
Foreningen Islandssamlarna 
c/o Tore Runeborg 
Birger Jarlsgatan 6611 

114 20 Stockholm 

Rapport okto ber 197 6 2 g 

Hej, alla islandssamlare! 

Det kanske kan intressera Dig att fa veta litet om hur dessa 
repporter kommer till och kommer Dig till handa. Med undantag 
for utskriften och dragningen av stencilerna ar det ett arbete 
scm utfors av nagra av styrelsens medlemmar och en uppoffrande 
maka till en av dem. 

Ansvarig for att de kommer ut ar undertecknad sekreterare Tore 
Runeborg. Nar det borjar dra ihop sig till ett nytt nummer 
traffas jag och kassoren, Pelle Hanner, och diskuterar inne
hallet, varvid vi naturligtvis efta ocksa har uppslag fran var 
ordforande Bernhard Beskow och vice ordforanden Tony Bjellefors. 
Sedan blir det Pelle H. (mest) och jag scm skriver ihop notiser
na. Materialet skickas till Combi Skrivbyra, dar fru Holm svarar 
for att det blir sa har fint och snyggt utskrivet pa stencil. 
Det fardiga materialet skickas hem till Margareta och Tony 
Bjellefors, scm fran kassoren (Pelle H.) varje gang far adress
etiketterna for alla da registrerade medlemmar. Familjen 
Bjellefors star for det stora jobbet att stoppa in rapport och 
bilagor i kuvert, satta pa adressetiketterna och frimarken samt 
posta det till Dig och alla de andra. 

I det har sammanhanget ar det an sak scm jag tidigare flera 
ganger tagit upp och scm jag maste aterkomma till. Eftersom "re
daktionskommitten" ar sa liten ar det nodvandigt for att rap
porterna skall bli sa intressanta scm mojligt for alla, att sa 
manga scm mojligt av medlemmarna bidrar pa olika satt. Darfor: 

a) erinrar jag om var frage-och-svar-avdelning - har Du nagon 
undring sa skicka for all del in den sa skall vi forsoka 
ordna med ett svar, 

b) vill jag aterigen erinra dem scm har mojlighet att beratta 
nagot om sadant scm han intresserar sig for att skriva om det 
i rapporterna - det behover inte alls vara sa fint och langt 
scm Fenger Lassens fina bidrag till forra rapporten. Sarskilt 
skulle det vara roligt om nagon hade nagot att komma med pa 
de andra omraden an Island, scm foreningen forsoker agna sig 
at, alltsa Gronland, Faroarna, DVI och Slesvig, for pa dessa 
omraden ar 11 redak.tionskommittens" tva medlemmar totalt rudis, 

c) skriv garna och beratta om det ar nagot speciellt scm Du sak.-
nar i rapporterna men scm Du tycker borde vara med. 

Min adress finner Du har uppe till vanster. 

Till sist vill jag be Dig pa det entragnaste att omedelbart 
skicka in bifogade blankett betraffande ny nedlemsforteckning. 
Se for ovrigt harem langre fram i rapporten. 

Scm bilaga medfoljer auktionslista till hastens auktion den 
25 november. Vi hoppas dar skall finnas mycket smatt och gott 
scm skall kunna intressera Dig. 

Sekreteraren 
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Vid denna tid pa aret brukar vi ko~~a med en medlemsstatistik, 
eftersom vi varje 1 oktober avslutar utrensningen ur medlems
registret av dem som inte betalt avgiften och alltsa inte langre 
ar med oss. Foljande har hant under ett ar: 

Foreningen Islands-
exkl. Gbgs- klubben i 
klubben GOteborg Totalt 

Medlemmar den 1 I 1 o 1975 150 147 297 

Nya medlemmar 16 11 27 

Avgangna och avlidna - 9 - 10 -__!2 

Medlemmar den 1/10 1976 157 148 305 

Antalet medlemmar utanfor Sverige ar 37, fordelade pa 

Norden (Danmark 12 ~ Island 7, Norge 7, F~royar 1) 27 

Europa i ovrigt (Schweiz 2, England 1 : Tyskland 1, 
Spanien 1) 5 

Utom Europa (USA 4, Canada 1) _2 
37 

Forra medlemsforteckningen - per 1 oktober 1974 - upptog 250 
namn. Sedan dess har c. 30 avlidit och uttratt och inte mindre 
an 85 nya tillkommit. Det har darfor beslutats att ny forteck
ning utges och vi siktar nu pa en forteckning per den ·1 januari 
1977. Forteckningen skall liksom den forra innehalla de uppgifter 
som behovs for att medlemmarna skall kunna kontakta varandra och 
finna de andra inom foreningen, som kan ha samma intressen. Dar
for skall den innehalla forutom medlems nummer, namn och titel: 

bostadadress 
telefon till bostad och arbetsplats 
samlingsomrade 
event. specialintresse(n). 

For att fa riktiga och aktuella uppgifter maste vi be Dig att 
fylla i bifogade blankett och skicka in den till kassoren. 
Endast om Du ar absolut saker pa att alla uppgifter i forra 
matrikeln (eller - om Du intratt senare - de uppgifter Du lam
nade vid det tillfallet och som sedan intogs i en rapport) ar 
helt fullstandiga och oforandrade fram till den 1/1 1977 bor Du 
k~~na underlata att gora detta. Tank pa att fel uppgift i med
lemsforteckningen kan innebara att andra medlemmar inte kan fa 
tag pa Dig eller att de inte vet att Du ar en av dem som har ett 
visst specialintresse. 

Skicka in uppgiften snarast mojligt. Den maste ha natt oss fore 
den 30 november for att hinna beaktas i medlemsforteckningen. 

Fyra Hopflug-brev har i host funnits med pa auktioner i Schweiz 
och Tyskland. Tva hade av oss tidigare kanda nummer, men tva var 
nya och hade nr 252 och 267. Vi har darmed 72 st kanda Balbo
brev antecknade. 

Vi har ju tidigare i rapporterna efterlyst ytterligare uppgifter 
som kan klara upp mysteriet var den gamla treringade nummerstam
peln 236 blev anvand under 1930-talet (mojligen med borjan i 
slutet av 1920-talet). Det ar numera helt uppenbart att det inte 
var i den ort Vatnsleysa, som tilldelades den nya nummerst§.mpeln 
236, fast man har trott sa forut. Bl.a. har vi forut i dessa 
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spalter efterlyst brev stamplade med den gamla stampeln men inte 
fatt in nagra uppgifter. For en tid sedan dok emellertid ett 
sadant kuvert upp i en amerikansk auktionskatalog. Vi har fran 
den snalla auktionsfirman fatt fotostat av bade fram- och bak
sidan (och eftersom brevet koptes av en av denna forenings med
lemmar har vi ocksa fatt kasta en blick pa originalet). 

Intressant ar att just detta kuvert, som ar frankerat med en 
20 aur Gullfoss och icke har nagra andra stamplar an den gamla 
236, som sitter pa frimarket, rakar vara ett som har tryckt av
sandarnamn. Detta star upp till vanster pa kuvertets framsida 
och lyder: 

Bjarni Runolfsson 
Holmi 1 Landbroti 
Vestur-Skaftafellssyslu 
Island 

Det ar ju inte alldeles sakert att brevet verkligen postats fran 
den plats, som angetts pa kuvertet. Men vi skall naturligtvis 
under det vidare arbetet pa stampelhandboken se om det finns 
nagon postanstalt i den trakten som kan passa in, nagon som 
under viss tid inte haft annan kand stampel. Platsen Holmur har 
inte haft egen postanstalt. Den ligger i Kirkjubaejarhreppur. 
I denna och nargransande hreppar fanns vid dennR t -j 0 f'n 1 j ::moe 
postanstalter: 

Kirkjubre jarklaustur 
Flag a 
Holt 
Breidabolsstadur 

(postafgreidsla) 
(brefhirding) 

l1 

" 

Kanske nagon av vara islandska medlemmar battre an vi kan rakna 
ut vilken av dessa postanstalter herr Runolfsson kan tankas ha 
utnyttjat, om han postade brevet hemmavid. Och kan overhuvudtaget 
nagon komma med nagon forlosande ide? (Kan t.ex nagon av vara 
islandska vanner ta reda pa om Runolfsson verkligen bodde pa 
Holmi vid denna tid. En fundering jag har haft ar, om det kan 
tankas att nr:stpl 236 varit tilldelad nagon kustangare? Sekr.) 

Rudolf Krtimmel i GOteborg (medlem 374 G) skriver till oss om re
portaget fran Hafnia i forra rapporten. Han papekar att vi ute
lamnat ett exponat som borde varit av intresse att namna. 

Detta papekande ar alldeles riktigt. Forklaringen ar att varken 
var speciellt utsande reporter eller de av styrelsens medlemmar 
som var nere pa Hafnia upptackte att National Postal Museum i 
London, som utstallde i Cour d'Honneur, hade ett exponat som 
delvis bestod av Island. Vi har nu gatt tillbaka till utstall
ningskatalogen och finner dar att tre av de ramar som museet 
disponerade agnades at aldrig tidigare utstallda teckningar, 
fargprov och provtryck av de frimarken som trycktes 1934-61 hos 
Thomas De la Rue & Co. for islandska postverket. Det galler allt
sa den period, da De la Rue var leverantor av nastan alla nya 
marken till Island) sa det bor ha varit intressant. Tyvarr kan 
vi alltsa inte ge nagon ogonvittnesskildring, och Rudolf Krtimmel 
sag det inte heller for han berattar att han under Hafnia-utstall
ningen var i Island och dar fick hora talas om exponatet. Om nagon 
medlem har sett detta och har nagot av intresse att rapportera, 
sa skriv en rad till foreningen. 
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Vi bar ju varje a.r ett s.k. 11 landsortslotteri" ~ i vilket automa
tiskt och kostnadsfritt deltar alla de medlemmar som inte bor 
i Stockholms- eller GOteborgs-omradena och som for aret betalt 
avgiften. (1976 ars dragning skall snart hallas.) 

Som Du sakert minns vann Sigurdur S. Magnusson, som d8. bodde 1 

Umea, utlottningen for ar 1972. Jasa, Du bar glomt det? Men 
Sigurdur bar kommit ihag det och ocksa att han aldrig fick 
priset, en postfrisk Hekla nr 284b (rodaktigt brun), se Rapport 
varen 1973. Nar nuvarande sekreteraren var i Reykjavik i somras 
fick han en forsynt forfragan av Sigurdur Magnusson, som nu ar 
professor och bor i nyssnamnda stad, om det inte kunde vara pa 
tiden att priset blev oversant. Det var det verkligen. Numera ar 
emellertid skadan/fadasen/maloren reparerad och market skickat. 
Vi beklagar det langa drojsmalet. En trost for mottagaren kan ju 
vara att under vantetiden katalogpriset pa vinsten stigit 50 %, 
raknat i svenska kronor. 

skrev vi om i februarirapporten i ar. Nu bar ytterligare ett belt 
dussin av dem dykt upp i Stockholm, dar en person som tydligen 
kopt dem i god tro erbjod dem till en frimarkshandel. Det galler 
fortfarande FOSSVOLLUR (typ I) och STABUR (typ III), dvs. tva 
av de kronstamplar 9 som ar avbildade i Facit. Andra exemplar av 
samma forfalskningar tycks ocksa ha varit med i en tysk auktion 
• 0 

1 ar. 

De falska stamplarna ar genomgaende placerade som prakt/lyx
stamplar och ar mera distinkta an de akta. De ssutom bar det nu 
upptackts (av denna forenings sekreterare) ett ytterligare satt 
att skilja dem fran de akta: de falska ar i samma storlek sam 
Facit-avbildningarna, vilka ar nagat forminskade i forhallande 
till akta stamplar. Slutligen star det, liksam i Facits avbild
ning, sam tydligen bygger pa ett nagot otydligt avtryck, alltid 
STADUR i st. f. STA~UR, samar det riktiga. 

Blankett for ny medlemsforteckning 
Auktianslista 
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