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Asante sana! 

Detta iir svahili och betyder "Tack sa mycket" och darmed fick. Du Din 
andra lektion i detta sprak. 

Vi hiir pa redaktionen sager detsamma. Alltsa tack sa mycket for det 
gangna arets angenama samarbete med Er allesammans. Vi ber ocksa att 
fa tillonska Er ett Gott Nytt Ar och att detta skall ge Er minst 
lika mycket filatelistiskt sett, som det foreg8 .. o:nde. 

Ett extra "asante sana" till Islandsklubben i Goteborg for den fina 
present som Foreningen Islandssamlarna fick motta till sitt 15-ars
jubileum, och som overliimnades vid jubileumsmiddagen av Axel 
Miltander. Det var den engelska upplagan av "Jonsbok'! alltsa den nya 
stora handboken om isliindska frimarken som Jon Adalsteinn Jonsson 
skrivit och som vi skall beratta mer om i en kommande rapport. 

Nu ar vi ater ute efter Din lilla slant (medlemsavgift for 1978). 
Lagg darfor inte undan det bifogade inbetalningskortet, utan ta och 
betala med en gang, sa slipper vi paminna Dig. 

Sekreteraren 

I Stockholm: Hos Tony Bjellefors, Birger Jarlsgatan 62V, kl. 19.30 

Torsdagen den 19 januari 
Tisdagen den 21 februari - arsmote 
Tisdagen den 28 mars 
Torsdagen den 27 april 
Onsdagen den 17 maj 
(programmen for motena annu ej bestamt) 

I Goteborg : 2. och 4. onsdagen i ma,naden pa Guldhedsgarden s kl. 19.30 

Vi ber Dig betala in medlemsavgiften for 1978 snarast. Avgiften ar 
samma som forra aret, alltsa: 

for Stockholms-avdelningen (alla med S efter medlemsnumret) 20:-
for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 20:-
for alla ovriga 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 
medlemsnUIT~er och fullstandiga adress. 

Medlemmar i utlandet (inga andra) kan insiinda avgiften i svenska 
sedlar eller check dragen pa svensk bank till foreningens kassor 
Per Hanner 9 Wittstocksgatan 2, S-115 24 Stockholm (G-medlemmar 
sander till Tom Rinman, Gitarrgatan 1, S-421 41 Vastra Frolunda) ~ 
men fran Danmark och Norge gar det enklast att inbetala pa postgiro
kontot. 

Den som vill forenkla avgiftsbetalandet far garna betala samtidigt 
aven for ar 1979. (Arsavgiften for det aret ar visserligen inte iinnu 
formellt faststalld , men Du kan rakna med att den blir samma som 
i ar.) 
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Vi beklagar att vi for att forenkla utsandningen som vanligt maste 
skicka med inbetalningskort till alla, alltsa aven till dem som 
redan betalt for 1978. Manga av dem som betalt for 1978 gjorde det 
for snart ett ar sedan. For att undvika dubbelbetalning listas har 
nedan numren pa dem som betalt fram till den 10 januari 1978. 

a) Foljande har betalt full avgift for 1978: 

4 s 200 G 265 s 336 G 442 s 484 502 
8 s 224 269 s 340 G 446 486 503 

44 226 s 303 349 G 458 493 505 
58 G 231 s 308 363 463 496 506 

141 G 235 309 382 466 498 507 
163 G 262 310 s 4o4 G 476 s 500 508 
182 264 312 431 479 501 510 s 

b) Medlem 49 (Witt) har pa grund av for hoga betalningar tidigare 
ar 10:- till godo pa 1978 ars avgift och ombedes begransa sin 
betalning for 1978 till kr 5:-. 

Observera vad som sags under rubriken Lotteriet i denna rapport om 
den bekvama mojligheten att samtidigt med inbetalningen av medlems
avgiften kopa latter! (Galler till utgangen av januari.) Och se 
aven vid rubriken Minnesstamplar . 

Jubileumsaret 1977 blev ocksa ett av foreningens framgangsrikaste 
nar det galler okning av antalet medlemmar. Vi ar naturligtvis inte 
ute efter att gora foreningen sa star som mojligt utan sa bra som 
mojligt for medlemmarna, men vi tycker anda att nedanstaende tabell 
tyder pa att foreningen fyller sina syften. Foljande har hant pa ett 
0 ar : 

Foreningen Islands-
exkl. Gbgs- klubben i 
klubben Goteborg 

Medlemmar den 

Nya medlemmar 

Omflyttning 

januari 1977 

Avgangna och avlidna 

Medlemmar den 1 januari 1978 

+ 

Antalet medlemmar utanfor Sverige var 

Norden (Danmark 13, F~royar 1, Island 

157 

51 

7 
202 

den 

13' 

147 

5 

- 11 

140 

1 I 1 1978 52' 
Norge 12) 

Europa i ovrigt (England 1) Frankrike 2, Nederlanderna 1, 

Totalt 

304 

56 

- 18 

342 

fordelade 

39 

Schweiz 2, Spanien 1, Tyskland 1) 8 

Amerika (Canada 1 , USA 4 ) _2 
52 

Supplement nr 2 till medlemsforteckningen bifogas. 

pa 

invigdes med all vederborlig pampa den 2 december av hans excellens, 
Islands ambassador i Stockholm, Ingvi S. Ingvarsson. De hogsta be
sokarantalen hade utstallningen de bada forsta veckoandarna~ da 
Fr1merkjasalans forsaljning av islandska frimarken fungerade som ett 
extra och kraftigt dragplaster. 

Utstallningen visade prov pa praktiskt taget allt inom islandsk fila
teli. Bade markena, stamplarna och forsandelserna - brev och helsaker 
- var synnerligen val foretradda. 
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Att referera alla exponaten och namna alla utstallarna bar vi bar 
knappast plats for. Det far inte tas som uttryck for sidvordnad for 
de redan beromda samlingarna av skillingar och skillingbrev, av 
prirmarken och av kronstamplar och andra sadana dyrbarheter om vi 
nojer oss med att namna nagra exponat som var nya for Stockholm : 
Wilbur J6nssons militarpost , Engel Angbergs moderna avarter, Ingvar 
Anderssons Fiskar och flagga, Tore Runeborgs brostamplar enligt nytt 
klassificeringssystem och Per Hanner med varldens troligen forsta 
kompletta nummerstampelserie, inkl. varianterna. 

Samtliga utstallare far sam tack for besvaret 1 ex. av foreningens 
stampelhandbok, da den utkommer. 

Jubileumslotteriet bar gatt bra hittills, och vi tackar alla de med
lemmar som gynnat foreningen genom att kopa latter per post eller 
vid sammantraden. Vi bar ocksa salt mangder av latter utanfor fore
ningen, dels till besokarna pa Allting 77 i Postmuseum, dels per post 
pa vara annonser i filatelitidskrifterna. 

Nar denna rapport gar ut, bar vi dock c. 500 latter kvar (av totalt 
5.000), och det vore fint om aven dessa bleve salda. Ingen vet om 
inte hogsta vinsten utfaller pa nagon av dessa! Vi foreslar darfor 
- med sarskild adress till de medlemmar, sam annu inte gynnat lotte
riet - att Du passar pa och koper litet (eller mycket, om Du vill) 
latter pa ett enkelt satt. Nar Du nu anda sander in Din medlemsav
gift, lagg till 15, 20 eller 25 kr och ange att det galler latter, 
sa kommer 6, 8 resp. 10 latter portofritt till Dig. (Vid bestallning 
av mindre an 6 latter maste Du forutom 2:50 per lott lagga till 1:
for porto.) Aven storre bestallningar ar valkomna, och den sam kopt 
forut ar forstas valkommen igen. Vart lotteritillstand gar ut den 
31 januari, sa senast da maste Du sanda denna bestallning. Vinst
listan finns i forra rapporten och dragningslistan pa hogvinsterna 
kommer i Dagens nyheter den 8 februari. 

Observera: De som betalar sin medlemsavgift till Islandsklubben l 

Goteborg kan inte bestalla lotterna vid avgiftsbetalningen utan maste 
sanda sin bestallning till foreningens Stockholms-postgiro nr 
4o 29 57-5. Se pa annat stalle om mojligheten att samtidigt~estalla 
aldre minnesstamplar. 

Pa jubileumsauktionen den 3 december blev omsattningen cirka 95.000 
kr, vilket far sagas vara ganska bra. Imponerande ar antalet del
tagande personer: 80 kopare och 25 inlamnare. Resultatlistan med
foljer som bilaga for benaget studium. Tva omraden som gick sarskilt 
bra, trots stort antal inlamnade objekt, var nummerstamplarna och 
sarskilt helsakerna. Av de senare saldes praktiskt taget rubbet och 
detta till priser en bra bit over minimipriserna. 

Genom ett misstag blev for nagra inrop av objekt fran i salen nar
varande inte inroparens spadnummer antecknat. Var Du narvarande och 
ropade in nagot av nedanstaende objekt 

Nr Pris 
~ 120:-
130 135:-
209 42:-

sa ber vi Dig bora av Dig till Tore Runeborg, sa att Du kan fa ob
jektet. 

Det blir inte nagon "litenll auktion under varen, utan vi laddar upp 
for en god hostauktion, till vilken vi sa smaningom aterkommer i 
dessa blad. 
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Manga av medlemmarna har siikert undrat hur det gar med den island
ska stampelhandboken. Att den inte blev fardig 1977 namnde Vl l 

senaste rapporten, men i ovrigt har vi inte sedan maj 1976 kommit 
med nagon mera sammanfattande rapport om arbetet. Det skall emeller
tid sagas ifran, att arbetet inte legat nere - tvartom. 

Var forenings stampelhandbokskommitte, bestaende sedan januari 1975 
av Tony Bjellefors~ sammankallande, Tore Runeborg och Per Hanner, 
har sedan slutet av 1975 samarbetat med en amerikansk motsvarande 
grupp, som ursprungligen arbetade inom Scandinavian Collectors Club 
i USA, men sam numera har separerat fran sec och arbetar sjalv
standigt (herrar Sommer, Booman~ Helm, Sickels och Thorsteinsson). 
Sam vi namnde 1976 hade vi da kommit fram till att Islandssamlarna 
skulle svara for utgivandet av en handbok omfattande huvudsakligen 
de reguljara poststamplarna i Island, medan den amerikanska kommit
ten senare kunde utge ett mera 11komplett'1 verk, inkl. sadant sam ut
landska stamplar pa islandska marken o.dyl. Bada bockerna skall ut
ges pa engelska spraket. Efter denna plan arbetar vi sedan dess, 
vilket betyder att den bok vi nu syftar till kommer att redigeras 
av var forenings stampelhandbokskommitte. 

Tore Runeborg och Per Hanner har kommit allt langre med arbetet att 
ta fram lister over alla kanda poststamplar och klassificera dem 
samt soka bestamma, vid vilka postanstalter de faktiskt anvants och 
nar. Redan tidigt visade det sig absolut nodvandigt att i stampel
handboken medtaga en lista over alla postanstalter sam funnits i 
Island med datum for deras existens, och denna lista fick inte inne
halla alla de fel sam ingatt i de tidigare publicerade. Pelle Hanner 
arbetade somrarna 1976 och 1977 med detta och fick i slutet av sist
namnda sommar fram En forsta upplaga av denna lista. Tillgangliga 
kallor 9 inkl. publicerade uppgifter fran islandska postverket, 
visade sig emellertid otillrackliga - atminstone nagot hundratal 
fragetecken kvarstod, och dessa kunde inte besvaras utan arkivforsk
ning i Reykjavik. 

Var medlem Thor Thorsteins i Reykjavik, sam anda fran var kommittes 
start kunnat raknas som "korresponderande ledamot" av denna kommitte, 
blev darfor en av de personer, till vilka den forsta upplagan av den 
nya postanstaltforteckningen sande s med anhallan om att om mojligt 
fa hjalp. Thor har lange bedrivit forskning om poststamplarna , och 
han kunde snart konstater a , att endast en genomgang av islandska 
postverkets arkivalia antligen skulle kunna leda fram till en korrekt 
historisk postanstaltsforteckning. Samtidigt f~nn han, att detta 
skulle bli ett mycket start arbete. Helt naturligt kom han fram till 
att om en sadan uppgift skulle utforas av en islanning, det var rim
ligt att en islandsk forening ocksa var med bland de samarbetande 
organisationer, sam finge anses sta bakom handboken. Han foreslog 
darfor att Felag Frimerkjasafnara fick trada 1n sam tredje part 1 
samarbetet. 

Detta har lett till foljande beslut, sam ocksa vara amerikanska 
vanner varit med pa: 
1) Islandssamlarnas stampelhandbokskommitte har utokats med Thor 

Thorsteins sam ordinarie medlem. 
2) Foljande samarbetande organisationer skall anges sam medarbetare 

i handboken 
Foreningen Islandssamlarna 
Iceland Philatelic Study Committee (amerikanarna) 
Felag Frimerkjasafnara 

Kvar star att det blir var forening som svarar ekonomiskt och (till 
vasentlig del) redaktionellt for i varje fall den forsta upplagan. 
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Det kan namnas att Thor Thorsteins arbetat hart i postverkets arkiv 
i Reykjavik och redan hunnit fa fram mangder av nya uppgifter. Till 
dess att detta arbete blivit fardigt och den slutliga postanstalts
forteckningen redigerad (av Pelle Hanner och Thor Thorsteins) maste 
stora delar av arbetet i ovrigt vila. Men pa vissa omraden och spe
ciella problem arbetar fortlopande forutom kommittemedlemmarna aven 
nagra 11korresponderande medlemmar", varav framst skall namnas Folmer 
¢stergaard och Sigurdur Thormar. Kontakt bar ocksa tagi ts med '1the 
grand old man" inom islandsk posthistorie- och stampelforskning, 
Sir Athelstan Caroe i Liverpool, som gett oss manga goda ideer och 
gjort sig stort besvar med att ga igenom sina anteckningar fran 
tidigare forskning. 

Allting 77 hade ju sin specialstampel, och manga av Er skaffade sig 
val den " Foreningen bar ett litet lager av aldre minnesstamplar pa 
frankerade kuvert fran tidigare liknande begivenheter, vilka agt rum 
i GOteborg. Detta lager bar framst lagts undan med tanke pa nytill
tradande medlemmar, och sadana bar vi ju fatt manga. Vi bar foljande 
att erbjuda: 

a) "GOteborg Islandstraffen" (med falk) 24 . 4.1965 
b) 11 GOteborg Allting 71 11 (med Islandskarta) 9 .1.1971 pa specialkuvert 
c) 11 G0teborg Allting 71" (med vikingaskepp) 10. 1. 1971 " 11 

Av den forsta (a) bar vi bara ett belt litet lager, varfor hogst 1 ex. 
saljs per bestallning. Priset for denna eftersokta stampel ar 15 : -. 
De bagge senare (b + c) saljs som par for 6:- sammanlagt och med hogst 
5 par per bestallning. Porto ar inkluderat i sngivna priser. 

Bestallning sker genom insattning pa foreningens Stockholms-postgiro 
nr 40 29 57 - 5 och kan for dem som skall betala sin medlemsavgift 
till dettei konto ske samtidigt med denna betalning. Ange "Islands
traffen11 resp. "Allting 71" pa kupongen. Erbjudandet galler - med 
reservation for slutforsaljning - till den 28 februari. 

Dragning bar forrattats i 1977 ars "landsortslotteri". I detta ut
lottar vi varje ar en vinst bland de medlemmar som inte bor inom 
Stockholms- eller GOteborgs-omradena. Vinsten tillfoll nr 454 
Gunnar Stenstrom. Vi gratulerar hjartligen. Liksom forra aret var 
arets vinst ett exemplar av den vackra porslinsplattan med islands
falk pa bla skold och texten 11 Islandssamlarna", som gjordes i Island 
1972 i bara 100 ex. 

Ebbe Eldrup i K¢benhavn meddelar, att det inom K¢benhavns Philatelist 
Klub - KPK - under 1977 bildades en sarskild Islands-Studiekreds. I 
den ar bl.a. flera av var forenings danska medlemmar aktiva. Man med
delar att man ar starkt intresserad av samarbete med Islandssamlarna 
och hoppas pa ett fruktbart sadant. Vi hoppas detsamma. 

Eftersom Islandssamlarna bar arbetat sa mycket med studiet av stamplar, 
tanker inte den danska studiegruppen agna sig at dessa utan special
studerar i stallet vissa marken och emissioner. 

Ett marke, som specialstuderats av den danska gruppen, ar 3 aur tandn. 
14 x 13 1/2 (Facit nr 8) och Ebbe Eldrup bar latit oss ta del av det 
intressanta material man f<ht fra.m. Aven vi har ju i tidigare rappor
ter agnat en del utrymme at just detta marke, bl.a. "dubbeltreorna". 

Nagot som speciellt Ebbe Eldrup bar agnat sig at ar "dubbeltanderna11 

pa sista tryckupplagan av 3, 6 och 10 aur fintandade (Facit 8 e, 11 e 
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och 12 d). Det scm bar hande var ju att tandningsnalar gick sander 
pa en kamtandningsapparat, sa att ett tandningshal kom att saknas 
och markena fick tva sammanhangande tander pa bade over- och under
sidan. Ma.rken med sadana dubbeltander ar bevisligen sallsyntare an 
sadana - ur samma tryckupplaga - med korrekt tandning, och Facit 
Sager darfor att markena med tandningsfelet "betingar OVerpriS 11

, 

Det kan darfor synas vara en motsagelse, nar Ebbe Eldrup sager att 
den defekta kamtandningsmaskinen "K 211 hade sju trasiga nalar, for
delade sa att sju marken per rad fick dubbeltander, med andra ord 
att 1170 av arkets 100 marken bar tandningsfel". Det skulle ju gora 
de feltandade mycket vanligare an de riktigt tandade! 

Vi vill darfor sanda tillbaka till den danska studiegruppen foljande 
funderingar, scm kan ge anledning till fortsatt forskning. 

a) Finns det bevis for - i ark eller strip - att verkligen nagot ark 
av 3~ 6 eller 10 aur perforerats med 7 fel per rad, dvs. da K 2 
hade fatt sju trasiga nalar? Alla nalarna blev kanske inte trasiga 
pa en gang, och det forhallandet att det finns danska marken, scm 
perforerats med samma apparat, da den haft sju trasiga nalar, v~sar 
inte att de islandska markena ocksa blivit det. 

b) Den kalla Ebbe aberopar, namligen en artikel om danska marken i 
NFT nr 1, 1973 av B. Schaffer, anger att det pa tryckeriet sam
tidigt fanns en tandningsapparat "K 3", scm det inte var nagot fel 
pa. Kan inte denna ha anvants parallellt med K 2 for de namnda 
islandska markena? I sa fall skulle vissa ark belt sakna tandnings
felet. 

Under hasten dok i auktionskataloger fran Tyskland och Schweiz upp 
ytterligare tre inte forut registrerade Hopflue-brev, namligen nr 
38, 58 och 184. Var lista over kanda sadana brev omfattar darefter 
76 nummer. 

Senast i september 1977 skrev vi om de kanda stamplarna pa pr1r. Redan 
i oktober fann vi emellertid i en tysk auktionskatalog ett avbildat 
pr1r-marke (Facit nr 32) avstamplat med en stampel icke tidigare kand 
pa pr1r, namligen antikva-stampeln Strandasysla. 

Minns Du bilagan till rapport maj 1976 av Pelle Hanner om "Stora 
nummerstampelcirkusen eller Vad gjorde postmastaren i Grenjadarstadur 
1903? 11 Nu bar det kommit fram ett nytt belagg for "cirkusen11 och vi 
lamnar ordet till Pelle Hanner. 

I 11Stora nummerstampelcirkusen" tog jag upp fragan om inte flera av 
nummerstamplarna 48 - 58, vilka tilldelades de brevsamlingsstallen 
scm sorterade under postexpeditionen i Grenjadarstadur, blivit place
rade pa fel brevsamlingsstallen (andra an dem scm officiellt uppgavs) 
redan 1903. Utgangspunkten var ett brev - beskrivet av Bryan Whipple -
fran Gr1msstadir 1915, avstamplat med nr 57, fast Grimsstadir offi
ciellt skulle haft nr 48 och nr 57 borde ~it i Vikingavatn. Sam
tidigt noterades att nummerstampel 48 bevisligen var i Skinnastadur 
ar 1946, men varfor den skulle finnas dar vid den tiden och icke nr 
54, scm Skinnastadur och dess foregangare officiellt tilldelats, var 
belt oforklarligt, om inte numren redan tidigare blivit forvaxlade. 

I den namnda artikeln kom jag darfor fram med foljande antagande 9 

namligen att redan ar 1903 foljande forvaxlingar skedde: 
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Sandfellshagi och dess efterfoljare t.o.m. 
Skinnastadur 

Grl:msstadir 

Kvar stod da fragorna: 

Skulle 
haft 

54 
48 

Men fick 
1 verkligheten 

48 
57 

a) Vilket brevsamlingsstalle fick i verkligheten nr 54? 
b) Vilken stampel fick Vikingavatn, som skulle haft nr 57? 

Nagot svar pa dessa fragor inkom inte fran lasekretsen. Daremot har 
jag korresponderat i saken med Sir Athelstan Caroe, som visade stort 
intresse for saken och ansag att det fanns goda skal for antagandet 
att en forvaxling skedde redan ar 1903. Han ville f.o. dopa historien 
till 11 the Gr enjadarstadur merry-go-round" (G-karusellen), vilket maste 
sagas vara mera valfunnet an "cirkusen" . 

Plotsligt besvarades emellertid bada de nyss namnda fragorna genom ett 
objekt avbildat i en offert fran Frimarkshuset i GOteborg AB, som kom 
i min hand i november. Det var ett s .k. "Gamla Bio-brev", alltsa ett 
av de brev med fortryckt adress, som biografdirektor Petersen i 
Reykjavik 1938 ordnade for att samla in avtryck av olika stamplar, som 
da fanns pa postanstalterna. Detta speciella brev har 5 frimarken, 
varav 2 ar tydligt avstamplade med brostampeln "Vikingavatn 9.4.38" 
och 3 med nummerstampel 54. Nr 54 fanns alltsa i Vikingavatn! Och si, 
cirkeln ar sluten, karussellen har gatt ett varv, och v1 kan tillagga 
i ovanstaende tabell 

Vikingavatn 

Skulle 
haft 

57 

Men fick 
1 verkligheten . 

54 

Detta loser emellertid inte en annan fraga, sam jag tog upp i artikeln, 
namligen om inte ocksa nummerstamplarna 50, 51 och 52 (mojligen flera 
inom serien 48 - 58) var ute pa fel platser atminstone under en tidig 
period. Hade Kopasker da nr 52 i stallet for 50, hade Raufarhofn 50 i 
stallet for 51? Jag ber Er alla halla ogonen oppna efter rekbrev, brev 
med avsandaradress , brevko.ct etc., som kan a_ltingen bekrafta eller 
dementera dessa funderingar. Har Du nagot att meddela, gor det snarast 
till mig eller Tore Runeborg, ty vi vill garna taga upp detta i stam
pelhandboken. 

P.H. 

Vi har tidigare (maj 1975) namnt den fortraffliga litteraturtjanst, som 
en hollandare, herr C. Nieuwland, ordnat. Den innebar att man kunde 
abonnera pa uppgifter om ny litteratur inom bl.a. islandsk filateli, 
vilka uppgifter levererades pa kartotekskort. Fran ingangen av 1978 har 
Nieuwland lagt om denna litteraturtjanst, och man kan forsta honom, ty 
det kan knappast ha varit en lonsam verksamhet att salja kartotekskort 
for c. 10 ore st . 

Vad man nu kan gora ar att prenumerera pa en liten stencilerad tid
skrift som kommer ut 4 ganger per ar och innehaller ett register over 
nya becker och tidskriftsartiklar i ett stort antal tidskrifter. Tid
skriften omfattar hela Nordens filateli. I forsta numret namns 10 nya 
artiklar om islandsk filateli. Man kan ocksa bestalla fotokopior av de 
flesta artiklar som namns i tidskriften, som heter Scandinavian Inter
national Philately. Prenumeration for 1978 kostar Hfl. 10:- och sker 
genom insattning pa tidskriftens hollandska postgirokonto, (Arnhem) 
1942 747. Var forening ar givetvis prenumerant ochdessexemplar finns, 
liksom det tidigare kortregistret, hos sekreteraren. 

1. Inbetalningskort for medlemsavgiften 
2. Resultatlista fran jubileumsauktionen den 3 december 1977 
3. Supplement nr 2 till medlemsforteckningen 
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