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

Arsmotet 

Foreningens 
ekonomi 

Rapport februari 1976 ~ 

Hej och Gott Nytt Ar! 

Vill har passa pa att tacka alla dem som skriftligen eller munt
ligen givit oss berom for det gangna arets rapporter och hoppas 
att vi aven i fortsattningen skall kunna fa ihop intressant och 
lasvart material for er alla. 

Sa ett start 
OBS!!! 

for att arsavgiften i ar tyvarr mast hojas med 5:- kronor pa samt
liga avgifter och att vi hoppas fa in avgifterna innan graset 
gror. Det sags att det blir tidig var i ar - sa skynda pa. 

Observera ocksa att Stockholmsforeningens maj-sammantrade flyttats 
fran den 11 maj till den 18 maj, detta for att vi skall hinna med 
att visa auktionsobjekten ~ GOteborg pa GOteborgsklubbens mote 
den 28 april. 

Vid arsmotet den 
Ordforande: 
Vice ordforande: 
Sekreterare: 
Kas.sor ~ 
Ovriga ledamoter: 

Revisor: 
Revisorsuppleant: 
Valkommitte: 

Sekreteraren 

17 februari 1976 valdes foljande funktionarer 
Bernhard Beskow 
Tony Bjellefors 
Tore Runeborg 
Per Hanner 
Lars Ingemann 
Axel Miltander (GOteborg) 
Christer Hermansson 
Bo Grenstedt 
Helge Jonhammar 
Svante Gustavsson 
Engel Angberg (sammankallande) 
Hans Ringertz 

Arsmotet beslot faststalla samma arsavgifter for 1977 som for 
1976 (om de senare se nedan). 

Foreningens ekonomi 1975 enl. rapport pa arsmotet (obs. inkluderar 
inte GOteborgsklubbens egna ekonomiska forhallanden): Intakter pa 
c. 6.000 kr, varav c. 3.300 kr medlemsavgifter och c. 2.000 kr 
6verskott pa auktionerna, tackte ganska jamnt utgifterna pa samma 
totalbelopp, varav det mesta gatt till dessa rapp~ter och deras 
utsandande. Utgifterna var dock sarskilt laga 1975, da vi varken 
hade nagra storre manifestationer eller gav ut nagon matrikel. 
Foreningens kapital vid slutet av 1975 var oforandrat c. 13 tkr. 
Antalet medlemmar den 1 januari 1976 var 301 mot 260 ett ar 
tidigare. 
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Sa var det dags for inbetalningen av arsavgiften for 1976, vilken 
vi ber Dig klara av snarast och senast fore mars manads utgang. 
Sam vi meddelade redan for ett ar sedan beslot arsmotet i februari 
1975 att avgifterna for 1976 skulle hojas med 5 kronor med tanke 
pa stigande kostnader (porto, papper tee.), sa att avgifterna at
minstone nagorlunda tackte kostnaderna for dessa meddelanden och 
deras bilagor. Salunda blir avgifterna: 

for Stockholms-avdelningen (alla med S efter medlemsnumret) 20:-
for GOteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 20:-
for alla ovriga 15:-

Av medsant inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto Du 
skall sanda avgiften (nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och nr 
40 29 57-5 for ovriga). Var vanlig komplettera kortet med Ditt med
lemsnummer och fullstandiga adress. Har Du flyttat och inte tidigare 
anmalt det till ass, fungerar detta sam adressanmalan, men var da 
snail att sarskilt ange detta pa talongen. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan insa~da avgiften i svenska 
sedlar eller check dragen pa svensk bank till foreningens kassor 
Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm (G-medlemmar 
sander till GOteborgsklubbens kassor Tom Rinman, Gitarrgatan 1, 
s-421 41 Vastra Frolunda). Obs. att fran Danmark och Norge gar det 
enklast att inbetala pa vart postgirokonto. 

For att forenkla utsandningen medfoljer inbetalningskortet till 
alla, aven till dem sam redan - kanske for lange sedan - betalt av
giften for 1976, helt eller delvis. For att undvika dubbelbetalning 
foljer har numren pa dem sam fram till den 31 januari 1976 noterats 
ha betalt for 1976. (De sam betalt efter detta datum forutsattes 
kunna halla reda pa det sjalva.) 

a) Foljande har betalt full avgift for 
1 S 42 S 78 G 146 S 228 G 
6 S 44 95 G 158 G 239 S 

31 49 115 s 161 s 251 s 
4o s 58 G 142 s 224 258 s 

1976: 
278 
363 
364 s 
385 

410 
418 
426 s 
428 G 

429 
431 
432 

b) Foljande har varit snalla och betalt men har inte kommit ihag att 
avgiften har hojts for 1976. Hor Du till dessa maste vi be Dig 
komplettera inbetalningen genom att insanda ytterligare 5 kronor: 

4 S, 43 S, 65, 87 G, 93 G, 163 G, 178, 264 S, 280, 307 

c) Medlem 416, sam bor i USA, har betalt a konto kr. 9:- for 1976. 
Kommer att kontaktas av kassoren. 

d) Medlemmarna nr 2 S, var hedersledamot Falke L., och 208, Felag 
Fr1merkjasafnara, ar avgiftsfria. 

Vi kan redan nu konstatera, att avgifterna for 1977 - aret for vart 
15-arsjubileum - blir desamma sam 1976. Den sam vill forenkla jobbet 
att inbetala avgifter far garna betala for 1977 samtidigt sam for 
1976. 

Stockholm: Has Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62, 5tr kl. 19.30. 
18/3. Bernhard Beskow redogor for de spar de tidigare "torskkrigen" 

---------- avsatt vad det galler islandsk post. 
OBS! Alla sam kommer till motet skall ta med vad ni har av 
"dubbeltreor", marke nr 8IV i Facit. Detta for att forsoka 
konstatera i vilka tryckupplagor den forekommer. 
Naturligtvis far aven andra medlemmar, alltsa de sam ej kan 
komma, sandn. in "dubbeltreor". Sand dem i sa fall till sekre
teraren. Desto fler 3:or vi far in till undersokning desto 
lattare blir det att fa denna fraga avgjord. 
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21/4. Tony Bjellefors berattar om utlandsk avstampling av islandska 
marken samt visar sin samling. 

l§LL. Visning av auktionsobjekten till auktionen den 25/5. 

lgL§. Ev. nyanseringsmote pe. Bernhard Beskows nya lo.ndstalle. 

GOteborg : 2:R och 4:de onsdagen i manaden kl. 19.30 pa Hantverket 

Tisdagen den 25 maj. 

Mandagen den 15 mars. Sand objekten till sekreteraren och glom eJ 
att lagga in dem i pergamynkuvert samt att lista over objekten 
skall medfolja. Se for ovrigt foreningens "Auktionsreglemente". 

Hoppas Du sander in manga trevliga objekt och tank pa vilken blyg
sam forsaljningsprovision foreningen betingar sig. 

Objekten visas hos GOteborgsklubben onsdagen den 28 april och pa 
Islandssamlarnas sammantrade tisdagen den 18 maj. 

Sedan sist (maj 1975, da vi hade en fullstandig lista pa da kanda 
nummer) bar ytterligare fyra r eknummer pa. Hopflug-brev kommit fram: 

nr 28 (inrapporterat av Walther Fenger Lassen) 
63 ( It II II II II ) 

191, ( 11 
" Ib Schock) 

198 (i tysk auktionskatalog) 
Bade Fenger och Ib bar lovat aterkomma med ytterligare ett resp. tva 
nummer pa brev som de vet finns samt med ytterligare upplysningar 
om de ovannamnda breven. 

varnades det for i en notis i GOteborgs-Posten i december 1975. Det 
anges att falska Fossvollur typ I och Stadur typ III (nr 19 resp. 
131 i Facits forteckning) bar dykt upp, utbjudna av "en stock
holmare". (Typiskt goteborgskt! Hade det varit en goteborgare, hade 
han sak.ert kallats for "en skeppsredare'', "en varvsarbetare" eller 
sa.) Stamplarna sitter exakt over frimarkena och ar alltfor dis
tinkta. - Om Du kanner till flera liknande forfalskade stamplar, 
hoppas vi Du vill bora av Dig till sekreteraren. 

De i forra rapport en omna:m..'1da 11 helarken av skillingmarl{ena, som 
utbjods pa en tysk auktion i november 1975 blev, eft er vad vi nu 
erfarit, int e salda pa auktionen vare sig till utbudspriset DH 
165.000 eller nagot lagre pris. Formodlingen kommer de nu att soka 
utplaceras privat hos handlare eller nagon stor "frimarksinvesterare". 
- Ar det nagon medlem som har nagon aning om var dessa ark kommer 
fran? 

Till var staende fragespalt har inkommit foljande 
fraga: Av vilka anledningar tillkom patrycken "Zeppelin 1931" och 

"Hopflug Itala 1933"? (Vi spare.r fr&.gan om Hopflug Itala till 
en senare rapport, eftersom den delvis ar besvarad av en 
notis i rapport maj 1975.) 

Svar: 
Zeppelin-markena tillkom med anledning av att det tyska luftskeppet 
"Graf Zeppelin" sommaren 1931 gjorde en tur-och-retur-flygning fran 
Tyskland till Island. Enligt den islandska handboken var det den 
1 juli 1931, som luftskeppet besokte Reykjavik. Patryck pa 1920 ars 
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Christian X-oarken i valorerna 30 aur, 1 kr och 2 kr gjordes av 
Felagsprentsmidjan, detta med hansyn till portot som for denna 
speciella flygpost var: 

1 kr for postkort 
2 kr for brev 

30 aur for rekommendation (vanlig pa brev, mindre vanlig 
pa kort) 

Zeppelin-markena var endast gilt iga for f orsandelser som foljde med 
"Graf Zeppelin" fran Island, och a andra sidan vat inga aodra is
landska frimarken giltiga ~or denna post. 

Med "Rapport 11 hasten 1969 medfoljde en utredning av Tony B,jellefors 
om Zeppelin-posten fran Island. Hn.n niinmde da, bl.a.: 
a) att 5.802 kort och 6.085 brev lar ha medfoljt fran Island, 
b) att aktgangna kort och brev har en stor gran trekantig stampel 

med texten "Luftschiff Graf Zeppelin Islandfahrt 1931" kring 
bilden av ett vikingaskepp, 

c) att avstamplingen i Island av dessa kort och brev i allmanhet 
ar nagot fore den 1 juli (30 juni tycks vara vanligt), och 

d) att han undersokt forekomsten av Zeppelin-forsandelser till olika 
lander. (Listan over detta aterges ej har, da den nu ar foraldrad 
enligt Tony.) 

Hartill kan laggas att Zeppelin-korten och -breven har en rund 
genomgangsstiimpel "Friedrichshafen · Bodensee 3.7.31", dvs. fran 
"Graf Zeppelins" hemmahamn. 

"Graf Zeppelins" fiirder fran 192·S och de narmaste aren framat, vilka 
kan betraktas som forberedelser till den regelbundna atlanttrafik 
som senare startades med tyska luftskep~ (1932 till Sydamerika och 
1936 till Nordamerika), var ofta forenade med sarskilda patrycks
marken bade i Tyskland och i de lander som besoktes (jfr Finland 
1930). Pa farden till Island medfordes ocksa post, men nagot tyskt 
patrycksmarke gjordes inte till detta tillfalle. 

Nagra data om luftskeppet "L.Z. 127", alias "Graf Zeppelin": 
Fardigt ar 1928, var det under nagra ar varldens st6rsta luftskepp. 
Langd 237 meter, storsta diameter 30,5 meter, volym 105.000 m3, 
yttre holje 19.500 m2. En verklig jattecigarr! 
Motorer 5 st a 530 hkr. 
Maximalt antal passagerare 20 st., vilka lag i 10 dubbelhytter och 
hade en elegant salong-matsal till forfogande, som rymde dem alla 
sittande. Besattning 35-37 man. 

Frimarkshuset har till Foreningen Islandssamlarna som gava over
lamnat alla de fotostatkopior som pa sin tid togs av den summer
fieldska samlingen. De forvaras nu i foreningens bibliotek. 



Nya medlemmar: 

Nr Narnn 

430 Bergkvist, Gunnar 
G Byggnadsarbetare 

431 Appelros, Peter 
Hed.kand. 

432 Debo, Arno 
Regierungsdir., Dr. 

433 Albertsson, Bengt-
G Ingenjor Axel 

434 Kristjansson, Einar 
S Studerande 
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Adress 

Daggdroppegatan 16 
417 40 GOTEBORG 

Bravallagata 18 
RE:ykjavik 

Le.ufzornerstr. 7 
D-8000 Mlinchcn 90 

Meijerbergsg. 4 
4 ·12 60 C-0TEBORG 

Malmvagen 6cVI 
191 61 SOLLENTUNA 

Telefon 
Bostaden Arbetet 

031/ 
54 46 07 

27605 

642 18 22 21956259 

031/ 031/ 
16 54 48 87 18 91 

08/ 
96 78 51 

Bilagor Utlandska stamplar pa islandska frimarken (Ahman) 
Inbetalningsblankett for arsavgift. 

Samlar 
specialintr. 

I, G 

I 

I till 45, 
G,F,D, 150 , 
170,191 

Ix, Fx 

I, G 
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