olympiadmarke: handball 

Krakvicker (Vicia cracca) 
Backtimjan (Thymus prrecox) 

Sarskild forstadagsstampel anvandes som vanligt for var j e emission. 
De nya portosatserna, i kraft fran 15 januari, for brev i lags ta 
viktsklass - 16 kr inom landet och Norden resp. 21 kr till ut
landet - har som synes helt fatt avgora valorvalet for a rets 
forsta emissioner. 

De bada kanda islanningarna Steinn Steinarr (1908-1958) och David 
Stefansson (1895-1964) var forfattare. De var bada mest kanda sorn 
poeter, varfor de ocksa bada fatt nagra rader ur en av sina dikt e r 
atergivna pa market. Davids livsverk omfattade ocksa bl.a. ska de
spel och en roman. Hans fadernegard var Fagrisk6gur vid Eyjafjordur, 
och han skrev sig alltid som David Stefansson fra Fagrask6gi, vil
ken namnteckning kommit med pa frimarket. 

Amnet for arets Europa-marken skall tydligen vara modern transport
och kommunikationsteknik. Vi har ju redan tidigare sett, att is
landska posten favoriserar motiv fran teleomradet, sasom man 
ocksa gjort denna gang. Forklaringen ar enkel: posten och tele
trafiken skots i Island, liksom f.o. i manga andra lander, av ett 
gemensamt affarsverk. "P6stur og simi" ar en skylt man finner vid 
islandska postanstalter, tillika telefonstationer. Pa 16 kr-market 
framstalles hur binara talserier flyter genom kablar till olika 
slag av mottagare, t.ex. datorer. Pa den hogre valoren symboliseras 
hur overforing av meddelanden (i detta fall tydligen en karta) kan 
ske via tele och facsimilmaskiner. Systemet kallas i Sverige tele
fax. Men varfor finns ett kuvert med i markesbilden? Pa det kontor, 
dar er sekreterare har sin dagliga garning, dyker det minsann 
aldrig upp nagot kuvert i telefaxapparaten. 

Ordet "simi" for telefon och telegraf har for resten en intressant 
historia. Da telegrafen och senare telefonen kom till Island fick 
man, som alltid vid tekniska nyskapelser, ett problem: vad skulle 
nu detta kallas pa islandska, ett sprak i vilket utlandska ord 
nastan aldrig later sig inforlivas, bl.a. darfor att de inte later 
sig bojas enligt islandska grammatiska monster. Om vi inte ar fel 
underrattade kom genom en tavling fram forslaget att anvanda 
"simi", ett da nastan helt bortlagt gammalt ord med betydelsen 
"lang trad". (Er sekreterare berattade detta en gang vid ett 
middagsbord i Stockholm. Bordet var ganska langt, men en person 
vid andra bordsandan, som inte hort det mesta av vad jag sade, av
brot mig med att saga: "Horde jag dig namna ordet simi? Sa under
ligt! I min hemtrakt finns det ordet i var dialekt, och det be
tyder "lang, lang trad." Mannen var fran Dalsland i vastra Sverige. 
Har hade alltsa detta ord, som tarde vara helt okant for minst 
99% av dagens svenskar, kvarlevt.) 

Efter denna avvikelse fran frimarksomradet skall vi namna att det 
nya haftet med Islands landvattar ar en fullstandig parallell till 
1987 ars hafte med 13 kr-marken och har samma motiv (se Rapport 70), 
dock givetvis i ny farg. Tryckt liksom forra gangen av svenska 
postens frimarkstryckeri och med 3-sidigt tandade marken. 

Att Island valt handboll som motiv for ett marke med anledning av 
arets olympiska spel forklaras av att just detta spel ar en sport, 
dar Island haft stora internationella framgangar pa senare ar. Man 
laddar nu upp for en fin placering i Soul. 
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Betraffande de nya blommarkena vill vi bara namna, att vi inte ar 
riktigt sakra pa oversattnignen av Thymus pr~cox till backtimjan, 
som i svenska floror brukar kallas Thymus serpyllum. Det islandska 
namnet pa den avbildade vaxten ar blodberg, och i var islandsk
svenska ordbok oversattes detta ord med "timjan (Thymus serpyllum)". 
I vart fall ror det sig om den vilda timjan, inte den som krydd
vaxt odlade. Bada vaxterna i serien uppges vara allmanna i Island. 

En rattelse skall har goras av ett tryckfel i Rapport 70, s. 4, 
som vi forst nu upptackt. Market Facit 715 - den lagre valoren i 
1987 ars julmarkesserie - har valoren 13 kr, inte 12 kr. 

En andra maskin for frankeringsetiketter togs i bruk den 19 maj i 
ar. Den nya maskinen, fabrikat Frama, ar placerad i postfilialen 
Reykjavik 3, belagen i shoppingcentret Kringlan. Etiketterna ar av 
i princip samma utseende som pa den forsta maskinen (se t.ex. bild 
i Facit), med belopp angivet i aurar och med tva posthorn kring 
beloppet. I stallet for 01 anges pa denna maskin 02 (maskin nr 2) . 
I maskinen kan kopas etiketter i de fasta valorerna 16, 21 och 32 
kronur eller ocksa etikett i valfri valor, motsvarande inlagda 
mynt, upp till kr. 99.90. Pa FDC, ordnade av Frimerkjasalan, var 
frankeringen 16 kr. 

I de sista breven vi fick fran Folmer ¢stergaard fortsatte han sin 
inrapportering av nya poststamplar i Island. Han anmalde salunda 
foljande nyheter. 

Mossfellsb~r (f.d. Varma, jfr rapport 71): vi fick genom Folmer 
aven avtryck av den nya rullstampeln dar. Den har ett stampel
huvud motsvarande typ B8a. 

Ny maskinstampel har tagits i bruk av Reykjavik 3, Reykjavik 5 och 
Reykjavik 10, berattade ocksa Folmer. 

Folmers inrapportering av dessa nyheter pa stampelomradet var ju 
av storsta varde bade for att halla vara stampelsamlare informe
rade och for att vi harigenom fortlopande fick kompletteringar 
till vara anteckningar for stampelhandboken, vilken Folmer var 
mycket intresserad av. Folmer fick upplysningar om och avtryck av 
nya stamplar genom en kontakt i islandska postverket. Finns det nu 
nagon inom foreningen, som kan ta upp dar Folmer slutade genom att 
ge oss motsvarande uppgifter? Kan nagon av de islandska medlemmar 
som har detta intresseomrade tanka sig att axla Folmers mantel? 

I rapport 69 behandlade vi relativt utforligt de portoandringar 
som foretogs i borjan av 1920-talet och de fargandringar, som i 
anslutning hartill maste goras enl. UPU-bestammelserna, samt de 
manga olika provisorierna med patryck, som da tillkom. I anslut
ning hartill har vi nu fatt tva inlagg. 

l. 
Leif Fuglsig har fast sig vid att olika uppgifter, varav en del 
maste vara fel, forekommer om tidpunkten for utgivandet av de 
Christian X-marken med nya farger, som maste utges enl. UPU
reglerna, da utlandsportona hojdes den 1 april 1921 . Det galler 
alltsa 10 aur gran, 25 aur rod och 40 aur bla. 
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Rapport 69 utgick fran att J6nsb6k och Handbok urn islenzk frimerki 
bada anger, att av dessa utkom 10 och 25 aur den 18.4.21 och 40 
aur den 25.11.21. Dessa uppgifter ar ocksa upptagna i Facit och 
katalogen 1slensk frimerki. I aldre upplagor av Facit finner man, 
att aven 40 aur daterats till 18.4.21. 

Gamla Kohls handbok uppger for alla tre markena 25.11 . 21 och abe
ropar, att detta ar den till UPU i Bern anmalda utgivningsdagen. 
November anges ocksa for alla tre markena i Leifs exemplar av 
Michel 1937 samt i AFA Special 1966 och 1971, medan daremot hans 
Michel 1977 anger april for alla tre. 

Leif Fuglsig har nu i danska postverkets arkiv funnit att alla tre 
valorerna sandes till Island med s/s Island den 10.4.21. Leif vill 
darfor uttrycka sitt tvivel pa uppgiften om att 40 aur skulle ut
slappts forst i november. Varfor skulle man ha vantat med att 
gora detta, da man ju inte hade nagot annat frimarke om 40 aur 
i den ratta UPU-kuloren bla? Ar inte uppgiften om 40 aurs utgiv
ning i november ett gammalt fel, som hanger med? 

Fragan gar dels till J6nsb6ks forfattare och andra islandska 
forskare, dels till Er alla. Manga, kanske de flesta av vara med
lemmar har val en stamplad Christian X 40 aur bla i sin samling, 
och manga har sakert dubbletter. Har Leif ratt, bar det finnas 
avstamplingar av dessa marken under tiden 18.4 - 24.11 1921. Ta 
en titt pa Dina marken, och hittar Du en (tydlig) sadan stampel, 
meddela det och datum till foreningens sekreterare Hanner. 

2. 
Det andra inlagget kommer fran en medlem som skriver: 
"Nyligen kopte jag en bunt brev, bland vilka fauns tva kuvert med 
fortryckt adress till fyrstyrelsen (Vitamalastjoran) i R-vik och 
avsedda for rapporter fran fyrstationerna. Dessa tva kuvert var 
frankerade med provisorierna 20/25 aur, Facit 99 resp. 105, och 
avsanda fran tva olika fyrplatser i norra Island. Da kuverten ar 
nummerstamplade finns ingen datumangivelse, men namnda frimarken 
anvandes ju i huvudsak under 1922 enligt rapport 69. Vad som for
vanar mig ar att breven - tjanstebrev inom en ovedersagligen statlig 
forvaltning - inte har tjanstefrimarken. Har uppstaller sig tva alt: 
1) Tjanstemarken anvandes inte av fyrvasendet. 
2) Tjanstemarken anvandes normalt av fyrvasendet, men under 1922 

fauns brist pa 20 aur ~jonusta (patrycket Facit Tj. 55 kom ju 
forst i juni 1923) och darfor anvandes i stallet men till
falligt patrycksmarkena av typ allmanna frimarken. 

Vad kan vara riktigt?" 

Vi later denna fraga ga vidare till dem som kan ge narmare besked, 
i forsta hand om vilka institutioner som anvande tjanstemarken 
och om fyrvasendet (Landsvitarnir) horde till dem. Har Du sjalv 
nagot "fyrrapportkuvert" med fortryckt adress ar vi mycket 
intresserade att fa veta hur det ar frankerat. Meddela sekrete
raren! 

Kommer Du ihag Leif Fuglsigs fraga om "Tillur", forst gjord i 
Rapport 66, och som vi paminde om i nr 68? Leif hade pa ett 25 
aur Christian X (Facit 136) funnit en stampel med samma typ av 
ram som pa Tollur. Pa market syntes bokstaverna Til samt ovre 
delen av annu en bokstav, som kunde vara! (eller b, h eller k). 
Han undrade vad detta var for en stampel. Kunde det vara en fel
stavad Tollur-stampel, alltsa "Tillur"? (Tollur finns ju som 
stampel pa F. 136.) 
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Svar och losning pa gatan har vi nu fatt fran Olafur El{asson. 
Olafur hade vid genomgang av tidigare nummer av Rapport pamints 
om Leifs fraga och konsulterade nu ett blad han hade med kopia 
av avtryck av de "sidostamplar", som anvandes vid Reykjav{ks 
postkontor omkring 1965. Det ror sig alltsa om stamplar, som icke 
var avsedda att sattas pa frimarken utan skulle stamplas vid 
sidan av dessa pa forsandelser for att ange olika saker. Bland 
dessa stamplar - har atergivna med tillagg av oversattning till 
svenska - fanns en stampel, som otvivelaktigt maste vara den som 
hamnat pa Leifs frimarke, men fulla texten var Tilkynnt = avise
rat eller meddelat. 

Stampeln Tilkynnt sattes, berattar Olafur, pa sadana forsandel
ser, som maste avhamtas pa postkontoret av mottagaren, och 
stampeln markerade att meddelande (i svenska posten kallat "avi") 
utsants till adressaten. I ett forsta brev till oss angav Olafur, 
att det salunda kunde bli fraga om bl.a. rekommenderade brev och 
postforskott. I ett senare brev till Leif Fuglsig har han emeller
tid andrat sig - stampeln skulle inte ha anvants pa rekommende
rade brev men daremot pa stora forsandelser, t.ex. paket som pa 
grund av stor volym eller vikt inte bars ut till mottagaren. 
Eftersom emballaget pa sadana forsandelser normalt inte bevara
des, ar stampeln Tilkynnt sallsynt, . anger Olafur i brevet till 
Leif. 

Helt nojd med detta besked har inte Leif Fuglsig blivit. Han 
namner att Tilkynnt finns pa ett bevarat adresskort pa paket 
fran utlandet, alltsa ett exempel pa att stampeln inte - eller 
inte bara - sattes pa paketen. 

Sidostamplarna skulle som sagt inte placeras pa frimarkena men 
det hande val ibland, att stampeln delvis eller helt kom att 
hamna pa dem. Detta kan vara en forklaring till Leifs Tilk-stamp
lade marke. En annan ar att i hastigheten fel stampel anvandes i 
stallet for Tollur, som ju skulle slas pa frimarkena. I Handb6k 
urn {slenzk fr{merki, del VI, s. 65, aterges ett objekt med stam
peln REBUTS, som uppges vara en Tollur-avstampling med fel stam
pel. Leif Fuglsig anser det mest sannolikt, att pa motsvarande 
satt stampeln Tilkynnt anvants i stallet for Tollur av misstag pa 
hans marke. 

De ovriga har avbildade sidostamplarna ar ocksa av intresse. De 
flesta ar sam synes pa franska, det internationella postspraket, 
och har internationell anvandning. De sex i de tva oversta rader
na samt "Refuse" anvandes pa brev som av olika orsaker atersandes 
till avsandaren. "Franco" betyder avgiftsfritt, dvs. nagot ytter
ligare porto skall ej uttagas, medan "T" inom ring ar en interna
tionellt anvand markning med betydelsen "taxe" (franska), dvs. 
otillrackligt porto = losen skall utkravas. Dessa tva stamplar 
sattes val i forekommande fall pa avgaende brev till utlandet. 

Av de tva stamplar - utom Tilkynnt - sam har islandsk text ar ju 
"Skipsbrjef" = skeppsbrev valkand. Men vad kan vara avsikten med 
en stampel med texten "Adkomid" = ankommet? Vi fragade Olafur om 
detta, och hans svar ar att bruket av denna stampel inte annu kan 
sagas vara helt utrett. Han kanner inte till att nagra bestammel
ser om anvandandet av denna stampel har utfardats. Sjalv har han 
studerat 9 brev med stampeln. De ar fran aren 1937-1952. Detta 
ar ett val litet material att dra slutsatser ur, men enligt Olafur 
tyder materialet pa att stampeln anskaffats for att anvandas pa 
ett liknande satt som "Skipsbrjef". Fran borjan anvandes den for 
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"bilbrev", dvs. brev ankomna ostamplade fran landsorten men icke 
med kustbatarna. Anvandningen av stampeln "Skipsbrjef" tycks ha 
upphort 1947, och av 7 brev fran tiden 1948-52 framgar att 
"Adkomid" anvants i sadana fall dar man tidigare skulle ha pastamp
lat "Skipsbrjef". Bland dessa brev finns tva fran Danmark med 
danska frimarken. 

I en kort artikel i senaste numret av Grusk har 6lafur behandlat 
stampeln "Adkomid", och han visar dar att det har funnits tva 
exemplar av stampeln med detta ord i Reykjavik. Pa det avtryck vi 
har avbildar slutar ju "A" uppat i en spets. Den andra stampeln 
har "A" avtrubbat upptill, sa att ett kort horisontellt streck for
binder staplarna. Aven i vissa andra detaljer skiljer sig stamplarna. 

6lafur ar intresserad av att fa uppgift om ytterligare brev med 
Adkomid-stampeln. Meddela, heist med bild, foreningens sekreterare, 
om du har eller kanner till nagot eller skriv direkt till 6lafur 
Eliasson, Haaleitisbraut 52, IS-108 Reykjavik. 

Det verkar ocksa som om bruket av Tilkynnt-stampeln inte heller ar 
helt utrett. Vi ar darfor intresserade att fa rapport om ytter
ligare fall, dar denna stampel anvants. 


	SBizhub C4518032013560_0001
	SBizhub C4518032013560_0002
	SBizhub C4518032013560_0003
	SBizhub C4518032013560_0004
	SBizhub C4518032013560_0005
	SBizhub C4518032013560_0006
	SBizhub C4518032013560_0007
	SBizhub C4518032013560_0008
	SBizhub C4518032013560_0009

