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

A.rsmotet 

Foreningens 
ekonomi 

Rapport februari 1977 ?0 
Jamboo habari, 

vilket iir swahili och betyder, "Hej, hur star det till", sa nu 
vet Du det. 

Det iir jubileumsar for foreningen sam startades den 16/1 1962. 
Alltsa 15 ar. Det skall naturligtvis firas. Av olika skiil kommer 
dock detta inte att ske forriin i slutet av aret . Da blir det 
emell ertid dels utstiillning pa Pcstmuseum, lotteri och star 
auktion m.m . 

Hiir vill jag inflika att det egentligen inte var meningen att vi 
skulle ha nagon auktion nu i var, men da en hel del objekt redan 
var inliimnade och sam inte liimpligen kunde bli liggande till 
hasten beslots det att vi skulle ha en "liten auktion". Skickar 
Du nu in nagat till varauktionen sa ta inte da Dina stara kanoner 
utan viilj istiillet nagat i mellanviig. 

Till sist vill jag tacka alla dem som under forra aret siinde ass 
i redaktionen forslag ach fragor sam vi sedan kunde bearbeta. 
Hoppas att Ni fortsiitter harmed. 

Sekreteraren 

Vid arsmotet den 17 
Ordforande: 

februari 1977 valdes foljande funktioniirer: 

Vice ordforande: 
Sekreterare: 
Kassor: 
Ovriga styrelseledamoter: 

Revisor: 
Revisarssuppleant: 
Valkommitte: 

Bernhard Beskow 
Tony Bjellefors 
Tore Runeborg 
Per Hanner 
Lars Ingemann 
Axel Miltander (for Gbgs-klubben) 
Christer Hermansson 
Charlotte Amilon 
Sture Hegland 
Svante Gustavsson 
Engel Angberg (sammankallande) 
Hans Ringertz 

A.rsmotet beslot faststiilla samma arsavgifter for 1978 som for 
1977 (om dessa, se nedan). 

Foreningens ekanomi 1976, sammandrag av rapport pa arsmotet (obs. 
inkluderar inte GOt eborgsklubbens egna ekonomiska forhallanden): 
Medlemsavgifterna pa ca. 4.800 kr tiickte kostnaden f0r dessa 
rapporter med bilagor samt portot for deras utsiindande. Genom att 
auktionerna U..'1der aret gick verkligt bra gav de ett overskott pa 
c. 3.400 kr, som anviints i forsta hand for den nya medlemsfor
teckningen och ovriga omkostnader men iiven riickt till ett redo
visat overskott i bokslutet for aret pa c. 1.000 kr. Foreningens 
kapital vid slutet av ar 1976 var c. 14 tkr. 

Antalet medlemmar den 1 januari 1977 var 304 mot 301 ett ar 
tidigare. Efter den viildiga tillviixten 1975 kom alltsa ett ar med 
riitt lag okning. Vi hoppas tillviixten skall bli biittre under 
jubileumsaret 1977 . Har Du inte nagon bekant som borde vara med i 
var forening? 
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Islandsklubben i GOteborg hade arsmote den 26 januari 1977 och 
valde da foljande funktionarer: 
Ordforande: Axel Miltander 
Vice ordforande: Bjorn Forsgren 

Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Andersson 
Ingvar Ottosson 

Sekreterare : 
Kassor: 
Klubbmastare: 
Revisor: 

Da en av motesdagarna i Stockholm har andrats, och ett tidsfel in
smugit sig vad det galler Goteborgsklubben, i foregaende Rapport, 
aterupprepar vi dem har. 

I Stockholm: Hos Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62v, kl. 19.30 

Tisdagen den 15 mars - Beskow visar sin samling 
antikva och groteskstamplar. 

Onsdagen den 20 april - Pelle Hanner talar om Hopflug 
It ala och Balbo, Beskmr visar foton av sa 
gott som samtliga kanda skillingbrev. 
Auktionsobjekten visas. 

LOrdagen den 14 maj - sammantrade pa Bernhard Beskows 
lantstalle med nyru1sering av aur-marken m.m. 
Ring Beskow eller Runeborg pa mandag den 
10:onde tel. 24 96 50 och tala om om Du kan 
komma. 

I Goteborg: 2:a och 4:e onsdagen l manaden pa Guldhedsgarden 
kl. 19. 30. 

Tisdagen den 10 maj kl. 19.30 hos Bjellefors. 

Den 20 april pa motet l Stockholm. 
Den 27 april pa motet i GOteborg. 

Objekt till auktionen skall senast vara insanda till Beskow eller 
Runeborg mandagen den 7:de mars. 

Vi ber Dig betala in medlemsavgiften 
fore mars manads utgang. Avgiften ar 

for Stockholms-avdelningen (alla med 
for GOteborgs-klubben (alla ned 
for alla ovriga 

for 1977 snarast och senast 
samma som 1976, alltsa: 

S efter medlemsnumret) 
G efter medlemsnumret) 

20:-
20:-
15:-

Medsant inbetalningskort visar 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 
medlemsnummer och fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan insanda avgiften i svenska 
sedlar eller check drngen pa svensk bank till foreningens kassor 
Per Hanner, Wittstocksgatan 2, S-115 2h Stockholm (G-~edlemmar 
sander till Tom Rinman, Gitarrgatan 1, S-421 41 Vastra Frolunda), 
men fran Danmark och Norge gar det enklast att inbetala pa post
girokontot. 

Den som vill forenkla avgiftsbetalandet far garna betala samtidigt 
aven for 1978 . 

Vi beklagar att vi for att forenkla utsandningen som vanligt maste 
skicka med inbetalningskort till alla, alltsa aven till dem som 
redan betalt for 1977. M.?.nga av dem som betalt for 1977 gj orde det 



"Julnoten" 

- 3 -

for snart ett ar sedan. For att undvika dubbelbetalning listas 
har nedan numren pa dem som betalt fram till den 31 januari 1977. 

a) Foljande har betalt full avgift for 1971: 
1 s 37 G 130 200 G 276 327 G 379 s 419 s 
3 s 47 s 142 s 223 280 332 G 381 426 s 
4 s 56 146 s 228 G 282 356 391 G 429 
6 s 58 G 160 s 239 s 283 363 4o4 G 432 

16 59 G 161 s 251 s 284 364 s 408 437 
20 s 78 G 163 G 262 288 372 s 409 446 
23 s 84 G 171 s 264 300 G 374 G 414 G 451 
28 93 G 178 27 1 s 302 375 G 415 452 
31 116 197 G 274 320 G 376 416 453 s 

b) Foljande (en medlem i Danmark och en i Norge) har 10:- till 
godo som dellikvid pa avgiften for 1977: 

49 182 

c) Hedersledamoten Falke Lofstrom och Felag Fr1merkjasafnara ar 
avgiftsfria. 

Var tavling i decemberrapporten gick ,ju ut pa att rakna ut, vil
ken brostampel det kunde vara, vars synliga text sag ut ungefar 
pa detta satt: 

----GARFF" 

En hel del ledtradar gavs. Vi skall nu redan fran borjan tala om 
att ratt svar ar 

pJORSARBRU 

Sa forvillande kan alltsa en otydlig stampel ibland vara! En annan 
stampel som det kunde legat nara till hands att gissa pa ar 

OLFUSARBRU 

men en av ledtradarna var att namnet icke skulle borja med vokal, 
och denna ledtrad kunde ges darfor att den undersokta stampeln eJ 
passade mot jamforelsematerial for olfusarbru. 

Tre skickliga medlemmar sande in ratt losning, namligen 
Peter Appelros, Reykjavik 
Nils Lundberg, GOteborg 
Bryan Whipple, Berkeley, California 

Kanske skulle vi ha fatt flera svar, om vi inte skrivit att priset 
skulle ga till 11 forst inkomna ratta svar"' nagot som vi i alla 
fall maste rucka pa for att skipa rimlig rattvisa. Det blev nam
ligen helt klart for oss att detta missgynnade vara i utlandet 
boende medlemmar, till vilka posten fram och tillbaka tar langre 
tid. Alla de tre som sande in losningen hade uppenbarligen gjort 
det pa direkten. Vi tillgrep darfor lottdragning och vinnare blev 
Bryan Whipple, som fatt priset oversant. Bryan berattade f.o. att 
han fatt sitta med lexikon i handen for att kunna tyda alla led
tradarna. 

Betraffande pjorsarbru kan vi passa pa att ratta en felaktig upp
gift i bade "Skra 1873-1973" (den av islandska postverket utgivna 
listan) och Caroes tabulering av postanstalterna fram till 1919. 
Dessa kallor uppger att detta brevsamlingsstalle lag i Villinga
holtshreppur, Arnessysla, medan det riktiga ar Asahreppur i 
Rangarvallasysla. (Detta ar ett litet stickprov pa de otaliga fel 
i tidigare uppgifter, som vi traffat pa under stampelhandboks
arbetet.) 
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Bryan Whipple sande as s ocksa en trevlig gata tillbaka. Han fragar 
vad foljande ortsnamn i en brostampel kan tankas vara, dar varje 
streck anger en bokstav sam e j gett avtryck: 

----ARH¢--
Detta ar for latt for vara stampelsamlare f or att gora en ny pris
tavling pa. Men Du kan ju fundera pa det. Losning kommer i nasta 
rapport. 

Den nya medlemsforteckningen, sam medfoljer denna Rapport, har 
tillkommit med medlemmarnas benagna medverkan och med mycket ar
bete fran kassoren Pelle Hanners sida. Den utsanda blanketten med 
uppgifter till fort eckningen inkom fran 139 medlemmar, men den 
behovde ju inte insandas om ingen andring gentemot forra matrikeln 
resp. intradesanmalningens uppgifter onskades. Ar det nu nagon sam 
har fatt foraldrade uppgifter medtagna, sa far han alltsa skylla 
sig sjalv. (Ar adressen fel, vill vi dock genast ha upplysning om 
det, eftersom vi r edan under mars manad skall trycka upp tio nya 
satser av adressetiketterna.) 

Intre ssant ar att konstat era, hur manga fler an i forra forteck
ningen sam nu uppger sig samla Gronland och - framforallt -
Faroarna. Nagra har helt blygsamt angivit att de bara samlar 
Faroarna fr.o.m. 1975, men vi misstanker att aven andra kan ha 
denna begransning. I vart fall har intresset for dessa. omraden 
klart okat i var medlemskar. Det vore verkligen onskvart, om vi 
kunde fa r espons for vara tidigare uppmaningar till medlemmar sam 
har nagot att beratta om " G" och "F" att liimna bidrag till dessa 
rapporter. Hittills har vi e j fatt nagot sadant bidrag. 

De medlemmar, sam i denna forteckning inte har nagot samlingsom
rade angivet, ar i de flesta fall sadana sam inte besvarat vara 
forfragningar vare sig 1974 eller 1976. 

Vi hoppas att listan over vars och ens specialintressen skall bli 
till nytta nar det galler att fa kontakt med likasinnade. 

Med anledning av ett papekande fran en medlem vill vi framhalla 
att medlemsforteckningen endast utliimnas till medlemmarna (de nu
varande och de sam kommer in senare, sa l angt upplagan racker). 
Vi uppmanar Dig att bidraga till att forteckningen icke sprides 
utanfor denna krets. Det har forekommit att medlemsforteckningar 
i filatelistforeningar missbrukats, bl. a. sam adresslista for in
brottstjuvar . 

Vi brukar ju lista nya medlemmar i rapporterna. Denna gang behover 
vi bara ange namn och nummer, eft ersom ovriga uppgifter finns i 
nya fort eckningen. Salunda : sedan sist har vi haft gladjen att fa 
utokas med 

450 s 
45 1 
452 
453 s 

Lennart Sederholm 
Ebbe Eldrup (Danmark) 
Arthur Lind (USA) 
Hans Sodergren 

Ej tidigare noter ade Hopflug-brevet nr 216 har dykt upp. 

I rapporterna vadjar vi ju da och da om hj alp med uppgifter och 
kommer med fragor till Er alla. Vi skall har passa pa att redovisa 
resultatet hittills av nagra fragor vi gjorde i 1976 ars rapporter. 
Det kan ocksa bli en paminnelse till dem sam sitter pa upplysningar 
men annu inte sant in dem till as s . 
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A) I maj 1976 fragade vi om stfunpeln "Konungsforin til Islands 
1907". Framforallt ville vi ha reda pa om nagon hade ett aktganget 
brev eller kort med denna stampel pa frimarket. Tystnaden har sedan 
varit total, ingen har gett nagra synpunkter och framforallt har 
ingen anmalt nagot aktganget brev eller kort. Om inget sadant 
finns, m&ste val slutsatsen bli att stampeln var en inofficiell, 
privat ordnad stampel. 

B) For att prova antagandet att treringade nummerstampeln 236 1 

borjan av 1930-talet anvandes i Kirkjubaejarklaustur och i sa fall 
inringa tiden for dess anvandning dar stallde Tore Runeborg i 
december-rapporten 1976 tva fragor: 
1. Har nagon sett den 3-ringade 236 pa nagon senare emission an 

Gullfoss? I sa fall pa vilken eller vilka? 
2. Har nagon en ordinarie (bro-)stampel for Kirkjubaejarklaustur, 

dar datum ligger inom intervallet februari 1932 - 1936 (dvs. 
senare an februari 1932 men fore 1937)? 

Pa dessa fragor har vi annu ej fatt in svar fran nagon av vara med
lemmar. Vi skickade emellertid ocksa fragan till vara vanner i 
Scandinavian Collectors Club's i USA stampelhandbokskommitte, som 
vi ju samarbetar med, och en av dess medlemmar, Robert Booman, 
skriver och meddelar att enligt hans anteckningar har Folmer 
¢stergaard en Kirkjubaejarklaustur-stampel med datum 12.4.32. (ar 
det ratt, Folmer?) Vi ar fortfarande mycket intresserade av att 
fa flera svar pa dessa fragor. 

Till var avdelning "Fragor och svar 11 har Peter Appelros i Reykja
vik skickat in nagra fragor om kronstamplar. 

A) Den forsta fragan galler om nagon forfalskning av typ II-stam
peln HVAMMSFJORDUR ar kand. Denna fraga ligger nara till hands, 
da stampeln hor till dem som i manga ar varit avbildad i Facit, 
och tva av de andra illustrationerna pa samma stalle (FOSSVOLLUR 
och STADUR) blivit forfalskade, sasom vi tidigare ett par ganger 
namnt. 

Vi har tidigare inte kant till nagon forfalskning av HVAMMSFJORDUR
stampeln. Nu berattar emellertid Peter Appelros om ett marke med 
denna stampel, dar denna har samma diameter som den i Facit av
bildade. Stampelfargen ar svart. Detta verkar misstankt, ty Facit
avbildningen ar ordentligt forminskad. Diametern pa den akta 
stampeln ar c. 26 mm, pa Facits avbildning c. 23 mm. Se alltsa 
upp med HVAMMSFJORDUR! Vi efterlyser ytterligare fynd. 

Om HVAMMSFJORDUR-stampeln kan f.o. namnas att det ar kant att den 
fanns ute pa postanstalten (Budardalur) annu pa 1960-talet och da 
och da anvants for filatelistiska avstamplingar. Liknande galler 
f.o. kronstampeln Raudaberg, typ I. 

B) Den andra fragan fran Peter Appelrcs ar betydligt besvarligare. 
Den galler namligen anvandningen av kronstfunplar pa emissioner 
senare an Christian IX och f GILD!. Kronstamplarna ersattes ju 
med nummerstamplar 1903. Vad skall man da tro om - for att ta 
Peters exempel - en skinnastadur-stampel (71 I enl. Facits num
rering) pa dubbelportratt av 1907 ars emission eller en pingvellir
stampel (nr 124) pa ett Christian X-marke utgivet 1921? 

Denna fraga klarar vi inte av i redaktionen, fast vi ofta funderat 
over samma problem. Vi vill lata den ga vidare till l~sekretsen. 
Vi ar - icke minst for den blivande stampelhandbokens skull -
tacksamma for allt som kan belysa problemen med de kronstfumplar 
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som anvants pa emlssloner 1907 och framover, och vi staller fol
j ande fragor: 
1. Vad vet Du om orsaken till kronstamplars forekomst (allmant 

eller betraffande nagon viss stampel) pa sadana marken? Ar det 
enbart filatelistiska avstamplingar? 
anvandning vid sidan om samma postanstalts ordinarie 

stampel (om kronstampeln lag kvar pa postanstalten)? 
tillfallig anvandning, t.ex. om nummerstampeln var i olag? 

Dregs kronstamplarna in 1903? 
Aktgangna brev med "for sena" marken, makulerade med kronstiim
pel ar kiinda med atminstone FagurholsillYri, diam. 29 (nr 17 II) 
och Skinnastadur, diam. 29 (nr 71 II). 

2. Vad vet Du om orsaken till att det av nagra kronstamplar finns 
en variant med vasentligt storre diameter an den ursprungliga 
typens? Exempel harpa ar nyssnamnda 17 II och 71 II. De ar 
dessutom mycket grova ocb ramen foga cirkular. Dessa stampel
avtryck finns oftast - men inte uteslutande - pa "for sena" 
marken. 

Medlemsforteckning 
Inbetalningskort for arsavgift 
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