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Kara alla Vanner i Islandssamlarna! 

Detta ar med livlig verksamhet inom var forening - d e t var t.ex. 
lange sedan vi senast hade tva stora auktioner under samma ar 
och hela fern rapporter under aret - lider nu mot sitt slut. Vi 
i styrelsen hoppas att Ni alla haft gladje och utb y te av med
lemskapet. 

Foreningen lider dock av en svaghet, som jag tidig are flera ganger 
papekat. Vi har ett alldeles for svagt tillflode av nya me dlemmar, 
sarskilt da i de yngre argan garna. Annu en gang vill jag uppmana 
Er alla, var och en av Er, att se vad Ni kan go r a for att rekrytera 
medlemmar. Kanner Du nagon som har intress e for islandssamlande, 
tala med honom eller henne om medlemskap o c h medd e l a sedan mig, 
sekreteraren, sa ordnar jag alla formalitet e r. 

I rapporterna inbjuds Ni ofta att skriva till mi g (Hanner, adress 
se ovan) med upplysningar Ni kan lamna. Adress e ra d a brevet till 
mig personligen och inte till foreningen Islandssamlarna, vars 
namn inte star pa dorren till min bostad i ett stort hyreshus. Ni 
kan ocksa ringa, och jag vill i det sammanhanget anmala att mitt 
telefonnummer till arbetet inte langre ar det som st a r i medlems
forteckningen utan 08/723 95 60. Ring dock hellre till bostaden 
under icke-arbetstid. 

I detta nummer inbjuds Du att deltaga pa flera satt: leta varianter, 
studera Dina marken i 1973 ars jubileumsserie och leta efter en 
falsk stampel som Olafur El{asson ar intresserad av. 

Har Du nagra fragor, har Du onskemal om att fa nagot amne upptaget 
i rapporterna eller har Du upptackt nagot nytt inom vart omrade, 
dra Dig inte for att meddela mig. Det ar genom den livliga kon
takten med medlemmarna som vi far material till dessa rapporter. 

Nagra har undrat over returadressen, som ar stamplad pa vara kuvert. 
Denna adress i Brottby gar till var forre ordforande, numera 
hedersordforanden Bernhard Beskow. Att adressen bibehallits trots 
att B.B:s aktiva verksamhet i styrelsen upphort beror pa att retur
kuvert gar sakrare fram via detta lilla postkontor. Varje ar ar 
det nagra medlemmar, som fl y ttat men glomt meddela oss ny adress, 
och genom returen far vi veta om det. Adressforandring sands till 
sekreteraren, inte till Brottby. Stammer adressen pa ditt kuvert? 

Foreningens Stockholms-avdelning har just nu bekymmer med att hitta 
en ny lokal for sina sammantraden, en lokal som inte blir for dyr 
och som ligger lattillgangligt till. Om nagon har ett uppslag, 
meddela mig eller Margareta Bjellefors. Pa tidigare lokal blir 
sista sammantradet i januari. Vi har ansokt om s.k. "nolltaxa" pa 
Stockholms kommuns foreningslokaler men fick nej, eftersom mindre 
an halften (endast 21 av 56) av Stockholms-avdelningens medlemmar 
bor i Stockholm, ovriga i kringliggande kommuner. 
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Ett start tack till alla som bidragit med material till denna 
rapport, som val passar utmarkt till jullasning, i den man den 
hinner fram till Dig till jul. 

GOD JUL och GOTT NYTT AR eller pa ett annat sprak (gissa vilket) 

GLEDILEG JOL og FARSmLT KOMANDI AR 

onskar Islandssamlarna och 
Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr (Beskow). Den som inte 
tidigare fatt portkoden bor i forvag ringa hem till Hanner 
(08/667 45 75) eller Raland (0758/546 76) for att fa den. 
Tid: Tisdagen den 23 januari kl. 19.00. 
Tid och plats for sammantraden darefter, inkl. arsmotet, kan 
inte nu anges. Meddelande harom kornmer antingen att inga i 
nasta rapport eller meddelas separat i brev till de Stockholms
medlemmar, som besokt sarnmantradena under de senaste aren at
minstone nagon gang. 

Got(borg. Lokal Stadsdelshuset i Raga, Raga Nygata 17. Tid: 
k l . 19.30 andra tisdagen i manaden. Motesprogram i annons i 
Goteborgs-Posten sondagen fore motesdagen. 

Denna auktion gick av stapeln den 4 december och gav ett mycket 
tillfredsstallande resultat med en forsaljning pa omkring 44.000 
kr, alltsa betydligt mer an varauktionen, sam slutade pa 33.500 
kr. Liksom i tidigare auktioner visade sig storsta intresset ligga 
pa det stamplade materialet, och sadant fauns det gott om denna 
gang. Sarskilt kronstamplarna, utlandska stamplar och manga av 
nummerstamplarna blev det hard kamp om mellan olika postbud och 
budgivare i salen. 

Detta hindrar icke att det blev atskilliga poster i den langa 
listan sam blev osalda, och en forteckning pa dessa finner Du i 
slutet av denna rapport. Dessa objekt finns en tid framat att 
kopa for det i auktionslistan angivna minimipriset. Har Du auk
tionslistan kvar, varfor inte ta fram den och se efter om det 
inte finns tillfalle till komplettering av Din samling till hygg
ligt och fast pris. Bestallningar i denna efterforsaljning skall 
sandas till var auktionsforestandare Hans Raland, Legendvagen 15, 
S-175 70 Jarfalla. Behover Du fraga honom om nagot, ar hans tele
fon hernma 0758/546 76. Din bestallning maste vara inne fore slutet 
av januari. 

Slutlig resultatlista for hostauktionen kornmer i senare rapport. 
Vi skall passa pa att namna, att det inte blir nagon auktion 
under varen 1990 - detta savida inte Goteborgs-klubben ordnar 
en sadan till sitt 25-arsjubileum, sam skall firas i var. 

I forra rapporten efterlyste vi intresse for en gruppresa till 
Island och NORDIA i juni 1991. De sam var intresserade av en 
sadan ombads meddela detta till sekreteraren fore 15 november. 
Pa grund av att utsandningen av rapporten blev senare an som 
var tankt (pa grund av samsandning med auktionslistan) gav detta 
mycket kort tid att svara, men anda hann vi fa in ett tiotal svar, 
sam angav intresse eller start intresse for saken. Flera anmalde 
ocksa medfoljande maka. Efter detta har ytterligare nagra anmal
ningar kornmit in. 
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Foreningens styrelse har ansett detta vara tillr~ckligt uttryck 
for att en resa bor planeras. Hor Du till dem som ~r intresserade 
men inte hann svara till den 15 november, ber vi Dig skicka in 
Din intresseanm~lan till sekreteraren (Hanner). Den ar inte 
bindande men vardefull for oss nar det galler att bedoma hur stor 
grupp vi kan rakna med. 

En frimarksutstallning halls i staden Dalvik (vid Eyjafjordur 
norr om Akureyri) den 20-22 april 1990. Vi har genom por porsteins 
fatt nagra anmalningsblanketter (pa islandska spraket), for den 
handelse nagon av vara medlemmar vill utstalla. Skriv till var 
sekreterare om Du ~r intresserad. por namner att utst~llnings
kommitten sarskilt soker hembygds- och motivsamlingar och att 
utst~llningen kommer att omfatta 120-150 ramar. 

1989 ars utgivning av islandska frimarken avslutades med foljande 
marken: 

Facit Utg.- Valor, 
nr dag kronur Motiv etc. 

747 9/11 21 Islands naturhistoriska forening 100 ar, 
Stefan Stefansson 

748 " 26 d:o, Bjarni S&mundsson 

749 9/11 21 Julmarken: Maria med barnet 
750 " 26 " De tre vise mannen 

Den naturhistoriska foreningen stiftades alltsa 1889 och som 
framste upphovsman anses harvid ha varit botanikern Stefan 
Stefansson, som ocksa pa market har sallskap med en vacker blomma 
(arten inte angiven). Man siktade redan fran borjan pa att fa till 
stand ett naturhistoriskt museum och lyckades redan tidigt samman
bringa hogst betydande samlingar for detta, men en byggnad for 
dessa lyckades man inte finansiera. Samlingarna overlamnades 1947 
till staten mot att denna atog sig att bygga ett museum. En 
ledande man i foreningens arbete under manga ar i slutet av 1800-
och borjan av 1900-talet var Bjarni S&mundsson, pa frimarket sedd 
tillsammans med tva torskar. I foreningens nutida arbete ingar 
bl.a. utgivandet av en egen tidskrift samt ordnande av kurser och 
exkursioner. 

Julmarkena ar som vanligt konstnarligt modernistiska - konstnaren 
i ar heter Johannes Johannesson - men inte varre an att motiven 
kommer tydligt fram. 

Om vi nu ser tillbaka pa den islandska frimarksutgivningen 1989, 
kan vi konstatera att det utgivits 17 frimarken (= 1988), varav 
3 sittande i ett block. Nominella inkopspriset 1989 blev 1.067 
isl.kronur, vilket var mycket mer an 1988, da det blev 373 kr 
(eller 501 kr, om man ville ha hela det h~fte, som utgavs det 
aret). Skulden till den stora okningen far framst laggas pa en 
drake, namligen den som prydde 500 kr-market som kom i juni. 1988 
var dock ett ovanligt billigt ar for den som samlar landets nya 
m~rken, eftersom det var ovanligt fritt fran hogvalorer. Vi far 
inte heller glomma bort att den islandska inflationen ar betyd
ligt storre an den svenska. Islandska kronan foll under aret fran 
13 ore till 10 ore i svenska pengar. Genomsnittskursen i ar har 
alltsa varit c. 11,5 or~ mot 14 ore 1988. For en svensk samlare 
motsvarade 1989 ars isl~ndska frim~rken alltsa 123 kr, medan mot
svarande belopp 1988 var 52 kr och 1987 90 kr, allt raknat i den 
svenska krona, som ocksa forlorar i kopkraft for varje ar. 



Ater en ny 
ortsstampel 

Varianter pa 
20 aur "Vyer 
och byggnader" 
(Facit 170) 

-, 

Kronstampel 
SAURBIER 

- 4 -

Finnur Kolbeinsson och p6r porsteins har bada inrapporterat ny 
ortsstampel i Vogar, typ B8b. Vogar ar en ort mellan Reykjavik 
och Keflavik. 

I forra Rapport beskrev vi och avbildade en nyupptackt liten 
variant pa 20 aur rod i 1925 ars serie, "sidstreck pa stup
roret". Vi uppmanade dem som hade nagot storre antal av detta 
vanliga marke att ga igenom dem och inrapportera patraffat 
antal med varianten och undersokt antal marken. Denna maning har 
hittills besvarats av tva medlemmar (vi hor garna av flera). 
Helge Jonhammar har funnit varianten pa 1 av 40 marken och 
Walther Fenger pa 3 av 75 marken. Tillsammans med den undersok
ning vi namnde i forra rapporten har varianten aterfunnits i 8 
av 284 marken. Det ar val knappast nagon tvekan om att det haT 
ror sig om en bestaende variant pa ett av de 50 markena i arket. 

Pa fragan var i arket varianten sitter har vi daremot inte fatt 
in nagot svar. Kanske ar fragan for svar. Kan det antas att det 
finns bevarade ark av 1925 ars serie? 

Walther Fenger passar pa att papeka, att pa samma marke finns en 
annan konstant variant, bestaende i att det sjatte fran vanster 
i den understa raden av sma fonster verkar vara delvis igenmurat 
(se bild vi fatt fran Fenger). Det felet ar emellertid inte en 
nyupptackt ty det ar omnamnt i islandska handboken av 1973 som 
ett platfel betecknat "brotinn gluggi t.v. vid anddyri", alltsa 
"trasigt fonster till vanster om entren". 

Den som vill se igenom sina 20 aur kan alltsa leta efter bada 
varianterna, likasa den som kan fa se ett helark och positions
bestamma dem. 

Apropa ordet "variant" anmarker Walther Fenger pa vart uttrycks
satt i forra rapporten, dar vi namnde att en flack i trycket pa 
50 aur Tva kungar inte var en stabil variant enligt vad Leif 
Fuglsig kunnat utrona. Fenger tycks ha last detta som att vi ut
domde felet som "variant", men det var inte meningen - tonvikten 
skulle laggas pa ordet stabil, som vi har anvande for en avvikelse 
som gar igenom en hel upplaga. (Det korrekta uttrycket pa svenska 
for en sadan avvikelse tycks f.o. vara "bestaende variant", se 
Rapport 55, 1983, om Du harden.) En utmarkt terminologi tycker 
vi ar den som anvandes i islandska handboken 1973, dar man skilde 
mellan plotugalli = fel i platen och prentgalli = fel uppkommet 
i tryckningen = tillfalligt fel. "Brotinn glugg:i" ar en plotu
galli, men nyssnamnda flack pa 50 aur skulle ha betecknats som 
en prentgalli, om den serien hade behandlats i handboken. 

Skulle Du kunna tro att man kan sitta i en forort till Melbourne 
i Australien och losa ett tidigare ouppklarat problem, som galler 
var en viss islandsk stampel blev anvand? Nej, naturligtvis inte. 
Anda har det skett, och aran tillkommer Hans von Strokirch, var 
medlem pa denna sydliga ort. Hans upptackt ar av det slag, som 
vi garna skulle se annu oftare rapporterad i denna tidskrift. 

Utgangspunkten ar att under den tid kronstamplar anvandes (1894-
1903) vid islandska brevsamlingsstallen fanns det tva sadana med 
namnet Saurb~r, det ena i Hvalfjordur i Borgarfjardarsysla norr 
om Reykjavik, det andra soder om Akureyri i Eyjafjardarsysla. Det 
forsta oppnades pa islandska postens fodelsedag den 1 januari 
1873, det andra 1892. Endast en kronstampel med text Saurb~r ar 
kand och denna ar av typ C2 (= Facit typ II). Det har hittills 
varit helt okant for stampelforskningen var den anvants. 



- 5 -

Hans von Strokrich, som ar stor kronstampelentusiast, har med 
intresse last var forre sekreterare Tore Runeborgs utforliga 
redogorelse for "Islands kronstamp1ar", bilaga till Rapport 
for lange sedan, och dar konstaterat denna brist i ti11gangliga 
uppgifter. Nar han nu till sin samling fatt ett med SAURBmR 
kronstampel C2 avstamp1at brevkort, var det med nyfikenhet han 
sokte, om detta kort kunde 1osa gatan. Och si, medde1andet pa 
baksidan inleddes med 

" Sa u r b ce i H v a 1 f j . s t r . 2 7 rna r z 1 9 0 5 " 
vi1ke t betyder att det ar skrivet i det S. som ligger i Hva1fjardar
strond e1ler med andra ord postat vid det brevsam1ingsstal1e som 
oppnades 1873. 

En 1iten underlighet ar ju att kronstampeln anvants 1905 Caven 
dokumenterat av ankomststampeln i Reykjavik), trots att detta 
Saurbcer fatt sin nummerstampel 168 redan 1903 och borde anvant 
denna stampel. Nagon konstruktion ar det dock inte att doma av med
de1andet pa baksidan, som vcrkar vara ett he1t autentiskt "bruks
brev", och av Reykjavik-stampe1n. Det far ses som ett exempe1 av 
f1era pa att kronstamplar pa vissa platser brukats efter sin 
korrekta anvandningstid. 

Kvar star eme11ertid ett mysterium: det fanns ju 2 postanstalter 
Saurbcer 1894, da kronstamp1ar av typ Cl (= Facit typ I) bestalldes 
och til1delades brevsamlingssta1lena. Kan bada dessa Saurbcer 
verkligen ha b1ivit bortg1omda i besta11ningen? Typ C2 kom inte 
forran 1899. Gjordes det i verkligheten atminstone en C1-stampel 
SAURBmR, annu okand anvand? Tore Runeborg antog det i sin ovan
namnda rapportbilaga. Kan den ha forsvunnit el1er forstorts pa ett 
tidigt stadium? Och om den skulle ha utsants, vi1ket Saurbcer 
fick den? 
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Mangariga och minnesgoda medlernrnar erinrar sig sakert att vi for 
ett antal ar sedan - det var i sjalva verket 1980-81 - agnade ut
ryrnme i flera rapporter at fluorescens och liknande foreteelser 
pa islandska frimarken och att vi da insamlade atskillig 
statistik fran vara medlernmar . 

En serie som darvid kom att tilldra sig sarskilt intresse var 
Frimarket 100 ar, Facit 510-514, alltsa serien med forminskade 
avbildningar av skildingmarkena och i ovrigt bilder av olika 
former av postbefordran genom tiderna. Det konstaterades da att 
av seriens valorer - 10, 15, 20, 40 och 80 kr - nagra fanns pa 
tva olika papper, det ena lysande under kvartslampa i vit farg, 
det andra i rodbrun farg. I fortsattningen kallar vi har dessa 
varianter "V-papper" och "R-papper". 

I oktober 1980 hade vi kornmit s a langt, efter rapport om ett 100-
tal marken av varje valor, att vi kunde konstatera att 20 och 40 
kr fanns pa bada papperen. Ytterligare rapporter inflot senare, 
varav vi kunde notera att aven 80 kr fanns pa bade V- och R-papper. 
Bl.a. meddelade Ake Ahlberg att av hans 186 st 80 kr-marken hade 
30 R-papper och 156 V-papper. Markena 10 och 15 kr har enbart 
V-papper. Som en kuriositet kan namnas iakttagelsen av 2 marken 
i valor 80 kr, som helt saknade fluorescerande belaggning - de 
lyste varken vitt eller rodbrunt. 

Vid vart forsok till sarnmanfattning av frekvensen av de tva 
papperstyperna i rapport 45 (febr. 1981) kom vi fram till fol
jande uppskattning: 
Facit nr Valor 

512 20 
513 40 
514 80 

V-papper 
25-30 % 
75-80 % 
90-95 % 

R-papper 
70-75 % 
20-25 % 
5-10 % 

Vi har tva orsaker att ta upp denna undersokning till ny behand
ling: 
1. Det finns anledning att misstanka, att undersokningen gav ett 

skevt resultat, nar den gjordes 1980-81, innan dessa marken 
kornmit i kilovaran till nagon storre del. Sarskilt kan sallsynt
heten av nr 514 pa R-papper ha blivit overskattad. 

2. Leif Fuglsig har genom undersokningar av ark pa bagge papperen 
kommit till intressanta resultat rorande deras framstallning, 
resultat som synes tyda pa flera leveranser. 

Leif Fuglsig meddelar att tryckarket bestod av 4 "forsaljnings
ark" a 25 marken, vart och ett med marginaler pa alla fyra sidor
na. Dessa "del-ark" var betecknade A, B, C och D och satt i 
tryckarket placerade pa detta satt 

B D 
A C 

Leif har observerat, att alla B- och D-ark med V-papper har den 
undre marginalen genomperforerad, medan motsvarande ark pa R
papper har obruten marginal nedtill. (Samtliga ark pa bada 
papperen har overmarginalen genomperforerad.) 

Vidare noterar Leif, att den markering, som trycktes pa marginalen 
nedtill (av typen lA lA lA lA A) till kontroll av att alla farger 
kornmit med, icke har exakt sarnma utseende pa V- som pa R-papper, 
nar det galler 20 och 40 kr-valorerna (for 80 kr-arken var det 
ingen olikhet). 

Man kan alltsa notera att foljande olikheter finns mellan V-papper 
och R-papper: 
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a) Olika farg under kvartslampa (betr. sjalva papperet, se aven 
nedan). 

b) Olika perforering av arken. 
c) Olika marginalmarkeringar (pa 20 och 40 kr). 

Med sadana sammanfallande olikheter ar det inte tankbart att 
tryckeriet - det var De La Rue i London - bara skulle ha rakat 
blanda papperssorter under tryckningen. Man kommer fram till att 
den rimliga forklaringen ar att tryckeriet forst try ckt alla fern 
valorerna pa V-papper. Senare tryckte och levererade man ytter
ligare exemplar av 20, 40 och 80 kr-valorerna, nu pa R-papper. 
Att V-papperet kom forst anser Leif visas av foljande: 

alla FDC han sett har varit frankerade med marken pa V-papper, 
under de sista ar, som serien annu fanns att kopa hos Frimerkja
salan, levererades av 20 och 40 kr endast marken pa R-papper, 
av 80 kr pa R-papper har han inte sett nagot stamplat fore 
december 1975. 

De offici e lla upplageuppgifterna, a tergivna i Facit och !slensk 
frimerki, ar 1,5 milj. av 510, 511 och 512 samt 1 milj. av 513 
och 514. Leif Fuglsig har inte aktualiserat fragan om dessa upp
gifters riktighet men er sekreterare vill garna gora det . Han har 
lange haft en mycket bestamd misstanke, nu starkt genom Leifs ut
redning, att upplagetalen for 512 och sannolikt aven 513 och 514 
ar fel, namligen for laga. Han tror att markena pa R-papper repre
senterar en tillaggsbestallning, och att antalet marken i denna 
bestallning inte blivit medraknade. Bl.a. har han iakttagit, att 
de redovisningar for kilovara-innehallet, som vi haft i Rapport 
manga ar, visat att marken ur serien - spec. 512-514 - funnits 
kvar i bruk anda fram till atminstone 1980, medan manga senare 
utgivna emissioner forsvunnit snabbt. Han "tippar" att totalupp
lagan av 20 kr-valoren inte kan ha varit mindre an 3 milj. 

Vi tanker nu forsoka gora en uppfoljning av undersokningen for 
nastan 10 ar sedan och samtidigt fa nagra av Leifs resultat 
kollade genom att vanda oss till er alla, medlemmar, eller i vart 
fall till dem av er som har eller kan skaffa sig tillgang till 
kvartslampa: 

Om Du ar agare av manga (fler an 20) stamplade exemplar (icke 
pa FDC) av ett eller flera av Facit 512-514, vore vi tacksamma 
om Du ville gora en rakning av markena pa V- resp. R-papper och 
sanda in resultatet. Tala da garna ocksa om hur Du forvarvat 
markena. 
Om Du skulle ha ett FDC, som inte har bara V-papper i markena, 
tala om det for oss. 
Om Du har nagot 80 kr pa R-papper med tidigare avstampling an 
december 1975, hor av Dig. 

Till v a ra medlemmar i Island vill vi rikta fragan om nagon har 
mojlighet att fa postverket att undersoka de verkliga totalupp
lagorna av 20, 40 och 80 kr och hur de fordelar sig pa leveranser. 

Slutligen vill vi inte undanhalla medlemmarna ett tips fran Leif 
Fuglsig: Man kan skilja mellan V-papper och R-papper utan kvarts
lampa. V-papperet har en svag, nastan lodrat reffling pa baksidan, 
synlig bade i gummit och pa avtvattade marken. R-papperet saknar 
refflingen och kanns bade tjockare och styvare an V-papperet. 

Denna utforliga hafteskatalog omnamndes i rapporterna 76 och 77. 
p6r meddelar nu att sartrycket av denna Cur !slensk frimerki) saljs 
av Frimerkjamidstodin, adress Skolavordustigur 21 a, IS-101 
Reykjavik. Priset har ej angivits. 
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p6r kornrner ocksa med ett tillagg till sin katalog, vilket med
delas till gladje for dem som har 1slensk frimerki 1989 eller 
sartrycket. Haftet SH-4, utgivet 1939, kunde pp inte beskriva 
i detalj i katalogen, eftersom han da inte sett ett sadant. 
Nu har han gjort det och upplyser dels att 25 aur torskrnarket 
har linjetandning 14 och icke 14 x 13~ , som katalogen anger, 
dels att omslagsbladen har sarnrna texter som SH - 5. SH-4 ar det 
enda av haftena som har 10 aur-valoren i form av flaggrnarket 
i fiskserien (Facit 244). 

Om Rudolf Krurnrnels mystiska brev fran pj6rsarbru till 
Olfusarbru 1930 med luftpostetikett och d:o frimarke + tjanste
frimarken, avbildat och beskrivet i forra rapporten, har vi 
hittills fatt tva inlagg. 

Olafur Eliassen papekar, att brevet ar nastan identiskt med ett 
brev som ar avbildat i svensken Orjan Lunings bok "Luftpostens 
historia i Norden", sid. 157. Det har alltsa sarnrna frimarken, 
stamplar med sarnrna datum och sarnrna adress. Vi var ju redan pa 
det klara med att det Krurnrnelska brevet inte var ett bruksbrev 
eller flugits mellan de tva ovannamnda orterna, utan att det 
tillkornrnit som en filatelistisk "grej". Att mer an ett brev 
gjordes samtidigt ar ju darfor inte nagot bevis for att det inte 
kan ha gatt med flyget Reykjavik-pingvellir. Men Olafur anser 
det osannolikt att brevet gatt med flyget, ty alla brev han sett, 
som flugits mellan R. och p. under jubileumsdagarna 1930, har 
haft ankomststampel fran flygturen pa baksidan och detta var inte 
fallet med Rudolf Krurnrnels brev. 

Men detta brev och det av Luning avbildade ar faktiskt pa ett 
satt "unika", sager Olafur, ty har sitter "tjanstetrekanten" 
(alltsa Facit Tj. 74) pa "riktigt brev", alltsa inte som del av 
hela serien pa FDC. Detta marke anvandes namligen over huvud 
taget inte till frankering pa sin tid, vilket ocksa galler flera 
valorer i sarnrna tjansteserie. 

Wilbur Jonsson har uppmarksarnrnat en annan detalj i var beskriv
ning av brevet: den lilla stampeln pa baksidan med fallskarrns
motiv och ordet AIRFIELD. Detta, sager Wilbur, var en liten hand
stampel som anvandes av Francis J. Field, som sarskilt pa 1920-
och 1930-talen var bland de mest aktiva luftpostspecialisterna 
och -handlarna. Er sekreterare har efter detta papekande haft 
tillfalle att se ett FDC l.VI.30 av Alltingets luftpostserie, 
adresserat just till Francis J. Field, Sutton Goldfield, England, 
och detta brev har sarnma fallskarrnsstampel pa baksidan (jamte 
ankomststampel Sutton Goldfield den 11 juni). Liksom manga andra 
islandska luftpostbrev fran den tiden ar detta kuvert med patryckt 
avsandartext pa framsidan "K.A. Hansen" i Reykjavik. Mr. Field 
maste alltsa ha pasatt sin stampel efter mottagandet. Om stampeln 
anvandes av Field som nagot slags "attest" pa akta flygpost ar 
okant. Dess uppdykande pa Rudolf Krurnmels brev bevisar ju bara 
att detta gatt genom hans hander, aven om man kanske kan anta 
att han accepterat det som ett luftpostbrev. 

Nar intresset okar - som det gjort - for stamplade frimarken och 
stamplarna som sadana, galler det att halla reda pa akta och 
falskt, och det ar inte alltid sa latt. Salunda hande det nu att 
ett klart falskstamplat marke kom med pa var hostauktions lista. 
Det var objekt 442, ett marke i 1939 ars fiskserie, som angavs 
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ha nummerstampel 82 av typ I (Nla). I verkligheten var det fraga 
om just den falska 82-stampel som vi varnade for och avbildade 
i rapporterna 70 och 71. Detta upptacktes fore auktionen och 
objektet utgick ur auktionen. Eftersom stampel 82 av typ II 
levererades 1922 (se bilagan om nummerstamplar till rapport 68) 
for att ersatta den forstorda av typ I, ar det helt klart att 
typ I inte kan forekomma pa 1939 ars serie. 

Pa varauktionen hade vi ocksa problem med en stampel. Den fanns 
pa tva kuvert, obj. 791 och 801, enbart frankerade med 3 aurar 
Alltinget i ena fallet och med 5 aurar Alltinget tjanste pa 
flygpostkuvert i det andra. Bada hade en inofficiell rakstampel 
som angav forstadagsbrev och frimarkena hade en Reykjav{k-stampel, 
typ Bld, daterad l.I.30.15. Experterna Olafur El{asson och p6r 
porsteins tillfragades och var ense om att dessa objekt var i 
efterhand konstruerade FDC. Stampeln var troligen helt falsk, 
kopierad pa en stampel som anvandes i Reykjavik 1930. De akta FDC 
fran 1 januari 1930 har i allmanhet hela serien. En varning for 
FDC av detta datum pa flygpostkuvert med fargrander runt kanterna, 
eftersom sadana kuvert icke tycks ha funnits 1930 i Island. 

En ganska festlig efterstampling hittade vi i en svensk auktions
katalog i host. Ett 4-block av t GILDI-marken hade som vacker 
mittstampling nummerstampel 144, typ II. Alltsa en stampel gjord 
1922 pa marken, vars giltighetstid gick ut vid slutet av 1903! 

Olafur El{asson berattar om annu underligare saker. Hos en hand
lare pa NORDIA 1989 i Fredrikstad fann han det har (forstorat) 
avbildade market, Kr.lO-patrycket pa 5 kr Tva kungar (Facit 107). 
Patrycket verkade akta men market var omtandat pa hoger sida. Det 
var dock stampeln som framst intresserade Olafur. Den ar av typ 
B2, men synlig text ar JAVIK POST (utan accenter over I och 0), 
vilket givetvis antyder en Reykjav{k-stampel. Men nagon R-v{k
stampel med ordet "post" efter ortsnamnet har aldrig funnits. 
Det ror sig alltsa om en ren fantasistampel, som Olafur aldrig 
sett forut. Nu fragar han vara medlemmar om nagon kanner till 
nagot om denna stampelforfalskning eller har sett den forut. 

Nagra verkligt fantastiska och primitiva forfalskningar kan 
Olafur ocksa fortalja om . Pa en marknad i Paris patraffades i juli 
1 ar ett antal gamla islandska vykort, som uppenbarligen aldrig 
gatt med posten - de flesta var oadresserade. De hade emellertid 

. ~ .'.'. ·' 
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varit forsedda med frimarken, men dessa hade tagits bart, efter
lamnande delar av "stampeln". Genom att det fanns flera exemplar, 
har Olafur kunnat rekonstruera flera av dessa stamplar eller 
stora delar av dem. Av dessa visar vi har tva som ger sig ut for 
att komma fran Faskrudsfjordur och Seydisfjordur. Underbara, 
inte sant? Och de borttagna frimarkena pryder val nu albumen 
hos franska samlare. 

I nagra av de senaste rapporterna har vi kommit att namna tva av 
Islands nordliga oar, Gr{msey och Kolbeinsey. Eftersom vi last 
nyheter om bada for nagra manader sedan, kan vi rapportera 
foljande. 

Kolbeinsey - det lilla obebodda skaret 100 km norr om islandska 
fastlandet - vars fortsatta existens ar sa viktig for bestamman
det av Islands fiskezon - blir nu utrustad med en helikopterland
ningsplats. Denna kan vara till hjalp for kustbevakningen och 
dessutom far man harigenom battre mojligheter att studera hur on 
skall kunna bevaras for framtiden. 

Pa Gr{msey - Islands nordligaste bebodda plats - har man bekymmer 
for bristen pa flickor. De 14 barn som fotts pa on aren 1982-89 
ar a11a pojkar! 

Objekt i hostauktionen, som icke blev salda den 4 december. 

Dessa efterforsaljes till minimipriserna, se artikeln 

"Hostauktionen 1989" pa s. 2 i denna rapport 

1-4, 6-8, 10-12, 16, 18, 20, 22, 24-27, 29, 31-38, 41, 44-48, 
50, 51, 53-58, 60, 62, 65-67, 69, 72-82, 84, 86, 93, 97, 98, 
100, 101, 104, 105, 109, 111-13, 115, 118-25, 127-30, 132-34, 
140-60, 162, 164, 168-70, 172-80, 182-96, 198, 200-01, 203, 
204, 207-11, 213-20, 222-25, 227, 229, 231-33, 235-45, 247-54, 
256-65, 268, 269, 272, 273, 279-83, 285-301, 303-309, 316, 320, 
338, 340, 356-60, 362-66, 368, 371, 372, 376, 377, 381-85, 387, 
389-93, 395, 398-401, 403, 404, 405, 407, 408, 410, 412-14, 
416, 417, 420, 421, 423, 424, 428, 430-34, 436-39, 446, 448, 
451, 454, 456, 459-61, 463, 465-68, 470, 471, 473, 475-78, 480, 
483, 485-87, 489, 491-97, 500, 502, 503, 508, 511, 515, 516, 
518-21, 524-26, 529, 531, 533, 535, 536, 539, 541-45, 548, 550, 
553-55, 557, 558, 560, 561, 563, 565, 566, 568, 570, 571, 573, 
575, 578, 579, 581-83, 585, 587, 589, 590, 592-94, 596, 601, 
603, 605, 607-11, 613-16, 619, 620, 626, 628, 633-36, 638, 639, 
643-51, 654, 659-63 (aven 661 langre ned i listan), 668, 670. 
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