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Rapport maj 1976 

Hej allesa.mmans! 

Nu ar sasongen slut for den har gangen och som vi hoppas stundar 
en harlig sommar med en hel del andra aktiviteter an frimarks
pillande. 

Vi har i Stockholm avslutade den med var varauktion. Vi hade fatt 
in ganska bra material till ett utropspris av 47.900:- och vi 
salde for 32.500:- vilket omraknat blir c:a 67 % ~ ett ganska gott 
resultat. Auktionslista medfoljer som bilaga. 

Som bilaga medfolj er ocksa en artikel om nummerstamplar av Pelle 
Hanner som ni inte far forsumma att lasa. 

Till sist ber vi, som pysslat med arets rapporter, fa onska er 
alla en verkligt harlig sommar och att, da hasten kommer, gra och 
kall, ni alla da riktigt langtar att ta fram lupp och pincett och 
ater satta igang med var kara hobby. 

Sekreteraren 

Tyvarr ar vi tvungna att tjata om dessa, eftersom inte alla med
lemmar annu inbetalt avgiften. Vi listar harnedan medlemsnumren 
pa dem som fram till c. den 10 maj annu ej hade betalt. Kontrollera 
om Ditt nummer (som finns pa adressetiketten pa forsandelsen fran 
foreningen} finns med i listorna harnedan. GOr det sa, skynda Dig 
att genast betala. Sarskilt ar det manga GOteborgs-medlernmar och 
flera danskar och islanningar, som ej betalt! 

a) Foljande skall betala 20:- kr till postgiro 26 73 70-5, Islands
klubben i GOteborg: 

36 G 106 G 202 G 300 G 337 G 373 G 405 
60 G 140 G 213 G 314 G 349 G 388 G 411 
77 G 141 G 215 G 320 G 352 G 389 G 425 
83 G 149 G 220 G 322 G 366 G 397 G 
85 G 188 G 243 G 331 G 369 G 402 G 
86 G 189 G 246 G 332 G 371 G 403 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5 2 Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de bor i utlandet - sanda beloppet i 
svensk valuta till Per Hanner, Wittstocksgatan 2, 115 24 Stock-
holm. Beloppet ar 20:- kr, om numret atfoljes av ett S (beteck-
nande Stockholms-distriktet), eljest 15:- kr: 

23 s 56 201 262 303 422 s 
28 63 s 230 27h 367 s 424 
29 s 66 235 275 s 368 
41 160 s 254 302 372 s 

Du far garna betala dubbla beloppet , sa har Du klarat av avgiften 
aven for 1977 och slipper da tanka pa den. Manga medlemmar har 
redan gjort pa detta satt. 

G 
G 
G 
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Stockholm: Onsdagen den 15 september 
Torsdagen den 14 oktober 
Tisdagen den 16 november 
Torsda.gen den 9 december 
Onsdagen .den 19 j anuari 
Torsdagen den 17 februari (arsmote) 

samtliga hos Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62' 5tr, kl. 19.30. 

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

Torsdagen den 25 november kl. 19.30 hos Bjellefors. 

Senast sammantradet den 15 september. 

I GOteborg onsdagen den 10 november och 1 Stockholm tisdagen den 
16 november. 

De som onskar deltaga i nyanseringsmote pa Bernhard Beskows nya 
lantstalle lordngen den 12 juni tarde omgaende men dock senast 
mandagen den 8:dc juni meddela detta till Bernhard Beskow eller 
Tore Runeborg , t el. 24 96 50 (Frimarkshuset). De som ha mojlighet 
att ta sig dit med egen bil aro siirskilt valkomna om de tar med 
sig en eller flera andra Islandssamlare i bilen. 

Som lasarna av de s sa r apporter under de sista aren siikert markt 
har vi vid olika tillfallen omnfuru1t ett pagaende arbete pa en hand
bok over Islands poststiimplar. Det kan kanske nu vara pa tiden att 
litet narmare presentera hur detta arbete organiserats. 

Den 9 januari 1975 tillsntte foreningens styrelse en stiimpelhand
bokskommitte, bestaende av Tony Bjellefors, sammankallande, Tore 
Runeborg och Per Hanner. I det arbete, som sedan pagatt, har utover 
dessa personer livligt deltagit foreningens ordforande Bernhard 
Beskow och flera "korresponderande medlemmar" som bidragit :med sitt 
stora kunnande . Bland de senare bor vi sarskilt namna Folmer ¢ster
gaard och Thor Thorsteins. 

Redan fran borjan bestamdes det att kommitten skulle inrikta sig pa 
en handbok pa engelska spraket, sam kunde na en internationell lase
krets. Det skall ocksa niimnas, att da kommitten tillsattes hade 
Tore Runeborg r edan nedlagt betydande arbete pa stommen till en 
sadan handbok. 

Under sommaren 1975 erfor vi, att avan Scandinavian Collectors Club 
i USA tillsatt en kommitte med samma uppgift; nfunligen att skapa en 
handbok over de islandska poststfumplarna. I denna kommitte ingar 
Wayne C. Somer, ordf . , Robert A. Booman~ Robert A. Helm, George 
W. Sickels och Sigurdur H. Thorsteinsson. (Sommer och Helm iir ju 
f.o. ocksa medlemmar i va r forening.) 

Det blev naturligt att ta kontakt med den amerikanska kommitten for 
att bl.a. undvika dubbelarbete och forhindra att det skulle lwi:l!lla 
ut tva handbocker som bada skulle vara onodigt inkompletta genom 
att den ena gruppen hade uppgifter tillgangliga som den andra 
gruppen saknade och vice versa . Det fanns ju ocksa risk for att de 
bagge handbockerna skulle anvanda olika systematik, vilket ju bara 
skulle gora det mera besvarligt for stampelsamlarna. 
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De bada kommitteerna bar haft en omfattande brevvaxling ocb kom
mit en bra bit pa vag till enighet i systematikfragor och annat. 
Det ar annu for tidigt att ga in pa detaljer om det fortsatta 
arbetets upplaggning, och fragan om det skall bli en eller tva 
backer ar annu inte belt avcjord. Den svenska kornmitten syftar 
i forsta hand till att om mojligt under foreningens jubileurosar 
1977 (da vi fyller bela 15 &r, minsann) ge ut en handbok, som 
kanske far en mera begransad omfattning, medan den amerikanska 
kommittens ambition synes ligga pa en betydligt hogre niva, vilket 
kan gora att en mera komplett bok ges ut senare i USA. ( Ett exem
pel pa skillnaderna kan vara att utlandska stamplar pa islandska 
marken medtas i ett "komplett" verk men uteslutes i en bok, som 
ar mera begransad till omfattningen.) Vi skall langre fram ater
komma till hur dessa fragor kommer att losas. I vart fall raknar 
bada kommitteerna med ett omfattande utbyte av erfarer.heter och 
kunskaper till nytta for alla som ar intresserade av dessa stamp
lar. Den svenska kommitten kommer ocksa,liksom bittills, att soka 
intressEra alla vara medlemmar att bidra med kunskaper pa omraden 
dar vi behover mera upplysningar an kommittemedlemmarna sjalva 
be sitter. 

Walther Fenger Lassen har i brev till sekreteraren stallt en bel 
rad fragor (och dessutom kommit med intressanta upplysningar). 
Nagra av fragorna har foranlett givande diskussioner och analyser 
vid sammantraden i Stockholm och har ar .de svar som framkommi t. 

1. Nyanserna pa 3 aur fintandat (Facit nr 8) och dubbeltreorna 
pa samma marke 

Fenger tar upp fra3an om hur man skiljer mellan de fern nyanserna/ 
upplagorna (a - e i Facit) och utgar da fran att man inte bar en 
farglikare att jamfora med. 

Den forsta skillnaden ligger l papperstjockleken: a har tunt papper 1 

b tunt men nagot tjockare an l a, c och d bar medeltjockt och e 
bar tjockt papper. 

Upplagorna a och b kan vidare skiljas at genom att a bar det 
suddiga trycket. "Dubbeltanden" forekommer bara pa nyans e. Upp
lagorna c och d ar svara att skilja i dagsljus, men under kvarts
lampa ar de klart olika, i det att c far en mycket morkare farg. 

Tore Rune borg har gjort D.nteckningar om de farger ~ som under 
kvart slampa framtrader pa de olika u:pplagorna, men han betonar att 
far gbe skri vningarna a.r hans subj ekt iva in tryck: 

a svartaktigt r odbrun 
b brun 
c rodaktigt bru:n (pa stamplade marken dominerar det roda) 
d gulbrun 
e graaktigt olivbrun 

Ear man tillgang till "dubbeltreor" (Facit 8 IV) har man ytter
liga.re mojligheter att skilja upplagorna. Vid sarskild undersok
ning av dubbeltreor vid sammantrade i Stockholm visade det sig att 
alla de undersokta exemplaren tillhorde upplRgorna c, d och e. 
(Ett senare rapporterat marke med endast ytterst svag dubbeltrea 
ar av nyans c, vilket annu mera bekraftar antagandet, att skadan 
i fraga ej finns pa tidigare tryckupplagor.) Det visade sig att 
alla marken med dubbeltreor (undantag , se nedan) ocksa bar tva 
andra sma fel i trycket, n8.mligcn i form av tva vita flackar. Den 
ena (lat oss kalla den A) ligger utanfor oval en i nedre hogra 
trekanten i ramen. Den andra (B) ligger omedelbart innanfor ovalen 
i riktning SSO fran trean. Det visar sig att vita punkten A ar 
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mycket liten pa nyans c men blivit betydligt storre pa d och e. 
Punkten B ar praktiskt taget obefintlig pa c men tydligt skonjbar 
pa d och e. Det tidigare namnda exemplaret med ytterst svae dubbel
trea saknade de vita flackarna. 

(Pa tal om dubbeltreorna har i amerikanska tidskriften Posthorn 
en notis varit inford om att en "trippeltrea'1 upptackts, dvs. ett 
marke dar trean ocksa var dubblerad upptill. Market i fraga har 
emellertid sedan varit pa granskning i Stockholm, varvid det 
visade sig att den "ovre extra bagenn belt enkelt var en avskrap
ning av f~i.rgen pa. detta stalle. Tabla!) 

2. Finns det tva nyanser pa blommarket Facit 357? 

Fenger sande upp tva block av detta m£i.rke till Stockholm och pa
pekade att de bla fargerna pa dessa block skilde sig at. Den ena 
var mera klarbla, den ru1dra mera gronbla. Undersokning vid Stock
holmssammantradet visade att de tva, blacken var tryckta pa olika 
papper, vilket kan ha get.t upphov till dessa nyansskillnader. Det 
finns alltsa tva olika papper for detta marke. Samma galler en 
del andra mcdernare islandska marken, dar katalogerna intc heller 
listar dem var for sig. 

Ett brev med nummerstampel 294 (Reykjavik) ar till salu. Brevet 
anses ha ett varde omkring soo-6oo S = 2.500 sv.kr. Ar det nagon 
av fOreningens medlemmar som har intresse fOr att f6rvarva det sa 
kom med ett bud till foreningens sekreterare . Full diskretion 
utlovas. 

Olika meningar tycks rada om denna stampel, som har samband med 
danske kungens besok pa Island 1907. Stampeln bar i sirlig cirkel 
texten "KONUNGSFORIN TIL ISWIDS 1907" kring bilden av en falk, 
det bela kront med kunglig krona. Var denna en officiell stampel, 
i s£1..fall Islands forsta officiella minnesstampel (nasta kom 1930 
med THINGVELLIR)? 

Foljande mojlighet0r synes kunna foreligga: 
A) Det var en officiell stampel. 
B) Det var en pa privat vag foranstaltad stampel, som andock god

togs av postverket, och som i sa fall bar finnas pa aktgangna 
forsandelser som avstampling pa frimarket. 

C) Det var en privat ordnad st&~pel, icke godtagen av postverket. 

Wayne Sommer &~ser alt. C vara det riktiga och namner att det skall 
finnas ett obekraftat rykte att stampeln gjordes av en foretagsam 
besattningsman p:'~. det fartyg, som forde hans majestat till Island. 
Folmer 0sterg~ard ansluter sig ocksa till alt. c. Torben Geill 
sager sig daremot tro pa riktigheten av uppgiften i Frimarkcts 
bok (red. av Sven Akerstedt), s. 335, dar stampeln namns som 
Islands forsta minnespoststampel med forklaringen att 11 for a.n
vandning ombord p& den kungliga yacht , med vilken kung Frederik 
VIII 1907 reste till Island11 hade denna stampel tillverkats. 

Vern har nagot material eller andra uppeifter, som kan slutligt 
avgora denna fn\ga? Stam:pdn finns pa l osa frimarken , pa klipp 
och pa icke aktg:ingna fo:!·siindelser, det vet vi. Hen finns det 
nagon som har ett aktganget brev eller kort med stampeln? Skulle 
Du ha det sa sand in allo. uppgifter om det till foreningen. 
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Ytterligare nummer pa Hopflug-brev komoer fram efter hand. Nu bar 
var oedlem Arno Debo rapporterat icke mindre an 4 rek-nummer, som 
vi inte tidigare haft med i var lista, narr~igen nr 2, 93, 148 och 
283. Brevet med nr 148 saldes f .o. pa en aul~tion i Stockholm nu 1 

maj med "attest Dr. Debo 11
• Totala antalet av oss nu kanda rek

nummer pa dessa brev bar darmed stigit till 70 st. 

Adress 
Telefon 

Bostaden Arbetet 
Samlar 
specialintr. 

435 Wallberg 9 Berndt-Ake Raketgatan 7 
413 20 GOTEBORG 

031/ 031/ I. 
G Ingenjor 

436 Ott, Anatole 
G Civ.ingenjor 

437 Nilsen~ Torrey 
Bankassistent 

1-~.38 Wretman, Bo 
s 

439 Tandberg, Bjorn 

440 Jansson, Karl-Gustav 
Tulltjansteman 

441 Albertsson, Sten 
s 

442 Sjogren, Ulf 
S Studerande 

443 Axhall~ Anders 
G Studerande 

444 Eriksson, Ulf 
d Fil.mag. 

445 Boklin~ Arvid 
Frim.handlare 

Bilagor: 1) 
2) 

Sodermalmsbrinken 6 
431 39 MOLNDAL 

Brogt. 34 
N-1.>550 FA..~SUND,Norge 

Larsbergsv. 11 
181 38 LIDINGO 

Lauervik Terrasse 17 
N-4550 FARSillJD, Norge 

20 43 95 

031/ 
82 84 so 

08/ 
767 70 15 

Wienergat 7 (foro 76.06.28 
Grubbagatan 10 b 
252 42 HELSINGBORG 

Gesundaplan 55II 
161 34 BROMMA 

Karlavagen 8 
14 7 00 TU.tJJBA 

Sodra Ligarden 68 
425 30 HISINGS-KARRA 

Ankdammsg. 33III 
171 4 3 SOLl~A 

Fruangsg. 18 B 
611 00 NYKOPIIJG 

08/ 
25 04 71 

0753/ 
32474 

031/ 
57 33 30 

08/ 
730 1716 

0155/ 
83781 

17 45 50 

031/ 
59 18 52 

031~/ 
90027 

08/ 
13 10 40 

0116/ 
12 04 81 

08/ 
24 96 50 

0155/ 
83755 

Resultatlist a frQn alllitionen den 25/5 1976 
Stora nummerstampelcirkusen 

I,G,D,F 

Io, G, F 

Io 

Io, F 
113, no 

Io 

Io 

Io t.o.m 1901 
Do t.o.m 1905 

Io f.o.m 1944 

I,G,F,D,S 

I,G,F~D,S 
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