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114 20 Stockholm 

Hastens 
sammantraden 

Rapport september 1976 

Sa ar det dags i gen. Hasten bar kommit och alla pustar vi ut efter 
annu en varm och harlig sommar. 

Forutom ett reportage fran utstallningen Hafnia - 76 kan vi dessu
tom bjuda pa en mycket intressant artikel av var flitige och for 
islandsk filat eli synnerlieen intresserade van Walther Fenger 
Lassen. Han beskriver en bel del varianter som du kanske inte vet 
om att du bar i din samling ~ sa nu far du tillfalle att ga igenom 
den pa nytt och kanske gora nagra roliga fynd. Har ni nagra syn
punkter eller nagra nya uppgifter att meddela Walther sa blir han 
mycket glad om ni skriver. Hans adress ar : J. Skjoldborgsvej 27, 
DK-8230 Aabyh¢j. 

Jag vill ocksa tala om att "stampelkornmitten '' ingalunda legat pa 
badstranden i sommar. Per Hanner bar haft en stor korrespondens 
med Vara Vanner pa andra Sidan Hpolen'l 0Ch haller deSSUtOm pa med 
en genomgang av alla uppgifter vi kunnat samla ihop om Islands 
samtliga poststationer genom tiderna. Ett jattearbete. 

Sjalv bar jag varit pa Island dar jag hade formanen att f a bo hos 
familjen Thor Thor steins. Jag madde som ' 'En prius i en bagarebod11

• 

Vanligare bemotande och storre gastfrihet far man leta efter. 
Mycket stampelsnack blev det ocksa och vi lyckades losa en mangd 
problem i samband harmed. 

Som avslutning ber jag fa onska er alla valkomna till hastens 
sammantraden saval i GOteborg som har i Stockholm. 

Sekreteraren 

Stockholm: Torsd. 14/10 Helge Jonhammar visar s1n samling 
l andska helsaker. 

Tisd. 16/11 Visning av auktionsobjekten. 

Torsd. 9/12 Sture Hegland och Stig Unger v1sar 
stampelsamlingar. 

Onsd. 19/1-77 

Torsd. 17/2-77 ( arsmote) 

1s-

sina 

Samtliga hos Tony Bjellefors , Birger Jarlsgat. 62, 5 tr, 
kl. 19.30. 

GOte borg: 2: a och 4: de onsdat;en 1 m8.naden pa Guldhedsgltrden. 



Auktion: 

Visning: 

Antalet post
anstalter 1 

Island 

Nmnmerstfunpel 
294 pa brev 

Andra for
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Torsdagen den 25 november kl. 19.30 hos Bjellefors. 

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

En av stfunpelhandbokskommittens medlemmar har i sommar sysslat med 
att lagga grunden till den slutliga och korrekta listan over de 
postanstalter som existerat i Island, nar de oppnades, flyttades 
och nedlades. (Den av islandska postverket utgivna motsvarande 
Skra ar tyvarr sa full av fel att den ar oanvandbar.) Mycket ater
star annu att gora och atskilliga knepiga gator maste vi reda ut. 
Som en liten biprodukt har vederborande emellertid framtagit en 
statistik over antalet postanstalter vid vissa tillfallen, for vilka 
tamligen sakra uppgifter finns att fa. 

Postkontor Brevsamlings- Filial-
och postex- stall en kontor Summa 
peditioner (R-v1k) 

1873 16 55 71 
1903 23 173 196 
1924 46 205 251 
1930 54 226 280 
1935 53 249 302 
1944 59 252 311 
1950 66 268 334 
1962 70 211 281 
1973 85 124 5 214 

Nagra kommentarer: Filialkontoren i ReykjavJ:k raknades som brev
samlingsstallen fram till 1964. Sedan 1950 har en mycket stor dod
lighet varit att notera bland de sma brevsamlingsstallena pa lands
bygden. Denna har fortsatt efter 1973. Bakgrunden ar forstas, lik
som i andra lander, bilismens okade betydelse och urbaniseringen l. 

allmanhet. 
~' Postkontor" = poststofa ( finns nu i ReykjavJ:k och Akureyri) 
"Postexpedition7

' = p6stafgreidsla 
rrBrevsamlingsstalle: 11 = brefhirding 
"Filialkontor'' = postutibu 

I forra rapporten utannonserades ett brev med nUMmerstfunpel 294. 
Nar brevet ~ som da rapporten utkom befann sig i USA, kom till 
Stockholm, blev emellertid stfu~eln avslojad som forfalskad. 
Troligen ror det sig om ett brev med akta stfunpel i serien 290-299, 
dar sista siffran inte blivit infargad. Nagon har i efterhand fyllt 
i fyran och aven '' forbattrat '' nian, men de har fatt fel utseende. 
For att ingen av vara medlemmar skall bli lurad, om brevet kommer 
ut pa marknaden, skall vi naruna att det ror sig om ett kuvert i 
litet format ~ frankerat med 50 aur Hekla (1948 ars serie) och sant 
till en tidskrift med adress Postholf 14, Reykjavik. 

Vi vill har sarskilt tacka Arno Debo i Munchen, valkand expert och 
attestgivare, sorn i maP-ga olika etapper sant foreningen fotokopior 
av forfalslmingar , som han sett i sin verksamhet. Des sa fotokopior 
har, efter visning vid sammantradena i Stockholm, samlats i fore
ningens arkiv. Aven bilder av andra intressanta objekt har vi fatt 
fran Arno Debo. 
Sarskilt tacksamma blev medlemmarna i handbokskommitten for att fa 
lana ett antal kopior av brostampelavtryck, tagna vid leveransen 



Hafnia 76 
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fran den tyska stampelfabriken och dar datum anger leveransdag. 
Ack, hade vi detta for alla stamplar! 

11 Rapport" har till Hernia 76 utsant samme reporter, som for tva. ar 
sedan pa dessa sidor refererade Islands-exponaten pa Stockholmia. 
Har foljer hans inliimnade anteckningar. 

"Redaktor Tore hn.r uppdragit at mig att besoka Hafnia 76 i K¢ben
havn och referera vad som dar var av sarskilt intresse for vara 
medlemmar. Visserligen var Tore sjalv dar under bela utstallnings
tiden, men h~n v~r for upptngen av annat for att gora reportaget 
sjalv, eller i v~rje fall pasted han det. 

Av internationella frimarksutstallningar bar jag tidigare bara be
sokt Stockholmia 74, och jag vet darfor inte om alla ar sa lika 
varandra som Stockholmia och Hafnia. I vart fall var likheterna 
slaende, vartill sakert bidrog att ramarna var desamma som pa Stock
holmia. Pa den plats i mitthallen, som pa Stockholmia upptogs av en 
stor Sverige-karta , fanns visserligen denna gang ingen karta utan 
ett gronlandskt hundsladesekipage ) men sadana sma avvikelser kan man 
ju averse med. Dessa gronlandska vovvar imponerade for ovrigt genom 
sin overraskande storlek och sitt vargliknande utseende. 

Redan en forsta titt i den inhandlade utstallningskatalogen visade, 
att vi i vnr forening bar framstaende personer i den filatelistiska 
varlden. Juryn inneholl salunda inte mindre an tre foreningsmedlem
mar: Arno Debo, Helge Witt och Folmer ¢stergaard. En av komroissarier
na for USA: s del ta.~ande var var medlem H. J. Schlueter. 

Under rubriken nislund" var i katalogen bara listade 4 utstallare, 
men nagra exponat visade sig sedan vara uppsatta under andra rub
riker, sa att j~g till slut fick ihop det till 7, vars exponat skall 
fa sitt narmare omnamnande harnedan. (Pa a.terresan till Stockholm 
upptackte jag till min ledsnad att jag missat en utstiillare i ung
domsklassen for 16-18-aringar. Det var en flicka eller pojke i Stor
britannien 9 som pa tre ramar visade Island med den ambitiosa under
rubriken ''Islands postvasen och dess frimarken 1871-1920. En studie 
av frimarken, posthistoria och postvasendets utvecklingl ~ . Det skulle 
verkligen ha varit intressant att fa se hur han eller han gick i 
land med den svara uppgiften.) 

Av foreningens ovriga speciallander visades Danska Vastindien av 10 
utstallare~ F¢royar av 6, Gronland av 3 och slesvig av 1. Tyvarr 
saknar jag nara nog alla kunskaper pa dessa omraden, men har skall 
namnas att bland alla dessa exponat fanns tre pa DVI, sam tillhorde 
var forenings medlemroar, niimligen Torben Geill (litet guld + heders
pris), Nils Lundberg (vermeil) och Folke LOfstrom (vermeil). Be
loningarna visar den verkligt hoga klassen pa dessa exponat, i vilka 
jag med beundran sag rader av forfilatelistiska brev anda fran 
1700-talet. 

Sa till Islands-exponaten. 
A) Bland jurymedlemmarna utstallde 

Folmer ¢stergaard, Danmark 
ett urval ur den fornamliga samling av islandska brev med exempel pa 
olika portosatser och transportvagar, av vilken samling vi fick se 
mycket nera pa Stockholmia 74. 

B) I FIP:s hedersklass utstallde 
Holger Crafoord, Sverige 
ater sin beromda sau1ling - visad aven pa Stockholmia - av forfila
teli, skillingbrev, skillingmarken osv. fram till pr1r och I GILDI 
med mangder av unikt materinl. 
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C) I tavlingsklassen fann man foljande fern intressanta exponat, 
varav inget fanns med i StockholL1. Tyvarr blev det nog li tet val 
ensidigt tonvikt pa stamplar . Intresset for att titta pa Islands 
frimarken var stort, det marktes pa antalet besokare som sokte sig 
till det lilla Islands-avsnittet. Men man kunde hora pa kommenta
rerna fran gemene man, att det trots allt var frimarkena snarare an 
stamplarna som intresserade . Det var ratt komiskt att framfora 
Mooneys nurnmerstampelsa.mline ideligen fa hora kommentarer som 11det 
dar narket har jagB eller 11dar sitter det marl~e jag Saknar i den Se
rien11, 

a) Folke Lofstrom 2 Sverige (silver) 
Folke hade alltsa frarJgang aven med sitt andre exponat pa utstall
ningen. Detta hade titeln "Postforbindelser med frfunmande lander i 
75 ar" . Det inneholl utlandsk avstampling pa islandska marken och en 
mindre avdelning islandska stamplar pa andra landers frimarken. 
Skeppsbreven intog givetvis den mest framtriidande platsen bland 
mycket annat fint material. Det ar alltid roligt nar en utstallare 
gar sig besvar att forklara for den icke sakkunnige besokaren vad 
det hela egentligen ror sig om, och detta onskemal hade Folke upp
fyllt fortraffligt. Pa Nin nathinna stannade framforallt en fin och 
redig kartskiss over norra Storbritannien med skeppsbrevshamnarna 
angivna. 

b) Stig Unger 5 Sverige (brons) 
Denne. samling av kronstamplar ar kanske den mest kompletta som 
finns eller har funnits. Detta omrade syns mig vara mycket svart 
att visa pa ett sadant satt att exponatet gor samlingen rattvisa. 
Nu var upplaggningen mycket strikt: forutom ett inledande blad med 
forstorade avbildningar av de tre huvudtyperna av kronstamplar fick 
markena och breven i huvudsak tala for sig sjiilva. Fraga iir om inte 
samlingen skulle vinna pa att visas med mera av filatelistiska upp
lysningar, sasom var och niir varje stampel anvants (det iir ju 
ganska intressant att manga av dem flyttats mellan olika orter, sa 
att namnet i stampeln inte alltid stammer med det faktiska orts
namnet) ~ varfor vis sa orter som enligt vad tidigare forskning i 
brevsamlingsstallenas artal visar rimligen bort fa typ I i verklig
heten fatt typ II och tvartom osv. Forska Stig, forska! 

c) Robert Helra, USA ( silverbrons) 
Bob Helms tema var brevsamlingsstallena, en upplaggning som visar 
just forskningsintresset. t-1ahiinda var exponatet val overlastat med 
filatelistiska upplysningar, om man skall liigga skonhetssynpunkter pa 
det , men det var desto :raera larorikt. En verkligt stark del ut 
gjordes av blackmakuleringarna, som ju ar mycket sallsynta och man 
sallan far se. Sedan foljde kronstamplar, rikligt foretradda. Av 
nurnmerstamplarna visades - troligen av utrymmesskal - bara nr 1 
till ungefar 86 och dessa endast pa Christian IX. Manga intressanta 
objekt ingick. Har skall namnas, att Bob anser att det finns inte 
mindre iin 4 olika stamplar med nr 39 (Facit namner ju 3), och att 
han anser sig vara ensam om den fjarde varianten, vilken har rak 
fana men inte stiimmer ned de tva. andra sam har rak fana. Det visade 
objektet var ganska svagt i avtrycket, varfor det ar svart att av
gora om Bob har ratt. (Denna reporter ar ratt skeptisk mot "nyupp
tackta" nununerstanplar efter att ha avslojat flera sltdana sam fel
lasningar. Jag vill dock foresla alla numnersta~pelsamlare att se 
efter om de har en 39 ned rak fana pa ett 1920-talsmarke. Har Du 
en sadan sa meddela oss for all del.) Bobs kommentarer var ibland 
nagot for tvarsakra, sasom nar han angav att ett visat par av hand-
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skrivna nr 148 var Iitva av ett dussin kanda:• (det finns sakerligen 
mer an 30 kanda) eller ett brev med nr 61 som det enda kanda 
61-brevet (det finns atminstone ett till, f.o. aven det fran 
1930-talet). 

d) F.C. Mooney, Island (silverbrons) 
Mooney - som i motsats till de tre foregaende inte tillhor var 
forening - utstallde nummerstamplarna fran 1 till 300 med enbart 
tre luckor bland de hogre numren, och han har foljaktligen en av 
de mest kompletta samlingarna pa detta omrade (det finns nog ingen 
helt komplett, men i forbigaende kan jag namna , att besoket i 
K¢benhavn slutgiltigt bevisade for mig att det faktiskt existerar 
exemplar av samtliga nummer, nagot som jag tidigare inte varit 
helt saker pa). Utstallarens ambition var att visa ett objekt fran 
varje brevsamlingsstalle , som nummerstampeln varit pa. Detta ledde 
till atskilliga luckor, men o.h.t. ar ett sadant projekt domt att 
misslyckas, atminstone om man som Mooney utgar fran de kallor, som 
f.n. star samlarna till buds (var blivande stampelhandbok skall 
val rensa upp pa omradet) ) eft ersom dessa upptar brevsamlings
stallen pa 1930- och 1940-talen, dar nummerstampeln kan ha funnits 
men aldrig satts pa nagot frimarke. Dessutom ar det i manga, manga 
fall helt omojligt att avgora om ett visst marke avsta.mplats pa den 
ena eller andra orten, som haft en viss nummerstampel , eftersom 
samma frimarksemission anvants bade fore och efter st&apelns flytt
ning. 

e) Sigurdur Thorsteinsson, Island (silver) 
visade i avdelningen for luftpost en samling av forsta-flygningar 
och specialflygningar till och fran Island. Det finns uppenbar
ligen mycket att samla pa detta omrade, efter vad exponatet kunde 
visa. Nagot tveksamt forefoll det mig att i ett exponat som detta 
medtaga en ~v~i!d~i~g av ett Balbo-brev. 

Genom tidig uppstigning och sen hemkomst med ommande fatter kunde 
mitt uppdrag via Arlanda, Kastrup och Arlanda igen klaras av pa 
en dag. Foreningens kassor har bestamt avvisat alla ansprak pa 
reseersattning ur var forenings kassa. Det ar en hard kille. Han 
pastar att jag r este av eget intresse . Kanske har han ratt for 
resten. 11 

Telefon 
Adress Bost. Arb. 

Samlar 
specialintr. 

Helgason H8J.fdan Rofabeer 31 91-75474 91-83844 I, G 
250 Ingenjor 110 Reykjavl.k, Island 

Jakobsson, Sven Hus 156 031/ I, G, F 
Skeppare 430 82 DONSO 77 13 71 

Jnkob~;son ,- Jor.annes Hus 344 031/ 
8keppnre 430 82 DONSO 77 10 71 

I, G, F 

Jakobsson, Evald Hus 295 031/ I, G, F 
Maskinist 430 82 DON SO 77 01 12 

... 
Bilaga: Islandska varianter. Fran skillingar till I GILDI (Fenger Lassen) 
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