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I 0 Rapport oktober 197 o 
(Hostlovet) 

Loven faller och dagarna blir kortare. Alltsa blir kvallarna langre 
och vi far alla mera tid att agna at var hobby. 

Rosten borjade stralande, atminstone bar i Stockholm, med den verk
ligt fornamliga utstallningen Stockholmia - 74. Ett kort referat 
som narmast beror vera omraden foljer nedan. 

Vi hade ocksa nojet att vid Stockholmsavdelningens sammantrade den 
25/9 pa hotell Reisen traffa ett 20-tal av vara vanner fran Felag 
Frimerkjasafnara. Ett 40-tal av ver egen forenings medlemmar hade 
aven infunnit sig och det blev en verkligt glad och trevlig afton. 
Foredrag holls av tva av foreningens medlemmar om nummer- resp. 
bro-stamplar. Lasse Ingemann visade sin samling avarter, Hegland 
kron-, Hanner nummer- och Runeborg bro-stamplar. 

Jag vill har aven meddela att Foreningen Islandssamlarna i somras 
inbjod Felag frimerkjasafnara att bli icke betalande medlem i var 
forening. Den 19 september erholl vi ett brev fran FF:s ordforande 
Halldor Sigurthorsson och sekreterare Hermann Palsson dar det be
kraftas att aven var forening invalts hos dem pa samma villkor och 
dar var forenings medlemmar inbuds att deltaga pa deras moten. De 
uttrycker ocksa sin forhoppning att vert samarbete skall ge gott 
resultat for bada parter. Darom aro vi forvissade och instammer 
tillfullo hari. 

Sekreteraren 

Med denna rapport sandes den nya medlemsforteckningen, som vi tidigare 
aviserat. Den kunde ha blivit annu battre, om alla medlemmar fyllt i 
och skickat in de lappar med uppgifter om sig sj&lva och om sitt 
samlingsomrade, som vi sande ut i varas. For inte mindre an 77 av 
totalt 250 medlemmar kan vi av denna orsak inte ange samlingsomrade 
och specialisering, och dessutom ar kanske andra uppgifter fel eller 
for~ldrade for dem, trots att vi i dessa fall arbetat hart med kolla
tionering mot telefonkataloger, postnummerforteckningen och andra 
kallor. Av de 77 ar inte mindre an 47 goteborgare! 

Som manga redan sett av adressetiketterna, har vi infort ett tillagg 
till medlemsnumren i vissa fall: 

G efter numret betyder "medlem av Islandsklubben i Goteborg" 
S 11 

" 
11 

"
1medlem av Stockholmsavdelningeni' . 

I medlemsforteckningen bar dessa bokstfiver av rent utrymmesskal satts 
under numren, men annars skall de sta efter numren som pa adresseti
ketterna. 

Manga synes inte ha klart for sig i vilket forhallande Foreningen Is
landssamlarna och Islandsklubben i GOteborg star till varandra (bl.a. 
bar en alltfor snail medlem betalat in avgift till bada - dubbelbe
talningen ar redan restituerad). Vi skall forsoka forklara. Alla ar 
Ni medlemmar i Foreningen Islandssamlarna, som ar "riksforening". 
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I GOteborg finns en forening vid namn Islandsklubben i Goteborg, och 
alla medlemmar i denna klubb ar kollektivt anslutna aven till Fore
ningen Islandssamlarna. Goteborgsklubbens medlemmar betalar in med
lemsavgift enbart till denna klubb, men den betalar sedan till 
Foreningen Islandssamlarna en del av den erhallna medlemsavgiften 
(f.n. 10 kr av de 15 kr som Goteborgsklubben uppbar). De flesta med
lemmar i Goteborgsklubben bor i Goteborg med omgivningar, men klub
ben har ocksa medlemmar pa andra hall, se statistiken nedan. 

I Stockholm finns ingen lokalklubb. Daremot raknar vi med en Stock
holmsavdelning, till vilken alla medlemmar sam bor i det omr8de som 
omfattas av Stackholmsdelen av telefonkatalogen obligatoriskt hor. 
Det enda speciella med Stockholmsavdelningen ar att dess medlemmar 
betalar hogre medlemsavgift an medlemmar i landet i ovrigt och utan
for Sverige (15 kr i stallet for 10 kr), vilket ar motiverat av att 
de har storre mojlighet att deltaga i foreningssammantradena i Stock
holm, vilka givetvis drar vissa kostnader. 

I detta sammanhang kan det namnas, att medlemsavgifterna ar sa lagt 
satta, att de inte ens racker till for framstallningen av och portot 
for dessa rapporter med bilagor. Underskotten tacks av de overskatt, 
som foreningen lyckats uppna pa sina auktioner. 

Sa en medlemsstatistik byggd pa den nya medlemsforteckningen: 

Foreningen Goteborgs- Totalt 
exkl. Gbgs- klubben 
klubben 

Bosatta i: 
Stockholm med omnejd 52 52 
Goteborg med omnejd 112 112 
Sverige i ovrigt 47 10 57 
Danmark 9 1 10 
Faroarna 1 1 
Island 1 8 
Norge 5 5 
England 2 2 
Schweiz 1 
Spanien 1 2 

125 125 250 

Manga av vara medlemmar hade tillfalle att besoka Stockholmia, men 
for dem som icke kunde gora det skall har lamnas en kort beskrivning 
av Islands-exponaten. Aven ;;varall omraden Gronland, Faroarna och 
Danska Vastindien var representerade av flera exponat vardera - DVI 
bl.a. genom var medlem Falke Lofstrom - men var reporter ar icke 
tillrackligt kunnig for att rattvist beskriva dem. 

Av foreningens medlemmar ut stallde Bernhard Beskow, Lars Ingemann, 
Folmer ¢stergaard och Bent Ingemann inom omradet Island, alla med 
framgang sasom synes av efterfoljande anteckningar. 

A) I FIP:s hedersklass utstallde 

Halger Crafoard, Sverige (prix d'hanneur) 
F.d. pseudonymen Ambjorn Falks magnifika samling med alla dyrbar

heterna fran de forsta emissianerna (skillingbreven, blacken av 
skillingar ach helark av thrir osv.) har tidigare beskrivits i fack
pressen. 
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B) I tavlingsklass utstallde 

a) Hilan Bokvaj, T,jeckoslovakien (brans) 
Islands stamplar fran 1873. En riktigt trevlig expose fran antikva

over kron- och nummer- till brostamplar. Mycket val kommenterad. Sam
lingen saknade manga av topparna pa oraradet men imponerade genom att 
vara sammanstUlld i ett land dar intresset for Island som samlingsom
rade maste vara litet, och dar nagon inhemsk marknad for anskaff
ninear knappast tarde finnas. 

b) Kintzell Frostrup, l'Jorge (brans) 
Narmast att betrakta som en katalogsamling over kungarikets 

emissioner. Av foga intresse for hardade Islands-samlare. 

c) Bernhard Beskow, Sverige (silver) 
Eeentligen tva exponat. Det ena bestod av B.B:s utsokta samling av 

ostamplade lyx- och praktexemplar av emissionerna t.o.m. I GILDI med 
alla nyanser representerade och komplett sa nar som pa nagra marken som 
bara er kanda i ett eller ett par exemplar. Det andra exponatet en del 
av B.B:s stampelsamlingar 3 omfattande antikva, grotesk och kronstamp
lar. Hari saknades inte toppobjekten. 

d) Sigfus Gunnarsson, Island (deltagarbevis) 
Hela exponatet bestod av bestallda rekbrev med 1969 ars Norden

marken, avsanda fran samtliga postanstalter i nordvastra Island (G. 
sages ba en likadan samling aven for resten av Island). !den var en 
analys i detalj av stampeltyper och typerna av reketiketter. Av visst 
intresse for det lilla antalet specialister pa moderna ortsstamplar 
men knappast lampligt pa en utstallning av denna typ. 

e) Jon Halldorsson, Island (deltagarbevis) 
Har visades ostamplade helsaker med varianter. Val presenterad, men 

savitt vi kunde forst& saknades en del av topparna pa omr&det. 

f) Lars Ingemann, Sverige (silver) 
Lars visade ater sin vackra samling av aurmarken (perioden 1876-

1904), vari man kanske sarskilt imponeras av den valdiga bredden pa 
tbrir-samlin~en, som tarde innehalla nastan allt som ar vart att samlas 
inom omradet. 

g) C. Angus Parker, Storbritannien (silver/brans) 
Samlingen kallades 11postbistoria och sjopost" och bestod av en 

bogst imponerande samling brev som fint exemplifierade anvandandet av 
t.ex. olika stamplar (med bl.a. manga kron- och nummerstamplade brev) 
och icke minst skeppsbreven. Parkers kommentarer var en bel liten 
larobok i dessa omraden och gav bevis om verklig forskarmoda. A andra 
sidan drags exponatet ur estetisk synpunkt ned av dessa nagot blaffigt 
utformade och monterade kommentarer, vilket kan forklara att samlingen, 
som varit val vard att belonas med silver, fick atnojas med en naeot 
lagre valor. 

h) Folmer ¢stergaard, Danmark (silver) 
Samlingen gallde Islands portosatser, men den presenterades i ut

st8.llningskatalogen bara som 01 Island'1
, vilket gjorde att manga besokare 

sakert inte forstod finessen. Den bestod i att med enbart 8.ktgangna 
brev, helsaker, fylgibref etc., frankerade med ratt porto, illustrera 
portosatserna for forsandelser vid olika tider, av olika slag (t.ex. 
rek. och ass.) och till olika lander. Detta ar ett mycket svarare fore
tag an man skulle kunna tro. Folmer kanner detta omrade i grunden, och 
hans kommentarer var fulla av intressanta upplysningar. De var emeller
tid pa grund av en nagot litan och svag textning ganska anstangande 
att lasa. 
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i) vlolfgang Holz, Vasttyskland ( ? ) 
En efteranmald samling, scm hade tilldelats exponat-nummer 731 

(bland motivsamlingarna) men gallde nummerstamplarna. Skaligen ointres
sant i alla avseenden, blev ej heller belonad. 

C) I uagdomsklassen utstallde slutligen 

Bent Ingemann, Sverige (diplom) 
Bent utstallde i tva ramar FDC fran 1929 (ej 1928, sasom angavs i 

katalogen) till 1952, for vilken tid val samlingen var sa komplett scm 
det ga r att eora en sadan. 

Sedan sist (maj-rapporten 1974) har annu ett reknummer pa Hopflug-brev 
siktats, namligen nr 176. (I ett spanskt flygpostexponat pa Stock-
holmia.) ---

Forst en rattelse till den oversattning av artikeln om Tollur i is
landska handboken, scm utsandes med forra rapporten. Pa s. 5 i 6ver
sattninGen omtalas en st?mpel med texten REBURS. Det riktiga ar REBUTS. 
Felet ar icke oversattarens utan finns i originalartikeln i handboken, 
del VI, s. 65. Pa samma sida finns emellertid en bild av ett objekt 
stamplat pa detta satt. och av denna bild kan man vid narmare betrak
tande utlasa ordet REBUTS. 

Vid anvandningen av frimarken for tullbetalning var det naturligtvis 
hogvalorerna scm framforallt gick at i storre kvantiteter. Hur kan det 
da kornma sig, att aven l<~tgvalorer med Tollur-stampel inte ar alldeles 
ovanliga? Jo, harem berattade var varderade medlem Jonas Hallgr'lmsson 
for sina bordskamrater vid klubbaftonen pa Reisen. Det var sa, att en 
importer av osterrikisl-.a skor till Island hade mycket tull att betala. 
Han hade emellertid ocksa en springpojke, scm var frimarkssamlare, och 
scm hade fatt lofte av chefen att fa ta hand om de avstamplade fri
markena. For att fa sa manga marken scm mojligt, ordnade han det dar
for sa att tullen erlades med stora mangder marken i lagvalorer och 
givetvis ocksa i sa ma.nga olika valorer scm mojligt. Enligt Jonas 
torde de allra flesta Tollur-stamplade lagvalorerna harrora fran denna 
pojkes 11 filatelistiska" verksa.mhet. 

Nar Facit 1963 forst pr esenterade nummerst amplarna, atergavs efter 
N¢rgaard uppgiften att gamla treringade nummerstampeln 236 - for 
Reykjavik - av misstag utsants till brevs~~ingsstallet Vatnsleysa, da 
detta ar 1929 fick sig tilldelat numret 236, men att felet senare till
rattats, sa att Vatnsleysa fick riktig 236 av nya typen. (Aven katalo
gen Islenzk Frimerki har uppgiften om treringade 236 i Vatnsleysa.) 

I arets Facit har Per Hanner, scm skrivit artikeln dari om nummerstamp
larna, i stallet sagt: 11Den gaw~a treringade nummerstampeln 236 for 
Reykjavik forekommer pa marken fran 1920- och 1930-talen. Det har tidi
gare antagits att stampeln av misstag utsandes till Vatnsleysa, da detta 
kontor tilldelades nr 236, men atskilligt talar mot denna hypotes." 

Hanner berattade i sitt lilla anforande om nummerstamplarna vid Reisen
motet, att han blivit ytterligare starkt i sina dubier dagen forut, da 
han pa Stockholmia kommit att samtala med den kande tyske experten och 
attestutfardaren Dr. Debe, som spontant tagit upp fragan om inte detta 
med Vatnsleysa maste vara fel. Darfor stalldes nu fragan till den pa 
Reisen samlade islandska expertisen, om det inte var troligare att an-
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vandningen av den gamla stampeln pa 20- och 30-talen skett i Reykjavik . 
Bade Jonas Hallgrimsson och JOn Adalsteinn Jonsson svarade under kval
lens lopp, att Vatnsleysa sakert aldrig haft stampeln utan att den 
troligen anvants vid en eller, i tur och ordning, tva lokalkontor 
under Reykjavik (kanske Sogam.Y'ri). De skulle aterkornma efter ytter
ligare forskning. Det skulle vara till stor hjalp om det fanns nagon 
sadan 236 pa brev, som kan ge antydan om avsandningsort. Vi efter
lyser harmed s&dana brev. 

Det tarde vara Hans Hals, som ursprungligen gjorde det ogrundande an
tagandet om felexpe~iering av en stampel till Vatnsleysa. 

1 ) Medlemsforteckning 
2) Serien 1100-ars-jubileet 
3} Auktionslista till auktionen d. 28/11. 
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