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

Arsmotet 

Rapport maj 1978 '3~ 

Sommar och sol onskas Er alla! 

Sasongen ar over ocb atminstone hiir pa i'baksidan", Stockholm alltsa ~ 
har det varit en bedrovlig var. Men inget daligt utan att det har 
nagot gott med sig. Vi har kunnat agna mer tid at var hobby. 

Vi vet att manga av vara medlemmar lagt ner mycken tid och arbete pa 
sina samlingar och sa har det ocksa varit for oss som jobbar med 
stampelhandboken. Framst e:tt rapportera ar, att Thor Thorsteins nu i 
det vasentliga slutfort den genomgang av islandska postverkets arkiv~ 
som vi namnde i forr a rapporten. I forsta hand har detta lett till ett 
mycket stort antal justeringar av alla tidigare listo~ over de is
landska postanstalterna. Flera tidigare icke listade brevsamlings
stallen har Thor bl.a. fatt fram uppgifter om. Datum for oppnandet 9 

nedlaggandet eller flyttandet av olika postanstalter har fatt 
korrigeras i mycket stor u~ strackning. Det ar ett verkligt storverk 
Thor har~ed utfort. Bland andra intressanta uppgifter Thor fatt fram 
ar sadana som galler postverkets inkop av stamplar (t.ex. htrr manga 
kronstamplar som koptes vid olika tillfallen och varifran de koptes) s 
vilket naturligtvis ar till enorm hjalp for stampelhandbo!:en . - Fran 
Folmer ¢stergaard har ocksa influtit en mangd vardefulla komplette
ringar och kommentarer till listan over postanstalterna. - I samarbete 
med bl.a. Sigurdur Thormar fortsatter forskandet i anvandningen av 
treringade 236-stampeln under dess sista period, och peppar, peppar~ 
har vi litet tur tror vi, att vi i nasta rapport skall kun~a publicera 
nagot alldeles extra harom. 

For ovrigt vill vi namna att vid aprilsammantradet i Stockholm holl 
Sven Zetterberg ett verkligt intressant anforande om Gronlands post
vasen. Vi ar verkligt glada over att som bilaga till denna rapport 
kunna medtaga en utskrift av detta anforande, sarskilt som vi ju 
tidigare inte haft nagot vase::1tligt att komma med om Gronland, vi::.::et 
land hor till foreningens intresseomraden och som samlas av sa manga 
av vara medlemmar. 
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Vid arsmotet i Islandsklubben i GOteborg utsags for 1978 till 
Ordforande : Axel Miltander 
Vice ordforande: 
Sekreterare, klubbmastare 

och bibliotekarie: 
Kassor: 
Revisor: 

Bjorn Forsgren 

Lennart Engstrom 
Tom Rinman 
Ingvar Ottosson 

Foreningens ekonomi 1977, sammandrag av rapport pa &rsmotet (obs. 
inkluderar inte Goteborgsklubbens egna ekonomiska forhallanden)~ 
belopp har avrundade: 

Intakter 
Arsavgifter 
Au.."l\.tioner 
Ranta 
Ovrigt 

Kostnader 
Rapporter och bilagor, inkl . porto 

for dem 
Ovriga lopande omkostnader 
Kostn . for blivande stampelhandboken 
Jubileumsmiddag (gaster och subvention) 
Forsakring av utstallningen Allting 77 
Skatt 

5.400 
1. 700 

800 
6oo 

8 .500 

4. 100 
1. Boo 
1. 000 
1. 600 
1. 800 

200 
10.500 

Detta ger alltsa ett underskott for 1977 pa 2 . 000 kr. Emellertid ar 
da att marka, att varken behallningen av jubileumsauktionen i december 
eller nettot pa jubileumslotteriet ingar i intakterna 1977, eftersom 
bada slutredovisas forst 1978. De har bagge givit fina overskott. 

Foreningens kapital vid 1977 ars slut redovisas i c. 12 tkr. 

Vi begagnar som vanligt detta tillfalle i maj-rapporten att paminna de 
medlemmar, som annu inte betalt arsavgiften . Vi listar harnedan med
lemsnumren pa dem sam i skrivande stund (forra delen av maj) annu ej 
hade betalt. Kontrollera om Ditt nummer (som finns pa adressetiketten 
pa forsandelsen fran foreninsen) finns med i listorna harnedan. I sa 
fall, skynda Dig att genast betala! 

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

27 G 
86 G 

93 G 
106 G 

207 G 
213 G 

300 G 
31 l~ G 

328 G 
397 G 

b) Foljande skall betala till postgiro 40 29 57-5, Foreningen 
Islandssamlarna eller - om de inte bar i Sverige, Danmark eller 
Norge - sanda beloppet i svensk valuta till Per Hanner, Hittstocks
gatan 2 9 S-115 24 Stockholm. Beloppet ar 20:- kr, om numret atfoljes 
av ett S (betecknande de i Stockholms-distriktet boende), eljest 
15:- kr: 

52 s 186 282 376 409 445 483 s 
68 205 284 385 415 450 s 

130 254 359 s 4o6 439 452 
160 s 263 s 365 s 408 440 482 

Du far garna betala in sa.mtidigt for ar 1979. G-medlemmar tarde da 
observera den hojda o.vgiften for 1979 enligt nedan. 

Glom nu inte detta, Du sam inte an har betalt! 
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Arsmotena i Islandssamlarna och Islandsklubben i GOteborg beslot 
ocksa om arsavgifterna for 1979 , varvid resultatet blev foljande: 

a) I Foreningen Islandssamlarna blir avgifterna desamma 1979 som 
1978 9 alltsa 20 kr for "S-medlemmar" (de i Stockholm och dess 
omgivning boende) och 15 kr for ovriga. 

b) Islandsklubben i GOteborg (omfattande alla medlemmar med G efter 
numret) beslot hoja avgiften fran 20 till 30 kr for att darigenom 
fa ett rimligare bidrag till klubbens hyreskostnader. (Av avgiften 
inom Goteborgs-klubben gar liksom tidigare 15 kr vidare till 
Foreningen Islandssamlarna. ) 

Vid korrespondens inom foreningen och vid inbetalningar av avgifterna 
hander det da och da ~ att nagon meddelar att han inte vet sitt medlems
nummer. Vi raknar givetvis inte med att Du skall ga och behova belasta 
minnet med detta nummer. Men det firms tva enkla satt att ta reda pa 
sitt nummer : 1) Som vi ov<J.n papeka.t 9 finns medlemsnumret med pa adress
etiketten pa varje forsandelse fran foreningen . 2) Om Du hunnit kasta 
bort omslaget till senaste forsandelsen, kan Du ga till medlemsfor
teckningen och supplementen till denna, vilket allt Du mottagit fran 
oss. Dar finns Ditt nummer (med eventuell e fterfoljande bokstav S eller 
G) vid Ditt namn. 

Av den pa annat stalle atergivna uppstallningen over Foreningens kost
nader 1977 framgar, att vi for forsakring av utstallningen Allting 77 
erlade 1.800 kr i premie. Detta var en helt ovantad utgift, ty enligt 
alla tidigare informationer skulle det material som ingar i Post
museums utstallningar vara forsakrat genom museets forsorg. Vid de 
tidigare utstallningar, som foreningen haft pa samma museum, bar vi 
utgatt fran att sa var fallet och ingen forsakring togs. Nu har detta 
visat sig vara alldeles fel, museet har och tar ingen forsakring pa 
det material som inlanas till dess utstallningar. Detta kan vara vik
tigt att veta, om Du i nagot annat sammanhans deltar med material i en 
av Postmuseums utstallningar. 

I Stockholm hos Margareta och Tony Bj ellefors, Birger Jarlsgatan 62v, 
kl. 19.30 

Tisdagen den 19 september 
Torsdagen den 19 oktober 
Torsdagen den 16 november 
Torsdagen den 14 december 

I Goteborg kommer man i juni, juli och augusti att traffas en gang 1. 

manaden, namligen den andra onsdagen i resp. manad, var
efter man atergar till det ordinarie programmet med samman
traden den andra och f,j arde onsdagen var j e man ad. Narmare 
om lokal etc ., se annons i GoteborgsPosten sondagen fore 
motet. 

Inlamning av objekt till hastens auktion kan ske nar Du onskar, men 
sista inlamningsdag ar den 23 sept. 1978. Objekten sandes till Tore 
Rune borg. 
Visning i Goteborg pa sammantradet den 8 november 

i Stockholm pa sammantradet den 16 november samt pa auktions
dagen. 

Auktionen halles hos Margar eta och Tony Bjellefors, Birger Jarlsg. 62V 
torsdagen den 23 november 1978 kl. 19.30. 
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Var medlem Helge Witt i K¢benhavn avled den 1 mars i ar. Han var en 
av Danmarks mest framstaende filatelister, och for oss i Islandssam
larna sarskilt valkand genom sin verksamhet som expert pa bl.a. 
islandska marken och for sina attester pa sadana marken. Pa kort tid 
har salunda tva av de mest kanda attestutfardarna - Svend Gr¢nlund 
och Helge Witt - gatt ur tiden. 

Till hedersledamot har foreningen kallat Sir Athelstan Caroe, Liverpool. 
harmed har vi velat hedra en stor foregangsman inom forskningen i det 
islandska postvasendets historia. Mest kant av Sir Athelstans arbeten 
ar den utomordentliga oversikten :' Icelandic Posts 1776-191911

, som forst 
publicerades i The London Philatelist under aren 1944-1947 och som sist
namnda ar kom ut i bokform. (Boken tryckte s i bara 100 ex. och ar dar
for ytterst cftersokt.) I detta verk publicerades for forsta gangen icke 
bara otaliga fakta om den aldre posthistorien, bl.a. om postgangen och 
postanstalterna, utan ocksa mangder av forskningsron om frimarksutgiv
ningen och om anvandningen av olika stamplar fram till 1919. Hur val 
genomarbetat detta verk ar har nu visats i Jonsbok (se annat stalle i 
denna rapport) , dar Jon Adalsteinn Jonsson tar upp flera av Sir 
Athelstans forskningsron till ny provning med hjalp av de arkivhand
lingar , sam Jon haft tillgang till men som icke var tillgangliga for 
Sir Athelstan, och dar Jon konstaterar att Sir Athelstan hade alldeles 
ratt. 

Men Sir Athelstan ar ocksa kand sam forfattare till en lang rad andra 
artiklar om islandsk filateli under manga ar. 

Senaste tillokningen i Balbo-brevs-listan ar de tidigare eJ noterade 
nr 27 och 74. De dok upp i en schweizisk auktionskatalog nu i april. 

Byteshaften med battre material onskas till sammantradena i Stockholm. 
Vi har tidigare inte sa ofta haft byteshaften dar, men vi har nu fatt 
in ett antal yngre medlemmar med star aptit pa material. De haften vi 
tidigare kunnat lana in fran andra foreningar har visat sig innehalla 
mest ointressant massvara. Manga drar sig ju for att satta upp material 
av nagot storre varde i haften med tanke pa de stolder och manipula
tioner sam forekommer. 

Vi soker nu haften som bara skall fa cirkulera pa Stockholmsmotena och 
dar vi alltsa bar kunna garantera att inlamnaren inte skall behova raka 
ut for nagra manipulationer. Har Du battre material att salja - bade 
aldre och nyare - sa satt upp haften och sand till Tore Runeborg till 
hastens sammantraden. 
OBS! Nagon provision kommer foreningen ej att ta ut pa det inlamnade 

materialet, dock kornmer inlamnaren att f a betala returportot. 

Var uppmaning i januari-rapporten till medlemmarna att bestalla av de 
sista 500 lotterna i vart jubileumslotteri fick ett fint gensvars och 
lotteriet blev slutsalt och gav darigenom basta mojliga bidrag till 
foreningskassan. 

Enligt lotteribestammelserna var den 5 maj sista dag for vinstutlfumning 
men om det ar nagon sam har en oinlost vinstlott kva.r kan han annu en 
liten tid framat skicka in den till lotteriforestandare Tony Bjellefors 
och fa ut vinsten. Sarskilt efterlyser vi tva latter, sam utfallit med 
hogvinster - alltsa med nagon av de 20 hogsta vinsterna. Har Du nagon 
av dessa, som har nummer 

2995 
4175 ? 
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Den stora handelsen nar det galler litteratur om islandsk filat eli under 
f ora a ret ar givetvis att den le.nge bebadade stora handboken om Islands 
frimarken kom ut. Den ar utgiven av Islands Post- och Televerk och 
skriven av Jon Adalsteinn Jonsson, som vi nu maste vara annu stoltare 
over att f a riikna som medlem i var forening. Boken ar utgiven i tvF\. 
upplagor , den ena pa islanuska med titeln is~enzk rrimerki 1 hundr~ ar, 
den andra pa engelska, kallad One Hundred Years of Icelandic Stamps, 
och som ti tlarna anger handlar boken om frimarl\:ena under de hundra aren 
1873-1 973. Efter islandskt foredome skall vi emellertid ha r kalla boken 
for Jonsbok efter forfattaren. 

Pa. flera islandska frimarken finns det ju cxbildningar av underbart 
vackra gamla backer frE'm den klassiska ti.de;: i islandsk .Litteratur. 
Men konsten att gora vacl~:ra bod:er bestar i Island och Jonsbok ar ett 
utsokt praktverk. Den ar i sto:..~t forrr.:::.:L pa over L~70 sidor, varav over 
75 sidor ar fargplanschel·' som i utsokt ntergivning avbildar dels alla 
frimarken som komm.it ut under de hundra nren, dels en utvald samling 
brev, framst skilline;b::-ev. Bandet a:;:· p:caktfullt . Det a r en ren njut
ning att fa en sa vacker bok i handen. 

Men smakar det nagot sa kostar det ocksa nagot . P::-iset ar ganska fantas
tiskt, namlige n 25 . 000 kronor (givetvis islandska sa.dana , men det blir 
i alla fall 450 svenska kr onor efter den senaste islandska devalve
ringen, som l edde till att den islandska k:::-onan stannade i litet over 
1 ,8 svenska oren) . (Det har angivna p:r·iset a1· exportpriset utan is
landsk mervardeslmtt - priset i Island ar hogre.) Genom var ordforande 
kommer att efterhor a s om det gar att fa r:agon samkopsrabatt, om flera 
foreningsmedlemmar ar intresse:;:ade att ~~:opa boken. I sa fall a terkommer 
vi till detta . 

Var forening har blivit sa l yckl i g att vi nu har bade den islandska och 
den engelska upplagan i v&rt bibliotek. Den f orra fick vi som pre sent 
fran Islands Post- och Televerk. Vi bad detta att f a l ana e tt exemplar 
att utstiillas pa Allting 77, och verket var da sa vanligt att skanka 
oss detta exemplar. Den engelska upplagan fick vi, som niirnndes i forra 
rapporten , av Islandsklubben i Gotebor g som gava vid jubileet i 
december . 

Jonsbok iir inte, som den handbok va::e.cr tva delar hittills utgivits av 
Felag Frimerkjasafnara, lagd p2 en redogorelse for varj e miirkes nyanser, 
feltryck och andra varianter. NO[:[;::'E.l.nna redcgorelser finns diiremot for 
a lla miirkens upphovsman, trycke:;:ier O,!h L:!J:t,lago:;st orlekar, de senare 1 

allmanhet med uppdelning pa tryc~:u:ople.gor . 

I bokens text ger oss Jon en b;:ed redogore_,_s e for f rimiirkenas till
komsthistoria~ dock huvudsaklige!1 oegl· iins3.J till de forsta 50 aren, 
fram till c. 1920 . Det finns nP..g~a l~ortare avanitt om den senare tiden, 
bl. a . om Allti:;gs-serien, men tyngdpurlkc2n ligger pa det klassiska om
r adet , t. o . m. I GILD I. Den omfan[;s:•:ita arl:i v£'o:c skning, som ligger bakom 
boken, har gett Jon mojlighet Rtt meddel a en rnangd uppgifte r om de ssa 
klassiska mar ken, som int e va:~·i t kanda forut. Genom Jon iir m.anga gamla 
mysterier losta och manga mi sstag och missuppfattningal' kan rattas till' 
vilket ocksa framgO..r av den li sta over nR5.ttelser efter l asning av 
Jonsbok11

, som foljer i ett siirskilt avsnitt harnedan . 

Vi skall har ge nagra smakprov pn vad Jonst5~~ innehaller. 

Skillingmarkena 

1) Det exakta utgivningsdatumet for dessa her varit omtvistat. Jon 
fastslS.r pn goda e;runder att det lmn sattas till den 1 januari 1873' 
giv etvis med undantag for 3-skillingen , som kom ut senar e och som. 
Jon daterar till den 22 mars 1873 . 
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2) Man har diskuterat varfor ett 3-skillincmiirke utgavs . Jon visar att 
market behovdes for utlandsposten, eftersom portot till vissa lander 
slutade pa ett udda antal skillingar. 

3) Historien om hur restupplagorna av skillingmiirkena saldes ar utom
ordentligt intressant och redovisas av Jon i detalj. 

Aur -markena 
Bl and mycket annat finns har en intressant nyupptackt . Det visar sig 
att alla tidigare uppgifter om upplagestorlekarna och antalet tryck
upplagor for de fintandade 10 aur allmiint miirke (Facit nr 12) och 
10 aur tjanstefrinarke (Facit nr Tj. 6) ar felaktiga . Jon har niimligen 
klarat ut att en forvaxling skett av tidigare forskare. En tryckning 
1884 av 50.000 miirken har tidigare antagits avse det allmanna market. 
medan det i sj alva verket var en tryckning av tjanstemarket . Tjanste
market 10 aur fintandat (Tj. 6) trycktes i verkligheten i tre upplagor 
och i sammanlagt 200 . 000 ex. (Hiir skall det bli intressant att se om 
det gar att siirskilja upplagorna . 1884 ars upplaga var inte ultramarin, 
alltsa ar de marken som hittills katalogiserats som T,j. 6 b fran tva 
olika tryckningar . Hiir behovs nu vidare forskning.) Samtidigt minskar 
det tidigare angivna antalet tryckningar av Facit nr 12 (10 aur fin
tandat) fran 8 till 7 genom att den upplaga som tidigare kallats nr 5 
(1884) bortfaller. 

pr1r och I GILDI-emissionerna 
Dessa markens spannande och saregna historia har Jon agnat betydande 
kapitel som man laser med spanning . Det klarlaggs, att det inte var 
nagot skumt med tillkonsten av dessa patryck - I GILDI-patrycket till
kom i den felaktiga tron att man darigenom skulle forhindra spekulation 
i restupplagorna av aur-markena. Men olika spekulanters beteende kom att 
for lang tid framat gora dessa emissioner misstankta i filatelisternas 
ogon. Sarskilt gallde detta pr1r, och historien om den store spekulanten 
i detta marke, Thomsen, och hur han lyckades komma over storsta delen av 
upplagan ar fylld med detaljer av star komik. Thomsen var den som 
"ordnade '. alla de tryckta cirkuHirbrev 7 som ar frankerade med pr1r
marken. 

Jonsbok har som sagt lost en del gamla mysterier och kastat ljus over 
sadant som tidigare varit foremal for gissningar . Vi har bl.a . funnit 
att en del av de uppgifter vi lamnat i dessa rapporter under senare ar 
ar felaktige. eller ofullstandiga och sl~yndar oss nu att korrigera dem. 

A) pr1r-markenas avstiimplingar 
Dessa har vi berort nagra ganger i Rapport pa sista tiden . Eftersom 
det finns pr1r-marken avstamplade pa. andra orter an Reykj av1k har vi 
antagit att dessa orters postanstalter haft pr1r-marken att salja. 
Har visas emellertid klart i Jonsbok med hjalp av postverkets an
teckningar om frimarksleveranser, att pr1r-markena bara kan ha salts 
pa tva platser: Reykjav1k och Seydisfjordur. Alla avstamplingar 
fran andra orter ar salunda orderavstamplingar: Braungerdi, 
Stykkisholmur, Flatey, Isafjordur, Kirkjubaejarklaustur och 
Grenjadarstadur. Eskifjordur far antagligen ocksa raknas dit, ehuru 
Jon inte anser det helt uteslutet, att nagon som kopt pr1r-marken i 
Seydisfjordur kan ha anvant dem pa post som stamplats i Eskifjordur . 
Facit borde salunda endast notera overpris pa pr1r-marken stamplade 
i Seydisfjordur. 

B) Patrycken av 1 GILDI 
I Pelle Hanners nf GILDI ' 02- ' 03 , en elementar handledning" (bilaga 
till rapport maj 1975) utgick forfattaren naturligt nag fr an att de 
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f GILDI-marken, som patrycktes i stora upplagor och darfor annu i 
dag star i laga priser, genomgaende harrorde fran postens frimarks
forrad. Jon visar emellertid, att detta inte ar riktigt, ty vissa 
spekulanter hade kopt upp nastan hela restlagret av vissa aur
valorer och det var darfor for dessa valorer ark ur spekulanternas 
lager som blev patryckta i stora mangder. Det ar inte nodvandigt 
att har ange exakt vilka valorer det gallde. 

De av Foreningens medlemmar som onskar lana de bada exemplar vi har 
inbjudes harmed att gora detta. Lanetiden ar hogst en manad. 
Insand 12 kronor (portokostnad) till sekreteraren och ange om Du 
onskar den 11 E:ngelska" eller "islandska" boken. 

Gronlands postvasen av Sven Zetterberg 
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