
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Tore Runeborg 
Birger Jarlsgatan 66 
114 20 Stockholm 

Medlemsav
gifterna 

Rapport maj 1975 2 / 

Hej pa Dig! 

Jag hoppas att Du nu har hunnit satta in alla nyforvarv fran varens 
manga auktioner i Ditt album sa att Du bar tid att ta del av och 
begrunda det, den alltid flitige Per Hanner och i nagon man under
tecknad lyckats plocka ihop at Dig i denna sasongens sista rapport. 

I forra arets maj-rapport bad jag Dig om bidrag till rapporten. Annu 
haver intet avhorts. Hur ar det Sven och Axel, kan atminstone inte 
Ni, som skriver lika liitt som ystra backar porlar, kornma med ett 
litet bidrag mellan skillingtryck och Aski-Baski vovvar? 

Som bilagor denna gang medfoljer 

1. Inbjudan till deltagande i nummerstampelforskning 
2. 11I GILDI" av Per Hanner 
3. Resultatlista fran auktionen den 19/4 1975 
4. Nya medlemmar. 

Jag ber Dig sarskilt lagga marke till den forsta bilagan och hoppas 
Du gar allt vad Du kan for att hjalpa Pelle Hanner med upplysningar. 

Sekreteraren 

Trots att vi vid utsandningen av forra Rapport medsande inbetalnings
kort for medlemmarnas bekvamlighet saknar kassorerna i Stockholm och 
Goteborg annu en hel del avgifter. For att paminna efterslantrarna 
listas har medlemsnumren pa dem som fram till c. den 10 maj annu ej 
hade betalt. 

a) Foljande skall inbetala 15:- kr till postgiro 26 73 70 - 5, 
Islandsklubben i Goteborg (den av de uppraknade som bor i Island 
sander i stallet pengarna till Tom Rinman, Gitarrgatan 1, 
421 41 VASTRA FROLUNDA): 

93 G 174 G 242 G 339 G 
113 G 176 G 246 G 341 G 
125 G 188 G 296 G 343 G 
148 G 189 G 322 G 344 G 
154 G 215 G 325 G 349 G 
163 G 228 G 329 G 353 G 

373 G 
399 G 
405 G 
411 G 
412 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 4o 29 57 - 5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de bor i utlandet - sanda beloppet 1 

svensk valuta. till Per Hanner, l.J'ittstocksgatan 2, 115 24 Stockholm. 
Beloppet ar 15:-, om numret atfoljes av ett S (for Stockholms-
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distriktet), eljest 10:- kr: 
40 s 186 255 282 409 
49 191 s 265 s 289 410 
52 s 226 s 267 s 295 

152 229 278 309 
160 s 230 279 357 
170 240 281 363 

Kontrollera om Ditt nummer (sam finns pa adressetiketten pa for
sandelsen fran foreningen) finns med bar. Gor det det, och Du inte 
betalt under den allra senaste tiden, skynda Dig att genast betala. 
Glom ej, att ett gott samvete arden basta huvudkudden. Och far vi 
inte betalt fore sommaren, maste vi i ovriga medlemmars intresse 
avfora Dig ur medlemsregistret. 

Stockholm: Torsdagen den 18/9 
Tisdagen den 14/10 
Onsdagen den 19/11 
Torsdagen den 11/12 V 

samtliga hos Tony Bjellefors, Birger Jarlsgatan 62 , kl. 19.30. 

Goteborg: 2:a och 4:de onsdagen i manaden pa Guldhedsgarden 
kl. 19.30. 

Onsdagen den 26/11 kl. 19.30 hos Bjellefors. 

Senast sammantradet den 18/9. 

I GOteborg den 12/11 och ~Stockholm den 19/11. 

Medlem Malte Kierkegaard saknar tva brev som visades pa ett samman
trade nagon gang forra aret. Objekten voro: 

1. 30/50 aur Chr. IX staroplat Edinburgh 
2. 20 aur Vyer och Byggnader stamplat Bergen. 

Om nagon rakat fa dessa med sig sa meddela snarast Kierkegaard eller 
sekreteraren. 

For ett par ar sedan tioarsjubilerade Islandssamlarna med bl.a. en 
utstallning pa postmuseum. Nu har klubben i Goteborg begatt sa.mma 
jubileum och aven den med en utstallning i drygt en manad pa postexpo 
vid Avenyn. Den skilde sig i hog grad fran den pa postmuseum: nar
mast tog den sikte pa att visa den stora allmanheten olika satt att 
sa.mla pa. 

Sexton ramar finns det pa postexpo och det ar sannerligen inte mycket 
att ko:rmna till gud !lied om I!l.an jfunfor med Stockholm:ias maktiga hav av 
ramar. Men klurigt nag lat utstallningsledningen sexton medlemmar fa 
bara varsin ram att leka med. Pa sa satt fick vi koncentrerade bilder 
av lika manga samlingar. Inga Bergman visade t. ex. historia, Margareta 
Klingberg flora och fauna, Douglas Storckenfeldt nummerste~plar pa 
1925 ars bruksserie, Sven Ahman utlandska stamplar, Bertil Anderberg 
antikvastamplar, Ingvar Andersson FDC, Bjorn Forsgren Tollur etc. 
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Utstallningen hade ocksa besok av islandska postverket som under 
nagra dagar salde ostamplade islandska marken till nominalvardet. 
Det blev en storre framgang an vantat. Svana Hagnusdottir lar ha 
salt for omkring 20.000 svenska kronor! Det ar i sammanhanget 
intressant konstatera att intresset tycks oka kraftigt for samlande 
av helark och fyrblock enligt de iakttagelser som gjordes vid 
disken. 

"Island filateli' 1 besoktes av drygt 3.000 personer - det storsta 
antal nagon utsta.llning pa postexpo haft sedan lokalen oppnades 
1970. Tva specialstamplar forekom: en pa oppningsdagen och en pa 
sjiUva jubileumsdagen den 18 april. Motiven var "Heklas utbrott 1947'' 
resp. Islands falk. Bada stamplarna tecknades av Lennart Angerfors. 
Markligt neg avstamplades drygt 4.000 brev med Heklastamplen men bara 
drygt 2.000 med falken. 

Jubileumsmiddagen inleddes med cocktailparty pa postexpo och fort
satte med supe pa Valand, dar stiimningen blev god - mycket tack vare 
fin underhallning med bl.a. Ulla Sallert, Tommy Jacobson och Ralf 
Asklund. Ordf. Axel Miltander halsningstalade och gav en minikort 
historik. President Krisjan Eldjarn och Felag Frimarkjasafnara i 
Reykjavik sande lyckonskningstelegram. Islands generalkonsul Bjorn 
Steenstrup - tillika Loftleidirchef - fanns ::ned med maka Marie-Louise. 
De harangerades for det stod de gett klubben genom aren. Loftleidir 
stod ocksa for hogsta vinsten i kvallens lotteri, en flygresa tur 
och retur till Island. 

Jubileet kostade klubben atskilliga langschalar. Utgifterna tacktes 
med hjalp av lotterier som anordnats sedan ett ar tillbaka. Det blev 
t.o.m. en slant over, vilket betyder att klubben konserverat Jubileums
fonden, som framgent skall tillforas pengar genom nya lotterier. 
Fonden ger klubbens arbetsutskott mojlighet komma med angenama over
raskningar da och d1. 

Slutligen kan konstateras att jubileet och dess aktiviteter tillforde 
klubben atskilliga nya medlemmar och att intresset for Islandssam
lande i Vastsverige aldrig varit sa start som nu. 

Med anledning av Goteborgsklubbens 10-ars jubileum bar klubben pa Is
land latit tillverka en keramikplatta i samma format sam vi tidigare 
bar haft. 

Motivet ar 2 skill. bla, Islands forsta frimarke. Den bar utforts i 
200 numrerade ex. varav 50 bar overtagits av vara vanner pa Island. 

Ovriga 150 bar GOteborgsklubben till forsaljning till ett pris av 
40:- kr + porto. 

Plattan kan rekvireras genom Tom Rinn1an, Gitarrgatan 1, 421 41 
V. FrolUJ.-.da. Vanta ej for lange med att siinda in en bestiillning, en 
bel del ar namligen redan salda. 

Ny tidskrift: Mr. Bryan R.R. Whipple ar inte bara ny medlem i var forening - se 
annat stalle - utan ocksa redaktor och utgivare fran 1975 ars borjan 
av en ny tidskrift som uteslutande skall agnas Islands filateli. Tid
skriften heter Iceland Philatelic Journal och skall utkomma med 6 
nummer per ar. Enligt planerna blir varje nummer pa mellan 6 och 12 
sidor (lito- eller xerograferade). Vi bar sett forsta numret, och 



Li tteratur
tjanst: 

- 4 -

aven om detta mera inneholl deklarationer om framtida upplaggning 
och innehall i tidskriften an sa mycket filatelistiskt nytt, sa gav 
det ett ambitiost intryck. Mr. vfuipple avser att medtaga bRde ny
heter och artiklar av alla slag. Prenumeration pa tidskriften for 
ar 1975 kostar 5 dollar (for U.S.A.-boende 3 dollar, skillnaden be
ror pa flygportot) och kan ske genom att sa.nda detta belopp till 
tidskriften under adress 

Iceland Philatelic Journal 
P.O. Box K 
GRATON, Calif. 95444, U.S.A. 

Det sk.rivs en bel del om isliindsk filateli pu olika hall i viirlden, 
men eftersom vad soru skrivs publiceras pa skilda hull ar det nastan 
omojligt for en enskild att fa en overblick. Nu bar vi fran Holland 
fatt meddelande om en litteraturtjanst, som kan vara av start intresse 
for de av vara medlemmar' som vill h!J.lla kontakt med li tteraturen. 
Denna litteraturtjanst utges av 

Scandinavian International Philately 
P.O.B. 8042 
ROTTERDAM 

(redaktor: herr C. Nieuwland) och bestar i katalogisering av n~~t
givna backer, handbocker och tidskriftsartiklar ur mer an 25 tid
skrifter fran olika lander. Varje bok, artikel etc. noteras pa ett 
litet kartotekskort, som anger titel, forfattare, tidskrift etc. samt 
ett sammandrag pa engelska av vad artikeln resp. boken handlar om. 
Man kan abbonera pa denna litteraturtjiinst for enbart Island (det 
finn s motsvarande S.ven for de andra nordiska landernas filateli) och 
far da 3 a 4 ganger per ar uppgifterna om nyutkommen litteratur inom 
omradet for Islands filateli. Priset ar 4 1/2 hollandske. cent per 
kort (=c. 8 svenska oren), vartill kommer trycksaksporto for var.je 
siindning. Katalogiseringen startade i borjan av 1973 och hittills 
har i Islands-indexet katalogiserats 128 litteraturuppgifter. Kost
naden for dessa kort, inklusive registerkort, ar Hfl. 9:06. Vill man 
ha dessa och samtidigt abbonera pa den fortsatta utgivningen, betalar 
man lampligen in ett a-konto-belopp till Scandinavian International 
Philately (Hfl. 15:- blir val lampligt att borja med) pa dess holland
ska postgirokonto (P.xnhem) 1942 747. Glomi sa fall inte att ange pa 
kupongen t .ex. "Iceland index on account, net·T subscriber". Man kan 
ocksa s§.nda in betalningen i hollandska sedlar' i sa fall 1 rekommen
derat brev. 

En extra fordel med denna litteraturtjanst ar att det pa varje kart 
anges med ett litet fir/ ' om man kan fa fotostater av resp. artikel 
fran Scandinavian International Philately. Om man bestaller sadana, 
kostar de Hfl. 0:25 per fotostat + porto. 

Foreningen bar tecknat sig som abonnent pa ett ex. av litteratur
tjiinsten. Korten kornmer att finnas hos sekreteraren. 

Betr. nummer- 1 • 
stamplar: Nagra medlemmar i C~teborg har bett om en enkel nyckel till de olika 

nummerstampeltyperna, dvs. vilka nummer som forekommer av varje typ. 
Svaret finns egentligen r edan i senaste Facit och ar foljande: 

Av typ I a finns 200 n~®er, 1 t.o.m. 200. 

Av typ I b finns bara nummer 39. 
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Av typ I c firms 14 munmer: 32, 39, 73, 145 samt 201 t.o.m. 210. 

Av typ II finns 94 nummer: 82, 117, 144, 178 samt 211 t.o.m. 300. 

Enligt detta finns alltsa 309 olika nurumerstfunplar. Sa,som ocksa niinms 
i Facit finns det dock faktiskt flera, eftersom for nagra nummer -
Facit namner nr 25 - det finns flera stamplar, som dock ar sa lika 
varandra att de inte listats var for sig. Var nyblivne medlem Robert 
Helm anser att det finns omkring ett dussin nummer med sadana varianter. 
Detta far val tas upp i nagon framtida stampelkatalog. 

2. 
Nu ber vi alla dem som bar nummerstfunplade objekt att deltaga ~ v&r 
stampelforskning, se bilaga. 

3. 
Nummerstfunpel 4o, som forst tilldelades Faskrudsfjordur, borde ha upp
hort att anvandas, da Faskrudsfjordur den 1 april 1904 upphojdes fran 
brevsamlingsstalle till 17postafgreidsla". (Den tilldelades forst 1907 
ett annat brevsamlingsstalle.) Nu har vi emellertid sett ett brevkort, 
som absolut otvetydigt avsants fran Faskrudsfjordur den 8 juli 1905 
(ankomststamplat pa tva tyska postanstalter senare i samma manad),och 
som har nummerstampel 40. Detta torde innebara, att ny stampel med 
datum inte kommit till FaskrUdsfjordur annu drygt 15 manader efter 
upphojelsen. Sakert har liknande hant i andra motsvarande fall. Skicka 
in iakttagelser, om Du har nagra. (Facits uppgift vid nummer 40 av 
artalen 1903-04 kan i vart fall andras till 1903-05.) 

Ytterligare tva reknummer pa Hopflug-brev har kommit till synes sedan 
sist, n&mligen nr 79 och nr 81. Det betyder att vi nu kanner till 
existensen av 62 H6pflug-brev, och eftersom det nu ar over tva ar 
sedan vi hade en fullstandig lista, sa aterges den nu har: 

3 34 52 86 121 176 201 274 
10 39 59 90 123 171 205 276 
12 44 65 102 127 180 218 277 
15 46 67 1 04 152 182 227 280 
19 47 71 107 153 183 241 282 
20 48 77 110 162 185 243 295 
25 49 79 111 169 186 247 
26 51 81 117 172 199 273 

Vad kan Du nu anvanda derma lista till? Jo , Du kanske kan hjalpa till 
med att komplettera den. Utgangspunkten ar ju, att det var 298 brev 
med HOpflug-markena~ som medfoljde italienske flygmarskalken Balbos 
eskaderflygning (isl. Hopflug) pa str~ckan Island -USA. Dessa brev 
hade reknummer i en lopande foljd fran 1 till 298. - Alltsedan var 
forenings tillkomst har vi noterat alla reketikettsnummer, som kommit 
till var kannedom. Avsikten ar att till slut fa en nagorlunda riktig 
uppskattning av hur m~nga brev som annu existerar samt fordelningen 
av dem pa adresslander, frankeringsvarianter, avstamplingsdagar etc. 
Rapportera darfor till sekreteraren, om Du kanner till nagot nummer 
utover de namnda eller om Du far se nagot i t.ex. nagon mindre spridd 
auktionskatalog (de vanligaste bevakas av styrelsen). Sand garna med 
bild, om sadan finns. 
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Thor Thorsteins, Reykjavik meddelar att han funnit ett brev (paket
omslag) som sants fran Kopenhamn via Reykjavik och Stykkisholmur 
till en kooperativ affar i Kroksfjaruarnes. Vid den tiden var 
affarsinnehavaren ocksa postmastare pa orten. Paketomslaget var 
nar Thorsteins fann det forsett med tre stycken tollur makulerade 
tjanstefrina.rken Chr. X, 4 aur. Detta ar det forsta brev (paket) 
han har sett med tollur makulerade tjanstems.rken. Det fanns en forord·· 
ning sam forbjod anvandandet av sadana frimarken for tollur avstamp
ling. 

Innehallet i paketet var lack, som fore kriget anvandes mycket av 
posten och aven saldes av denna. Han gissar att lacket var avsett 
att siiljas av posten i Kroksfjar~arnes varfor tullen betalades av 
posten och tjanstefrimarken pasattes for att posten senare skulle 
kunna fa restitution for utl&gget fran Reykjavik. 

Sedan jag skrev min artikel om Reykjadalur vilken medfoljde som bilaga 
till februari-rapporten har foljande framkommit sam talar for min 
teori. 

I ett brev sam Max N¢rgaard skrev till Consul A. Car¢e 9 nov 1945 
omtalar han att han bar ett brev med foljande data: 

Brevet ar adresserat till Viborg i Danmark och forsett med div. fri
marken, samtliga makulerade med nummerstampel 52 = Reykjahlid. 

Pa brevets baksida forefinnes: 

1. Avsandare boende i Grimsstodum, Myvatnssveit (denna plats ligger 
allde~es intill Reykj aruid) 

2. Datostampel Reykjadalur 29.X.28 (Typ S IV) 
3. Datostampel Akureyri 1.XI.28 (Typ s II) 
4. Dansk ankomststpl Struer 17.11.28. 

Om man nu tittar pa kartan sa finns det bara en vag fran Reykjahlid 
till Akureyri och den vagen gar over Einarsstadir (stpl Reykjadalur). 
Detta anser jag styrker min teori. 

Nagot sam daremot kan tyckas tala emot ar att jag fran var medlem 
Ole Svinth fatt ett avtryck av Einarsstadirs stampel daterat redan 
1932. Det ar dock inget sam behover ha hindrat postexpeditionen i 
Einarsstadir fran att under ett antal ar ha anvant sig av bada stamp
larna (vanans makt och s& vidare) tills den gamla stampeln blev s& 
dalig att man kasserade den. 
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