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Hej pa Er alla vanner i Islandssamlarna! 

Jag hoppas att det nya aret borjat bra for Er alla. Har i 
Islandssarnlarna kavlar vi upp arrnarna for att starta a rets 
ovningar. Arbetet rned den nya rnedlernsforteckningen pagar sam 
bast, men utsandningen av den kornmer att bli litet langre fr arn 
av en orsak sorn jag skall aterkornrna till i nasta rapport. 

Vid arsrnotet nu i februari kornmer var uppskattade ordforande 
sedan 1972, Bernhard Beskow, att avga enligt egen onskan sorn 
han bekantgjorde redan vid forra arsrnotet. Det blir alltsa fraga 
om att valja nytt presidium, varfor vi hoppas pa god anslutning 
till arsrnotet den 22 februari. Motet i Stockholm i mars kornrner 
att ersattas av en rniddag, dar vi skall avtacka Bernhard for 
hans stora insats for foreningen och till vilken vi givetvis 
ocksa inbjudit hans fru Berit, vardinna vid rnanga rnajrnoten under 
arens lopp. Till denna rniddag hoppas vi fa se alla Bernhards och 
Berits vanner i foreningen. Se vidare har i rapporten, s. 2. 

Jag har ovanligt rnycket material och uppslag, sorn jag fatt fran 
olika rnedlernmar, bl.a. Olafur El{asson och Leif Fuglsig, men 
sam jag inte far plats rned i denna rapport. Det far sta over till 
nasta gang. Jag tackar alla bidragsgivare. 

Sa vill jag alldeles sarskilt parninna om varens auktion och att 
inlarnningstiden gar ut den 1 mars. Du bor alltsa i februari, ju 
torr dess hellre, plocka frarn vad Du har sorn kan larnpa sig for 
auktionen, lista objekten och sanda in till Hans Raland enligt 
anvisningarna har i rapporten. 

Och glom nu inte att snarast, burns, orngaende betala arsavgiften! 

Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr. (Beskow). Tid kl. 19.30. 
Den sorn inte tidigare fatt portkoden bor i forvag ringa Hanner 
(08/667 45 75) eller Beskow (0762/414 56) for att fa koden. 
Onsdag den 22 februari: Arsrnote 
(Motet i mars ersatt rned middag, se nedan) 
Torsdag den 20 april: Visning av auktionsobjekten 
Torsdag den 18 rnaj: Varauktion 

Goteborg. Lokal Norska Sjornanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje rnanad. Program i annons i Goteborgs
Posten sondagen fore rnotesdagen. Vid sarnrnantradet den 11 april 
visning av objekten i varauktionen. 
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Den i inledningen namnda middagen for att sarskilt avtacka 
Bernhard och Berit Beskow gar av stapeln tisdagen den 7 mars 
kl. 19.00. Styrelseledamoten Christer Engstrom har tagit pa 
sig att ordna arrangemangen, som delvis kommer att bero pa hur 
manga som anmaler sig. Givetvis star deltagarna - utom h e ders
gasterna forstas - sjalva for kostnaderna, men Christer har 
lovat att ordna det sa, att kostnaden haller sig inom rimliga 
granser. Forhandsanmalan ar absolut nodvandig och gors till 
Christer Engstrom, tel. i bostaden 08/35 51 58, senast de n 
26 februari. 

Som meddelades i forra rapporten blir det ny foreningsauktion 
i var. Hans Raland, som med den aran hade hand om varauktionen 
1988, har tagit pa sig att aven i ar svara for allt arbet e me d 
att ta emot objekten, stalla samman auktionslistan osv. 

Vara auktioner har tva stora fordelar for inlamnarna: 
a) De har synnerligen gynnsamma villkor, i det att 10 % pa for

saljningssumman tas ut av inlamnaren, inget palagg betalas 
av koparen. 

b) Auktionslistan nar en verkligt intresserad grupp av 
potentiella kopare i flera lander, vilka representerar 
manga intressen, aven mycket speciella sadana. Auktionen 
passar darfor speciellt bra for objekt som ligger litet utan
for det vanliga. Ferra arets auktion gav sarskilt bra resultat 
for posthistoria, brev, stamplar, varianter, datumfyrblock 
och liknande. Objekten bor lampligen ligga inom prisramen 
fran 1.000 kr ned till 50 kr (raknat i "minimipris", se 
nedan). 

Vad Du som inlamnare har att iaktta ar: 
1) Objekt som lamnas in skall vara uppsatta i instickskort eller 

sonderklippta Visirblad. Brev insatts i plastfickor. 
2) Objekten maste vara fortecknade pa en medfoljande lista. 

Listan skall for varje objekt ange Facit-nummer, kort be
skrivning, kvalitet (inkl. uppgift om defekter), katalogpris 
samt det av Dig satta minimipriset, alltsa det pris som Du 
accepterar att objektet saljs for. (Av medlemmar i utlandet, 
som ej har tillgang till aktuell Facit-katalog, kraver vi dock 
inte uppgift om katalogpriset.) 

En extra avgift av 2:- kr per objekt uttages, om ovanstaende 
regler inte foljts. 

Objekt som av nagon anledning ej medtages i auktionen (enligt 
foreningens auktionsreglemente har auktionsforrattaren ratt att 
"gallra" i materialet) atersandes normalt forst vid slutredovis
ningen. Onskas omedelbar retur maste detta anges och returen 
sker da pa inlamnarens bekostnad. 

Hjartligt valkomna med inlamnignar! Kom ihag att framgangen med 
auktionen blir beroende av ett livligt deltagande som inlamnare 
av foreningens medlemmar och att de som lamnar in kommer med 
trevligt och bra material och satter realistiska (= inte for 
hoga) minimipriser. 

Inlamning ju forr desto battre men senast den 1 mars. Objekten 
sands till Hans Raland, Legendvagen 15, 175 70 JARFALLA. Vill 
Du radgora med Hans om nagot rorande inlamningen ar hans 
bostadstelefon 0758/546 76. 

Auktionslistan utsands senast de forsta dagarna i april. 
Visning blir det pa sammantrade i Goteborg den 11 april och i 

Stockholm den 20 april. 
Auktionen halls den 18 maj i Stockholm. 
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Nu har tiden kommit att betala arsavgiften for 1989. Kassorerna 
uppmanar alla (utom de som forhandsbetalt, se nedan) att be tala 
avgiften snarast. Gor det genast, sa glommer Du inte bort de t! 
Avgiften for 1989 ar samma som for 1988, alltsa: 

for Stockholms-avdelningen (de som bor i Stockholm med 
omnejd och alltsa har S efter medlemsnumret) 50:-

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumr e t) 60:-
for ungdomar (t.o.m. det ar da man fyller 18) 10:-
for alla ovriga 45:-

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

Medlemmar i Danmark, Faroarna, Island och Norge bor anv a nda d e n 
oversanda postgiroblanketten, som tas emot i alla dessa lander. 
Aven fran nagra andra lander (t.ex. Nederlanderna och Vast
tyskland) ar det enklast och billigast och bast att sanda av
giften till vara postgirokonton. Fran ovriga lander kan avgift e n 
sandas i svenska sedlar. Maste nagon betala med check, skall den 
vara dragen pa svensk bank och utstalld i svenska kronor, och 
dessutom maste 30 kr tillaggas for att tacka bankkostnad vid 
checkinlosen. Sedlar resp. check adresseras till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm (check bor dock utst a llas 
pa Foreningen Islandssamlarna). 

Det ar mojligt for dem som sa onskar att samtidigt forskotts 
betala avgiften for 1990. Denna avgift ar visserligen annu inte 
beslutad men Du kan utga fran att den blir samma som for 1989. -
Vi ar ocksa beredda att som forut fran medlemmar i utlandet mot
taga betalning a conto pa framtida avgifter (t.ex. 100 kr) och 
lovar att halla reda pa vars och ens tillgodohavande. 

For att forenkla arbetet vid utsandningen skickar vi inbetal
ningskort till alla, aven hedersledamoter och korresponderande 
foreningar (dessa ar givetvis avgiftsfria) och de manga med
lemmar, som redan betalt for 1989. For att undvika dubbelbetal
ning tar vi har med en forteckning pa alla dem, fran vilka vi 
fram till den 31 december 1988 mottagit betalning pa 1989 ars 
avgift. 

a) Foljande har betalt full avgift for 1989: 
23 s 130 284 478 512 631 G 
27 G 142 s 303 479 513 634 
56 190 G 327 G 484 519 63 7 s 
70 235 363 486 520 642 
87 G 254 s 382 502 592 

116 276 440 s 504 613 G 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala 
arets avgift med avdrag for ned an angivna belopp: 

197 G (Ejestedt) 40:- 496 (Larsen) 25:-
337 G (Leksell) 40:- 576 G (Broden) 40:-
358 (Nordell) 5:- 597 G (Kinell) 40:-
374 G (Krummel) 40:- 599 s (Olsson) 10:-
446 (Helgason) 40:-*) 635 (Bjork) 20:-
485 (J6natansson) 20:- 656 ( Sigurdsson) 20:-

*)den saknade femman kan regleras 1990. 



Nya i s land s ka 
f r imarke n 

Varianten av 
25 kr All
tingshuset 

Christian X 
40 aur bL3 

- 4 -· 

Utg i vn i n gc n 1988 avs l u t ades me d JoJ j d! l <lc marken: 

Facit 
nr 

731 

73 2 
733 

Ut g .
d ag 

3 / ll 

3 /ll 
II 

Va l or , 
kr6nur Motiv e t c. 

19 

19 
2lt 

Va rld s halsoo r g a nis a tion en 40 ~r 

J u lmarke : fis kure p ~ have t 
11 fi s kcba t pa havel 

Varldshal s oo r ganis a t i on e ns (WHO ) j ubil e um ce l e Lrcras und~r muLLet 
11 Hals a for a ll a a r 2 000 11

, v i lke t oc k sii ar den isl.3ndska tcxt c n pil 
market. Dett a forestall e r ett l ite t fri s kl och k nubbi g t b a rn 
famnen p a e n forhoppnin g svis lika fr isk mo r ( e l le r kan sk c en 
kvinnlig lakare ). 

Efter att i flera a r h a utgivit julmark e n me d gan s ka s v ar t ydda, 
symboliska motiv har man i a r f a tt fram et t pa r b a d e l a tt fo r
st aeli g a och va c kra kon s tverk mcd julstj a rn a n over f is kare pa d ct 
s tormand e h a v. Konstnaren h e t e r Kjartan Gudj6nsson. 

Da rme d kan vi summera den islandska frimarksutgivningen 1988. 
De t utgavs 17 frimarken, varav 1 sittande i e tt block och 4 i 
e tt frimarkshafte, vilket var exakt lika som 1987. De t nomin e l1 a 
inkopspris e t 1988 bl e v 373 isl. kronur inkl. enbart f y rblocke t 
av markena i haftet resp. 501 kr inkl. helt hafte. Motsvarand e 
1987 var 548 resp. 652 kr. Arets utgivning var mera an 1987 domi
nerad av lagva1orer, vilket vi samlare give tvis ar tacksamma for. 
Den islandska kronan stod i genomsnitt under 1988 i 14 ore i 
svenska pengar mot 16,5 ore 1987, varfor en svensk samlare fi c k 
lika manga och lika vackra sma konstverk 1988 for 52 kr som for 
90 kr foregaende ar. 

I forra rapporten namnde vi tva marken, som vi bad alla att t i tta 
pa i sina samlingar. Det ena av dem var Facit 311, det fina 
market med Alltingshuset utgive t 1952 i valoren 25 kr. Fragan 
gallde har, om den variant, som var avbildad pa s. 5 i rapport 
73, och som bestod i ramlinjer som skot upp over den ovre vag
rata ramen - sarskilt markbart i ovre hogra hornet - fanns i 
flera exemplar, sa att den kunde antagas vara en bestaende 
variant och inte ett tillfalligt fe1 i tryckningen. 

Har har vi fatt ett napp, ty He1ge Jonhammar rapporterar att han 
har ett stamplat A1ltingshus-marke med exakt det utseende som 
avbildningen i rapporten visade. 

Detta gar att vi vill ga vidare. Som alla vet genom katalogerna 
ar en variant inte helt utredd, forran man vet var den sitter i 
arket och om den finns i alla ark. Vi kanner oss ganska over
tygade om att det bland vara medlemmar finns en eller flera, som 
har ett eller flera ark av detta fina marke. Vi vadjar till dessa 
att, om de inte annu gjort det, syna arken och ge oss uppgift om 
positionen av varianten. (Om dessa ark ar forsedda med plat
nummer el1er dylikt - vilket vi inte vet - vill vi ocksa ha reda 
pa beteckningen pa ark som innehal1er varianten e1ler inte inne
ha1ler den.) Vi ar tacksamma aven for negativa besked, eftersom 
dessa skulle visa att varianten inte finns i alla ark! Skriv till 
sekreteraren (Hanner). 

Det andra market vi bad alla titta pa, var Christian X 40 aur 
bla (Facit 140). Har gallde £r a gan om nagon hade ett marke av
stamplat under tiden 18/4 - 24/11 1921. Liksom betr. Al1tings
huset har vi f a tt svar fran f1era medlemmar, att de undersokt 
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sina marken, men i detta fall har alla svaren varit negativa -
ingen avstampling fran den angivna tiden har inrapporterats. 
Orla Nielsen meddelar att han har ett antal ex. av market, men 
de som har lasbar stampel var alla daterade 1923. Flera rappor
ti:irer papekar, att avstamplingar med tydliga datum pa detta 
marke ar sal1synta. 

Vi tackar al1a som undersi:ikt och speciellt de som rapporterat. 
Har Du inte annu undersi:ikt Dina 40 aur bla, gi:ir det nu! 

I fi:irra rapporten varnade vi fi:ir fa1ska 5 aur bla (Facit 23), 
som "tillverkats" genom behandling av 5 aur gri:in (F. 24). 

Arno Debo meddelar nu, att fi:irfalskningar av 5 aur bla, gjorda 
genom behandling av 5 aur gri:in, varit kanda fi:ir honom i 25 ar. 
Detta galler bada tandningarna, dvs. aven F. 9 gjorda av F. 10. 
Kemiskt ar fargfi:irandringen latt att utfi:ira sager Arno Debo, 
sjalv bl.a. kemist till professionen. 

Vi kan papeka, att en sadan falsk F . 9 ar svarare att avsli:ija an 
en pa motsvarande satt tillverkad F. 23, eftersom man i detta 
fall inte har den klara olikhet i tandningen, som finns mellan 
F. 23 och F. 24. Dock torde det finnas en nyansskillnad gentemot 
akta F. 9, vilken val bast borde framtrada under kvarts1ampa. 

Arno Debo namner som en intressant tysk parallell fi:irfalskningar 
utgaende fran det gri:ina 5 Pfg. Germania Reichspost, utgivet 
1900. Eftersom ett enda ark pa fi:irsi:ik trycktes i bla farg, ar 
market i blatt en stor raritet och fi:irfalskningsfi:irsi:ik har 
gjorts. Dessa forsi:ik bygger pa en vasentligt mera li:inande ide an 
de i fi:irra rapporten av Bernhard Beskow namnda fi:irvandlingarna 
av 5 i:ire Oskar II gri:in till bla, en farg som aldrig anvants pa 
den vali:iren, ens i provtrycken. 

Traditionsenligt brukar vi ju ha en kort rapport om resultatet 
av en eller flera undersi:ikningar av kvartskilon av arets kilo
vara. Fi:irra aret (rapport 70) fick vi in rapport om sammanlagt 
4 paket, i:ippnade av Folmer ¢stergaard och Stellan Asklund. 
Folmer finns ju nu ej mer ibland oss, och Stellan har svikit oss 
i ar . Daremot har i svenska tidskriften Nordisk Filate1i infi:irts 
en rapport uppsta1ld pa samma satt som Stellans men gjord av en 
Ivan Hansson i Varberg, inte medlem av var fi:irening. Vi till
later oss lana denna fi:ir fi:iljande sammandrag och jamfi:irelser. 
I 1988 ars ki1ovara tycks klippen framst harri:ira sig fran 1982. 

Antal marken, hela 
(dessutom trasiga) 
Aldsta marke Facit 509, 
Nyaste marke Facit 638, 
Marke med hi:igsta katalogvarde 
Antal marken harav 

Europa 1973, 25 kr 
Fiskindustri 1983, 13 kr 

1.402 
(35) 

Facit 609, Malning 1981, 50 kr 
42 

Sti:irsta antal marken av en sort Facit 608, Telefi:irbindelse 1981, 
5 kr 

Antal marken harav 
Totalt katalogvarde en1. Facit 1989 

228 
9.227 kr 

De ovannamnda 4 paketen ar 1987 hade ett genomsnittligt varde 
enl. Facit 1988 (som hade i start sett samma priser) av 10.700 
kr och hade i genomsnitt 1.280 he1a marken. Vanligaste market 
i 1987 ars paket var samma som 1988 ars, alltsa Facit 608. I 
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genomsnitt fanns det da 286 st. av detta marke i paketen. Market 
star i Facit prissatt stamplat i 8 kr, ett numera klart orimligt 
pris, som val snarare borde vara hogst 2 kr. Aven Facit 609 
torde som stamplat ha ett varde langt under Facit-priset 50 kr. 

Eftersom det inte utgivits nagra nya islandska frimarken tryckta 
pa franska postverkets tryckeri sedan 1985, har det varit ont om 
nya uppgifter om datumfyrblocken. Efter hand kommer emellertid 
fram nya datum for redan kanda tryck och da och da en helt ny 
tryckupplaga av ett tidigare utgivet marke. 

Vi tackar Sveinbjorn Blondal for ett antal uppgifter om sadana 
saker, som han nyligen sant oss. Intressantast ar att market 
Facit 619, 500 aurar Katt, kommit i ett nytryck i oktober 1986. 
Detta tryck far ocksa betecknas som en ny "nyans". Medan fargen 
pa den ursprungliga, 1982 ars, upplagan ar klart svart, har 
1986 ars tryck en mycket ljusare farg, som snarare kan betecknas 
som gra. Dessutom ar 1982 ars kattor tryckta pa fluorescerande 
papper (liksom Facit 617 och 618, som ingar i samma serie), 
medan de 1986 har ett papper, som inte ar fluorescerande. 

Med rapport 58 (1984) foljde som bilaga en fullstandig lista pa 
alla da kanda "fyrblocksdagar". Senare har vi i olika rapporter 
anmalt kompletteringar till denna lista. Det kan darfor nu vara 
lampligt att ge en sammanfattning av alla dessa tillagg. De ny
heter Sveinbjorn nu meddelat (i ett fall - det nya datumet for 
F. 674 - kommer uppgiften fran Sigurdur pormar), och som alltsa 
inte tidigare anmalts i Rapport, ar understrukna. 

Tryck
Facit Valor upplaga, 
n r kr /au r "nyans" -=T-=r_...y..:...c:....:k..:...d::.ca::..t.::...u.::...m:.::.._ _______________ _ 

587 
601 
605 

610 
613 
619 
663 
664 
673 
674 

675 
676 
677 

10 
190 
100 

200 
20 

500 
650 
750 
700 
800 

900 
1300 
3000 

3 b 

2 
3 

2 b 

1 
2 

1. 3. 82 
9.10.80 
23.2 .84, 24.2.84, 28.2.84, 29.2.84 
17.6.87, 18.6.87, 19.6.87, 22.6.87, 23.6.87 
30.9.81 
1. 2 . 82 
15.10.86, 16.10.86, 17.10.86 
6.9.84, 7.9.84, 10.9.84 
30.8.84, 31.8.84, 3.9.84, 4.9.84 
9.7.85, 10.7.85 
11.7.85, 12.7.85 
16.10.85, 17.10.85, 18.10.85 
17. 7. 85, 18. 7. 85 
5.8.85, 6.8.85 
17.7.85, 18.7.85 

("Nyans b" betecknar icke fluorescerande papper) 

Observera att for markena F. 587-619 ovanstaende lista bara upp
tar ytterligare datum utover vad som ingick i 1984 ars lista, 
medan for F. 663-677, som inte fanns med i 1984 ars lista, alla 
hittills till oss anmalda datum ar angivna ovan. 

De medlemmar, som ar intresserade av detta omrade men saknar 
bilagan till rapport 58, i allmanhet darfor att de kommit in i 
foreningen efter 1984, kan fa denna genom att skriva till sekre
teraren (Hanner). Bor Du i Sverige, skicka da med ett frankerat 
svarskuvert. 
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I rapport 72 namnde vi inbrottet hos var medlem Ingvard Jacobs e n 
i T6rshavn pa nyarsnatten 1987/88 for att halla er unde rrattade 
om att stulet vardefullt material fr a n Faroarna och Island 
kunde finnas i omlopp och d a ri genom i nagon ma n bidraga till 
efterspaningarna. 

Vi har nu fatt brev fran Ingvard Jacobsen som bett oss meddela 
foljande. Det stulna bestod av 12 album, varav 6 inneholl 
Island (bl.a. en vardefull 1 GILDI-samling) och 6 Fa roarn a me d 
huvudsakligen "klassiskt" inneh,Hl (provisari e rna 1919 och 
1940-41, gamla brev etc.). Det rorde sig om hans basta samlingar, 
sam manga ganger varit utstallda. 

Kort efter stolden aterfanns ett av albumen ute pa marken. 
Senare patraffades ocksa utomhus material fran ytterligare cirka 
6 album. Detta hade legat ute lang tid, var tillfruset ach del
vis forstort. Slutligen har han med posten mottagit tva brev med 
losa frimarken, vilket han raknar med skulle vara resten. Han 
kan nu inte ange nagot som saknat, men "kvaliteten ar blandad". 

Vi gladjer oss at att veta att materialet aterkommit men beklaga r 
de skador som dyrgriparna tydligen lidit. 

Inspirerade av ett reportage i den trevliga tidskriften "Iceland 
Review" skall vi beratta litet om en verkligt avsides belagen 
plats och postplats i Island, on Gr{msey. Denna o, som ligger 
40 km norr om islandska fastlandets nordkust, ar Islands nord
ligaste bebodda plats. on ar bara s~ km lang och 2~ km bred. 
Den skars i sin norra del av polcirkeln. Att on har ett h a rt 
klimat har uppe i Norra Ishavet ar inte att forvana sig over, ut
satt for vader och vind fran alla hall som den ar. 

Gr{msey ar sedan gammalt bebyggd men nagon storre be folkning har 
aldrig kunnat livnara sig dar - pa lantbruk (kreatur), fiske, 
fageljakt och fagelaggsplockning (valdiga skaror av sjofagel 
befolkar ons klippor). Nuvarande befalkning ar 112 personer men 
for 40 ar sedan var den bara halften sa star. 

Fore 1931 var Gr{msey mycket isolerad fran omvarlden. Man hade 
inte telefan och postbaten lade till vid on 2 ganger om aret, i 
juni och september. Daliga ar kunde det bli riktig hungersnod pa 
on. Men moderna tider har medfort andrade forhallanden. Telefon 
fick man 1931, flygplats omkring 1960 - numera med regelbunden 
flygtrafik - och en mycket forbattrad hamn omkring 1970. Enligt 
reportaget ar ons enda vag 3 km lang, men anda finns det 10 
persanbilar pa on och ett dussin traktorer. Givetvis betydde 
fiskeflottans motarisering mycket for kontakterna utat, eftersom 
den gjorde det lattare att vid behov na kontakt med fastlandet, 
redan fore flygets tid. 

Sa till postforhallandena, och nu lamnar vi tidskriftens re
portage. Sedan 1899 har Gr{msey haft ett brevsamlingsstalle. 
Att vara forestandare for denna, alltsa brefhirdingaman, var 
naturligtvis, har som pa andra platser, ett extrauppdrag, i aldre 
tider ersatt av postverket med nagra tiotal kronur per ar, men 
i fallet Gr{msey tycks det ocksa forr ha varit ett sasongarbete 
i klass med julgransforsaljarens men med tva sasonger per ar: 
nagra dagar i juni och nagra i september. Avtryck av de stamplar, 
som anvants pa Gr{msey, ar sallsynta och dyra. Forst fick man en 
kronstampel, typ C2, som bara anvandes nagra ar till 1903, da 
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man fick nummerstampel 63. Fran 1930 till 1970-talet harman haft 
tva olika brostamplar, Bla och B8e. 

Och sa kommer vi till den stampel, sam finns avbildad i marginalen. 
Den ar den ena av de tva, sam vi i nya klassificeringssystemet 
betecknat sam "bildstamplar" med bokstaven P for 'J?.ictorial". 
(Bilder finns ju ofta i minnes- och FDC-stamplar, men P-stamp
larna ar avsedda for dagligt bruk.) Som synes har Grimseys 
stampel en karta over on med Polcirkeln inlagd sam en streckad 
linje. Eftersom bilagan till rapport 66 ocksa hade Grimsey sam 
exempel pa P-stampel kan det nu vara skal att aven visa den andra 
av de tva: Geysir i Haukadal med bild av Stora Geysir i sprut. 
Geysir-stampeln har givetvis tillkommit i turistpropagandans 
tjanst, men detta kan knappast ha varit tanken med Grimseys stam
pel, da Grimsey inte ar nagot turistmal. 

Slutligen skall namnas att on varit beromd for sina gada schack
spelare. Islanningarna ar ju mera an de flesta folk intresse
rade av schackspelet, men pa Grimsey spelade man schack i varje 
stuga. I och med att isoleringen numera brutits och framforallt 
TV fatt sitt genombrott, tycks dock schackmanin pa Grimsey ha 
dampats till mera normala islandska matt. 

I forra rapporten aviserade vi att vi skulle aterkomma med nar
mare uppgifter om en nyupptackt betr. nummerstampel 250. 

Sam vi tidigare rapporterat (i bilagan till rapport 68) finns 
det tre nummerstamplar, for vilka det hittills inte lyckats att 
klara ut var de anvants. Det ar nr 245, 247 (uppgiften i Facit 
ar fel, se namnda bilaga) och 250. 

Nu ser det emellertid ut sam om gatan med 250 skulle ha blivit 
lost. Detta har skett genom ett objekt (nr 831) i forsta 
"Folmer-!llstergaard-auktionen". Det utgors av ett paketadress
kort (fylgibrjef) for ett paket avsant fran Reykjavik den 
11/2 1930 med adress H6lmavik, sam ligger i Strandasysla pa 
Islands nordkust. Detta kart bar pa baksidan sam ankomststampel 
nummerstampel 250! Att kortet ar fran 1930 framgar ocksa av att 
frankeringen innehaller alltingsmarken, sam bara var giltiga det 
aret. 

Aran av upptackten gar till Ebbe Eldrup och Torben Jensen, sam 
har hand om forsaljningen av Folmers samling och sam noterat 
upptackten i auktionskatalogen. Att Folmer, sam var intensivt 
intresserad av arbetet med stampelkatalogiseringen, inte kom att 
sjalv upptacka att han hade losningen till en av gatorna i sin 
samling, beror val pa att han sedan lange haft detta objekt mon
terat och da naturligtvis med adressidan synlig. 

H6lmavik var sedan 1914 postexpedition och sam sadan forsedd med 
en riktig datumstampel typ B2cl, vilken ar kand anvand till fram 
pa 1960-talet. Ar det da mojligt, att H6lmavik 1930 haft nummer
stampel 250? Jo, om datumstampeln gatt sander, kunde -liksom i 
andra fall - en nummerstampel ha sants over for tillfallig an
vandning. Stampel 250 var hogsta numret i den serie av stamplar 
231-250 sam kom till Reykjavik i februari 1929, och det var 
gammal praxis att hogsta inneliggande nummer anvandes for sadana 
andamal (jfr nummerstampel 200, utsand redan 1903). Om behov av 
en ersattningsstampel i H6lmavik uppstod 1929, skulle just nr 
250 ha skickats dit. 
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Me n H6lmaviks stampelhistoria tycks innehalla ett ytt e rliga re 
element som forbryllar. Det ar namligen ganska sakert att 
H6lmavik ocksa anvant nummerstampel 246, och denna stampel 
fanns kvar i H6lmavik 1948. Det aret besvarade man en rundfraga 
om stamplar fran Frimerkjasalan med att meddela att man anvande 
datumstampel men ocksa hade nr 246 inneliggande. 

Kanske ar foljande rekonstruktion den rimliga: I H6lmavik g ick 
B-stampeln sender 1929, och man fick nr-stampe l 250. Efter na got 
eller nagra ar blev aven denna trasig (hade man en postmastare 
med sadan kraft i armen, att han slog sender den ena stampe ln 
efter den andra?) och man fick 246, kand anvand a tminstone till 
1947. Forst darefter lagades B-stampeln och togs ater i bruk. 
Det vore intressant att hora om nagon stampelsamlare har objekt 
som inte stammer med detta forsok till historieskrivning. 

Som kopare och anvandare av moderna frimarken agnar d e flesta 
inte stor tanke at allt det arbete, som lagts ned pa deras fr am
stallning. Det kan dock ibland vara anledning att titta litet 
narmare pa detta omrade. 

Den polsk-svenske gravoren Czeslaw Slania, som har graverat fri
marken for manga olika postverk, har ocksa graverat nagra av 
Islands frimarken och block. I tidskriften Nordisk Filateli har 
han kommenterat en del av dessa. Las har vad han skriver om nagra 
av dem (Facit 653 resp. 697+709) och tag sedan fram forstorings
glas och studera blocken, om Du har dem. 

" Det block, som jag utforde i samband med NORDIA 84 var synner
ligen pafrestande. Blocket visar Abraham Ortelius karta over 
Norden 1570. Storre delen av kartbilden visar vatten och jag ville 
ge detta en fargton i stallet for helvitt. Det betydde att jag 
maste gravera tusen sinom tusen mikroskopiskt sma prickar, alla 
lika grunt graverade. Jag har aldrig nagonsin haft sa ont i 
ogonen av mitt arbete som de tva manader jag agnade at NORDIA
blocket." 

" Aven de tva blocken till Frimarkets Dag 1986 resp. 1987 var 
pafrestande. Det gallde framforallt molnen. Svarigheten lag 
kanske framst i att inte fa bakgrunden i blocken for kraftig. 
Hos forlagan har tecknaren namligen fatt en valdigt fin effekt 
av kontrasten mellan den relativt fargsvaga bakgrunden med 
himmel och moln och den med briljans utforda forgrunden. Aven 
har fick jag pricka in tusentals sma, sma prickar och aven har 
tog arbetet tva manader for varje block." 

Slania har f.o. gjort en lustig kommentar till tva av de marken 
han graverade till Faroarnas forsta frimarksserie 1975. Det 
galler valorcrna 70 och 200 oyru med bild fran Sandoy, ett motiv 
han fann mycket tacksamt. "Men just himlen med dess moln har jag 
hamtat fran Sverige. De passade battre", sager Slania. 

I rapport 72 tog sig er sekreterare friheten att gora en liten 
spraklig utvikning genom att i anslutning till arets Europa
marken, som illustrerade teleteknik, kommentera det islandska 
ordet "simi" for telefon och telegraf. Bl.a. sades: "Om vi inte 
ar fel underrattade kom genom en tavling fram forslaget att an
vanda simi, ett da nastan bortlagt gammalt ord med betydelsen 
lang tra d." Vi var fel underrattade (eller gjorde en sammanbland
ning med ett annat islandskt ord, som framkommit genom en 
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tavling). Harman bland sina lasare islandska ordbokens redaktor 
Jon Adalsteinn Jonsson, kan man emellertid rakna med att fa 
sakerna tillrattalagda. 

Jon Adalsteinn meddelar ass att det var en laroverkslarare, 
sam i slutet pa 1800-talet lanserade ordet simi for telegraf, 
byggande pa fornislandska ordet sima = trad. Genom att andra 
ordet fran femininum till maskulinum fick han det mera lampat 
for sammansattningar och bojningar. Ytterligare exempel pa hur 
man i modern islandska kan ersatta frammande ord med inhemska 
element visas av foljande exempel i Jon Adalsteinns brev: 
telefon = talsimi, telefqnera = talsima, telegraf = ritsimi. 
(Att isl. rita betyder skriva kan er ritari = sekreterare till
lagga.) 
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