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

Rapport maj 1977 J I 

Hej Jubilarer! 

Soro jag val i forbifarten tidigare har naront firar foreningen i 
ar sitt 15-ars jubileum. Detta maste ju celebreras 9 och foljande 
aktiviteter kommer att forsigga: 

Utstallning : Pa Postmuseum 2.12.77- 15.1.78 
Offentlig auktion: 3.12.77 
Jubileumsmiddag: 3.1 2 .77 (planerad lokal Sjofartshuset) 
Start Lotteri: 5.000 latter a 2:50 kr 
Minnesstampel : Skall ansokas om 

och vi inbjuder Er harmed samtliga att deltaga i de delar av pro
grammet som passar Er. 

Narmare forutsattningar for att deltaga som utstallare eller in
l~~are till a~~tionen foljer har nedan. 

I forra rapporten uttryckte vi en stilla forhoppning om ett okat 
tillflode av medlemmar under 1977. Vara forvantningar harmer an 
overtraffats. Vi bar nog aldrig haft ett sa start inflode av ny
anmalda medlemmar sam nu under varen, da foreningens medlems
antal snabbt gatt upp fran 304 till 341. Hartill tycks framst ha 
bidragit en liten presentation av foreningen och dess verksamhet, 
sam fanns inford i tidskriften Nordisk Filateli nr 2/1977, och 
sam var forfattad av en av foreningens styrelseledamoter. Ironiskt 
nog bar foreningen nagra ganger tidigare sokt varva medlemmar 
genom annonser i filatelitidskrifter - bade Nordisk Filateli och 
andra - men de gav inte nagot sam belst resultat. 

Ett ytterligare bidrag till medlemskretsen bar vi var medlem 
Halfdan Helgason i Reykjavik att tacka for. Han bar intresserat 
flera av styrelsemedlemmarna i de islandska filatelistforening
arna for var forening ocb vi har darfor gladjen att se tre namn 
bland topparna i den islandska filatelistvarlden pa listan over 
de nya medlemmarna, sam denna gang blivit sa lang att den fatt 
utgora en egen bilaga. 

Vi balsar alla dessa nya medlemmar hjartligt valkomna i var krets 
ocb boppas att medlemskapet skall motsvara forvantningarna. 

Vet Du for r esten var den storsta koncentrationen av islandssam
lare i Sverige finns? Jo, det maste vara i det lilla samballet 
Donso pa on med samma namn i GOteborgs skargard. Dar bar vi nu 
bela 6 medlemmar . .i:i.r det samballet s inriktning pa fiske ocb sjo
fart sam gjort intresset f or att samla Island, Faroarna ocb 
Gronland sa start just dar? 

Tiden gar snabbt ocb snart kommer FRI~ffiX, den av Felag Frimerkja
safnara ordnade utstallningen i Reykjavik den 9-12 juni. F.F. 
stallde ett start antal ramar till forfogande for var forenings 
medlemmar, sa det blir ganska manga av vara medlernmar som far 
exponat med dar ? bland dem flera som aldrig tidigare deltagit i 
en utstallning. En fin forovning till var egen utstallning pa 
Postmuseum i december, varom mera nedan. F.o. blir det ju manga 
medlemmar som reser upp till Frimex. 
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Auktionen i maj var JU ordnad som en liten sadan med tanke pa 
var planerade stora auktion i host, varom avenledes mer~ nedan. 
Forsaljningssumman blev litet over 7.000 kr och resultatlistan 
bifogas denna rapport. 

Flera medlemmar har efterlyst en oversikt over order- och efter
stamplingar av islandska marken. Vi har i all enkelhet forsokt 
villfara denna onskan genom den artikel, som bilagges och som 
naturligtvis inte gor nagot ansprak pa fullstandighet. 

Betr. nr. stampel ; 236" Kirkjubae j arklaustur och sena Kronstamplar 
har vi fatt in en del medlemmar pa Island men utrymmesbrist denna 
gang gor att vi ber att fa aterkomma till dessa saker i nasta 
rapport. 

Haven en god sommar , tillonskens Eder av 

Sekreteraren 

Som vanligt begagnar vi detta tillfalle i maj-rapporten att pa
minna de medlemmar 5 som annu inte betalt arsavgiften. Vi listar 
harnedan medlemsnumren pa dem som fram till c. den 15 maj annu 
ej hade betalt. Kontrollera om Ditt nummer (som finns pa adress
etiketten pa forsandelsen fran foreningen) finns med i listorna 
harnedan. GOr det sa, skynda Dig att genast betala. 

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

85 G 
86 G 
95 G 
97 G 

1 ot~ G 
106 G 
165 G 
203 G 

279 G 
287 G 
297 G 
314 G 

331 G 
340 G 
343 G 
349 G 

350 G 
360 G 
361 G 
369 G 

371 G 
373 G 
387 G 
405 G 

425 G 
427 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bor i Sverige, Danmark 
eller Norge - sanda beloppet i svensk valuta till Per Hanner, 
Wittstocksgatan 2, 115 24 Stockholm. Beloppet ar 20:- kr, om 
numret atfoljes av ett S (betecknande Stockholms-distriktet), 
eljest 15:- Kr : 

13 s 235 
14 s 255 

308 

30 265 s 

275 s 
278 
289 
303 

312 
347 
358 

382 
385 
410 
441 s 

445 
476 s 
483 s 
486 231 s 269 s 

Du far garna betala dubbla beloppet, sa har Du klarat av avgiften 
aven for 1978 och slipper da ha besvaret med den. Detta kan sar
skilt rekommenderas vara medlemmar i utlandet. som ju kan ha 
litet extra besvar med att ordna betalningen. 

Glom nu inte detta~ Du som inte an har betalt! Foreningens kassa 
kan anvandas till battre andamal an porton for kravbrev. 

A. Utstallning pa Postmuseum 

Utstallningskommissarie: B. Beskow. Tel. 08-21 47 24 mandag
torsdag kl 9-17; efter kl. 18, 0762-414 56. 

Utstallningens 
omfattning 

Island, Faroarna, Gronland, Danska 
Vastindien och Slesvig. 
Under forutsattning av Postmuseums godkannande 
och om utryr~tet sa tillater. 
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Berattigade att deltaga: Foreningens medlemmar. 

Anmalan om deltagande: Tag sa snart som mojligt kontakt med ut
stallningskommissarien ocb meddela vad Du vill stalla ut samt 
bur manga ramar Du kan bebova (varje ram rymmer 12 st visirblad). 
Kommissarien bar envaldig ratt att slutligt utvalja deltagarna 
med syfte att fa en sa komplett och varierad representation av 
foreningens filatelistiska intressen som mojligt. 

Montering: Lat icke denna avskracka Dig att deltaga. 
Satt upp Dina objekt pa vita Visirblad - om Du icke 
redan bar annan godkand utstallningsmontering. 
Satt korta och belysande texter, inga langa r: sagor", 
det blir oftast det basta. 

Kostnader: All transport till och fr an Stockholm sker pa material
inlamnarens risk. 
Forsakra! (Assurera.) 
Forsakringsvardet i utstallningslokalen garanteras av 
Postmuseum. 

B. Kvalitetsauktion 

Auktionskatalog med fotobilaga kommer att tryckas och distribueras 
till foreningens medlemmar, samt i Amerika och Tyskland c:a 10 nov. 

Annonsering i filatelistiska tidskrifter i Amerika, Tyskland, 
Danmark ocb Sverige. 

Deltagande ar forbebtalet foreningen "Islandssamlarnas" medlemmar, 

Endast objekt fran foreningens samlaromraden, dvs Island, DWI, 
Faroarna 1 Gronland och Slesvig far inlamnas. 

Inlamnings-
villkor Endast fullgoda objekt mottages . Enskilt objekt 

30:- minimi forsaljningspris mottages ~· 
under 

Kostnad Forsaljningsprovision pr forsalt objekt: 
(provision) 

Osalda 
objekt 

Avbojda 
objekt 

Montering 
av objekt 

15% upp till 1.000:-
10 % mellan 1.000:-- 5.000:-

5 % over 5.000:-
Ex. Forsaljningspris 6 .500:- . Provision 15 % a 
+ 10% a 4.ooo:- + 5% a 1.5oo:- = 150 + 4oo + 
625:- kr i provision. 

1. 000:-
75 = 

Osalda objekt atergar till inlamnaren ocb debiteras 
kr 3:- pr objekt plus porto att uttagas pr postfor
skott. 

Auktionskommitterade aga ratt att avboja objekt aven
som att fordra intyg. 

Objekten skall uppsattas pa kart (garna sonderklippta 
Visirbl~d el .dyl . ) och laggas i perganynkuvert c:a 
155x125 mm. Lista over inlamnade objekt i nummerord
ning med angivande av katalogpris (Facit) och minimi
pris. Angiv aven om objektet ar postfriskt, stpl, 
centrering, tandning n.m. 
Inlamnade objekt som icke uppfylla ovanstaende ford
ringar debiteras 3:- kr. 

1 5 sept. 1 977. 
Objekten sandes endera till: 

Sista in
lamnings
dag (dock 
garna 
tidigare) 

Lars Ingemann, Hallvagen 3, 175 4o Jarfalla 
eller 
Tore Runeborg, Birger Jarlsgat. 6611 , 114 20 Stockholm. 



Litet post
statistik 

- 4 -

Visning av Stockholm onsdagen den 16 nov 1977 
objekten GOteborg onsdagen den 23 nov 1977 

samt enl. sarskild overenskommelse hos Tore Runeborg 
mellan den 1-10 dec. Pa auktionsdagen ingen visning. 

Tom Rinman i Goteborg har sant in ett utdrag ur Nordisk Post Tid
skrift med nordisk poststatistik for ar 1975, som vi har skall 
aterge ett sammandrag av. Det ger bl. a. tillfalle till intressanta 
jamforelser mellan Island och de ovriga landerna. 

Danmark Finland 
Befolkning 31/12 1975 

l tusental 

Antal postanstalter 

5. 156 

1. 363 

Totalt antal 11 brevfor
sandelser" i miljoner 1.055 

varav 

4 . 716 

4 . 220 

722 

Island 

219 

207 

14 

Norge Sverige 

4.017 8.208 

3.051 2.130 

606 1. 908 

a) vanliga brev 606 369 10 308 998 
b) rek. och ass. -brev 10 6 0,8 7 17 
c) postkort 23 34 0,35 36 53 
d) vanl. trycksaker 76 147 3 94 194 
e) mass- o. gruppkorsband 324 163 157 628 

Postanvisningar l milj. 6 1,6 0,48 2,5 5 
Paket 11 

n 33 16 0,44 11 33 
Tidningsexemplar 11 11 369 744 6 311 605 

Island har salunda storsta antalet postanstalter i forhallande 
till invanarantalet - och Sverige det minsta. Vidare ser man ge
nast att det islandska postverket tycks vara lyckligt befriat fran 
den "skrotpostH, varunder sarskilt de svenska brevbararna dignar. 
En annan observation ar att tidnings- och tidskriftsdistributionen 
tydligen tar olika vagar i olika lander. Nar det galler vanliga 
brev och postkort far vi fram foljande antal per innevanare under 
1975: 

Vanliga brev 
Postkort 

Danmark Finland 

118 
4 .• 5 

78 
7,2 

Island 

46 
1 '6 

Norge Sverige 

77 122 
9,0 6,4 

Om det ar affarsbreven eller privatbreven som ar sa fataliga l 

Island framgar inte av denna statistik, men det ar klart att de 
eljest sa skrivande islanningarna inte ar sarskilt flitiga brev
skrivare. 

Vad betraffar postkorten lamnar var kalla en intressant upplysning. 
Som forklaring till att antalet postkort i Island, som 1974 var 
0,60 milj., gatt ned till 0,35 milj. 1975 anges att "pa grund av 
strejkrisk blev det en stor nedgang i turisttrafiken under 1975". 
Eftersom det anda kom atskilliga turister till Island under 1975, 
far det formodas att nastan alla islandska postkort sands av 
turister och nastan inga av islanningarna sjalva (julkorten 
skickar de tydligen som brev). I sa fall bar rent inhemska post
kart faktiskt vara om icke sallsynta sa i varje fall mindre van
liga numera. 

Slutligen: i fraga om att skicka postanvisningar till varandra har 
islanningarna nordiskt rekord, se ovan. Ett verkligt sympatiskt 
drag, och ett ytterligare bevis for den kanda islandska frikostig
heten. Att denna goda vana bidrar till kilovarans forokelse ar att 
med tillfredsstallelse konstatera. 
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Ur Nordisk Filatelistisk Tidskrift nr 2, 1902: 
"Isl&'1d. Just som detta nummer ar fiirdigt att laggas i press , 
ingar fran Danmark en underrattsle stammande fran kretsar, som 
star regeringen niira. Den innehaller meddelandet att inom kort 
Island skall fa nya frimiirken och staller i utsigt att den hit
tillsvarande onekligen icke viirst smakfulla t ypen skulle komma 
att ofvergifvas. Det iir tal om att uppmana. konstnarer att tafla 
med inlemnande af utkast. 11 

Den "onekligen icke viirst smakfulla typenP var alltsa de av oss 
alla Islands-samlare sa kiira. aur-markena, som vi med alla Slna 
vackra nyanser med valbehag ser pryda vara albumsidor! 

Felag Frimerkjasufnara, den isliindska filatelistforening med vil
ken vi haft et~ langvarigt och givande samarbete, bar hittills 
utgivit en egen liten tidskrift, SAFNIB (=Samlingen), som har ut
kommit med nagot ojiimna mellanrum. 

Denna tidskrift upphor nu i och med att Felag Fr:lmerkjasafnara 
gatt med isliindska filatelistforbundet, Landssamband Islenzkra 
Frimerkjasafnara, om en ny tidskrift, vars forsta nummer kom ut 
i februari i ar . Tidskriften heter Grusk. Ordet Grusk har knap
past nagon direkt motsvarighet pa svenska, det betyder "forskning" 
men i en nagot nedsiittande eller latt komisk bemarkelse, nagot av 
"nosande". Ordforande i redaktionskommitten ar var van Jon Adal
steinn Jonsson , medlem aven i var forening. 

Enligt foretalet i forsta numret skall tidskriften inte bara hand
la om frimarken utan ocksa berora annat samlande, t.ex. av mynt. 
Forsta numret var dock helt filatelistiskt med bl.a. referat fran 
Hafnia 1976 samt artiklar om nummerstampel 39 och om ett islandskt 
skillingbrev 9 som nyligen upptackts pa Fiiroarna (det 34. skilling
brevet). 

I anslutning hartill skall vi niimna , att arsmotet i F.F. den 3 
mars i ar hade att ta stallning till ett enhalligt forslag fran 
foreningens styrelse att F.F. skulle bli en till riksforundet 
L.I.F. ansluten forening. Detta blev ocksa arsmotets beslut. 

Thor Thorsteinsson r apporterar att i april Reykjavik fick en mot
svarighet till Svenska Postens "Numrera numera11

, om ock icke lika 
vitsig. Den Reykjavikska varianten har fcSljande utseende: 
Inom rektanguliir ram, till vanster en brevbiirare (?) och sedan 
text en 

Pc5STN1t"'IER 
~ ~ 

A ALLAN POST 

Det f orsta exemplar vi sag av detta var adresserat till Thor 
Thorsteins, dock utan postnunmer. Ska vi vaga tippa att det kom
mer att ta langre tid att li:i.r a de individualistiska isliinningarna 
detta med postnurr~er iin det tog att lara oss overhetsforslavade 
svenskar detsamma? 
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I Stockholm: Has Tony Bjellefors~ Bireer Jarlsg. 62V, kl. 19.30 
Torsd . 15 sept., ev. filmforevisning 
Tisd. 18 okt. 
Onsd. 16 nov. 
Tor sd. 1 9 j an. 1 97 8 
Tisd. 21 febr. 1978 (arsmote) 

I Goteborg: 2: ra och 4 :de onsdagen i manaden pa Guldhedsgarden 
kl. 19. 30. 

1. Order- och efterstamplingar 
2. Auktionsresultat ma._i-aukt ionen 1977 
3. Ny2. medlemmar j an-maj 1977 ( komplettering till 

medlemsfort eckningen) 
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