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Nu iir det snart Jul igen och foreningens styrelse och redaktion 
ber att fa onska alla kara Islandssamlare, fran saviil nar som 
fjarran en verkligt God Jul och Ett Gott Ar med mycket Nytt 
(till samlingen)! 

Var h6stauktion, diir Du far resultaten som bilaga, gick mycket 
bra. Utbudssumman var 37.000 fordelad pa 180 objekt. Av dessa 
saldes 131 objekt for c:a 28.000 kronor. 

En lit en julklapp delar foreningen ut i ar, om vilken Du far 18.sa 
mer nedan. 

Nagon storre fragvishet tycks inte medlemmarna lida av, annu har 
ingen latit hera av sig. Pa foreningsmotet i Stockholm stiilldes 
dock fragan: "Vad ar Bernupplagan?" av en av de narvarande. Da vi 
tycker den ar av ratt allmant intresse far Ni svaret under rub
riken "Frager och svar". 

Hej da! 

Sekreteraren 

Fran Island har natt oss det smartsamma budskapet att var medlem 
Jonas Hallgr1msson har avlidit. Jonas Hallgr1msson har under en 
lang tid varit en av forgrundsgestalterna inom islandsk filateli. 
Han har bland mycket annat varit ordf6rande for Felag Fr1merkja
safnara och i denna funktion varit en av de ledande vid tillkomsten 
av den islandska handboken. For var f6rening var han en trogen van, 
som ofta hjalpte oss med rad och dad, icke minst i samband med var 
f6renings resor till Island. Sverige besokte han senast i samband 
med Stockholmia 1974, och manga av vara medlemmar hade da gladjen 
att fa traffa honom. Han var en man med stor personlig utstr8lning, 
vanfast och glad. Hans minne kommer att leva i bade Island och 
Norden i 6vrigt. 

Stockholmsavd. mots som tidigare hos Tony Bjellefors, Birger Jarls
gatan 62, 5tr, kl. 19.30 pa foljande dagar: 

tisdagen 13 januari 
tisdagen 17 februari (arsmote) 
torsdagen 18 mars 
onsdaeen 21 april 
tisdagen 11 maj 

Islandsklubben 1 GOteborg 

2:a och 4:de onsdagen i manaden pa Hantverket. 
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Denna gang var det en av vara utlandska vanner som vann, namligen 
nr 418 Gene Cass, Bramhall, Stockport, England. Gene ar medlem 
for forsta aret, sa nog hade han lite extra tur. 
I think you are lucky, Gene. Congratulations! 

Var nya avdelning i rapporterna, som aviserades i forra numret, 
borjar har. Vi uppmanar alla som har fragor att stalla att komma 
in med dem. 

Fraga 
I Facit-katalogen (s. I-6 i senaste upplagan) talas om "Bernupp
lagan" och "originalmarken for Bernupplagan". Vilka marken ingar 
i "Bernupplagan" och "originalmarkena" och pa vilka grunder har 
ma.."l kunnat faststalla de senares upplaga till "104 satser"? 

Svar 
Vi skall i detta svar ocksa rekapitulera litet av vad Facit namner 
om dessa marken. 

Nar I GILDI-patrycken gjordes, var det 18 valorer som fick patryck, 
namligen allmanna frimarken pa 3, 4, 5, 6, 10, 16, 20, 25, 40, 50 
och 100 aur samt tjanstefrimarken pa 3, 4, 5, 10, 16, 20 och 50 aur. 

Vid detta tillfalle forbisag man att iakttaga den gallande bestam
melsen att till Varldspostforeningen i Bern skulle ett visst antal 
exemplar av alla nya frimarken insandas. (Dessa marken sprids fran 
Bern till de olika landernas postverk, som darigenom far informa
tion om frimarkenas utseende i alla lander.) Vissa utlandska post
verk gjorde darfor efter nagon tid reklamationer. Hur skulle man 
nu forfara? Det fanns inga marken till hands for andamalet, vare 
sig med eller utan patryck, kvar i Reykjavik. Resultatet blev att 
Thieles tryckeri i K~benhavn beordrades att gora nytryck av sjalva 
"grundmarkena.", alla 18 valorerna. Tandningen blev darvid genom
gaende 12 3/4. Eftersom tryckeriet vid denna tid (1904) hade over
gatt till papper med vm "ny krona", dvs. det som anvandes for 
Christian IX-markena, fick ocksa nytrycket detta papper och vm. 
Dessutom kom fargerna att avvika en del fran de tidigare markenas. 
Den bestallda nytrycksupplagan bestod enligt uppgift av 50 ark av 
varje valor. Detta parti skickades darefter till Reykjavik, dar 
aven denna gang Felagsprentsmidjan verkstallde I GILDI-patrycket i 
trycksats om 50 enheter. Eftersom flera marken tryckts an som be
hovdes for Bern, lamnades en del ark utan patryck. Dessa ark infor
livades med postverkets arkiv i Reykjavik. 

De 18 patryckta markena listas i Facit som nytryck under nr 44, 49, 
50, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61 och 62 samt Tj. 18, 20, 21, 22, 23, 
24 och 25. 

De 18 icke patryckta markena listas i Facit som nytryck under nr 19 
(i detta fall finns ett feltryck i facit 1975-1976), 21, 22, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 och 31 samt Tj. 7, 9, 10, 11, 12, 13 och 14. 

(Katalogpriset i Facit for hel sats ar i forra fallet 18 X 125 = 
2.250 kr och i senare fallet 18 x 275 = 4.950 kr) 

Enligt vad han sjalv berattat patraffade den danske civilingenjoren 
och filatelisten E. Lundgaard, som under 1950-talet foretog forsk
ningar i postverkets arkiv i Reykjavik och samtidigt en uppordning 
av arkivet, de kvarliggande arken av de icke patryckta Bernmarkena 
(alltsa "originalmarkena") och fann f.o. att de sammanblandats med 
kvarliggande andra aldre ark. Han gjorde postverkets ledning upp
marksam pa forhallandet och foreslog sarskild forvaring av dessa 
marken, sa att de icke skulle kunna komma pa villovagar. 
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For sitt arbetc med arkivet och for sina forskningar i f GILDI
upplagan, bl.a. innefattande platning av alla patryckssatserna, 
fick Lundgaard sedan av postverket som gava mottaga ett 100-ark 
av vardera av.de 18 valorerna. Eftersom han senare salde dessa 
och de delades och kom ut i han~eln, kom salunda 100 kompletta 
satser ut. 

Aterstaende 4 satser av de i Facit nfulli1da 104 hanfor sig till ett 
4-block av varje valor, som vid ett senare tillf8J.le av islandska 
postverket tilldelades en annan kand dansk civilingenjor och fila
telist. 

Forutom har namnda kompletta satser finns det emellertid ute 
spridda exemplar av originalmarkena, som enligt Bernhard Beskows 
uppgift patraffas da och da i samlingar. De har troligen sipprat 
ut tidigare, antingen fran K¢benhavn eller fran Reykjavik. Dess
utom kanner man till kvartsark av 4 valorer (2 av allmanna fri
marken och 2 av tjanstefrimarksvalorer). Islandska postverkets 
arkiv innehaller ytterligare ark av originalmarkena av nytrycket, 
okant hur manga. 

Samlar Du helark av skillingmarkena? I sa fall, bered Dig pa en 
chock. Antalet kanda bevarade sadana helark har n8.mligen nyligen 
avsevart okats. 

Vid en auktion i London ar 1965, da fyra skillinghelark utbjods 
(ett vardera av 4 och 8 skilling fintandat , 16 skilling grovtandat 
och tjanste 4 skilling grovtandat) betecknades samtliga som unika, 
dvs. enda kanda (i varje fall utanfor islandska postverkets sam
lingar). Sedermera har under arens lapp ytterligare ett par ark 
dykt upp, bestaende av 4 skilling fintandat. 

En star sensation ar darfor att i tyska firman Ebels november
auktion i ar utbjods inte mindre an 11 ark skillingar, varav tyd
ligen inget ar identiskt med de tidigare kanda. Det rorde sig om 
foljande marken 

4 skilling fintandat 4 ark 
8 If li 2 If 

16 II grovtandat 2 If 

4 II tjanste grovtandat 3 II 

Enligt auktionsfirmans beskrivning gallde det ett 11hittills for
svunnet bestand" - vad nu detta kan betyda - och man fors8.krade 
att des sa ark ar hela 11 fyndet". 

Arken bjods ut i en enda post till utropspris DM 165.000 (inkl. 
provisionstillagg av 13 % skulle detta bli DM 186.500 eller i 
svenska pengar 317.000 kr), vilket dock uttryckligen forklarades 
ej vara ett minimipris. Vardet raknat efter Facits fyrblockspriser 
ar c. 540.000 kr. 

Nar detta skrivs vet vi ej om posten saldes och i sa fall till 
vilket pris. 
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Nya medlemmar: 

Nr Namn Ad.ress 
Telefon 

Bostaden Arbetet 
Samlar 
specialintr. 

422 
s 

Hillebrink, Hans 
Kamrer 

Andebodavagen 265 
175 43 JARFALLA 

0758/ 
108 11 

0758/ 
82 02 95 

I~ D 

423 
s 

Borg, Harry 
Ingenjor 

Brannkyrkagatan 91VII 
117 23 STOCKHOLM 

08/ 
68 19 74 

08/ Ix 
18 80 40 

424 Slanhammar, Per 
s 

Runbrovagen 33 
190 60 BALSTA 

0171/ 
540 50 

I 

425 Broome, Tommy 
G Herr 

214 Ek, Rolf 
G Ingenjor 

Backeforsgatan 9 
431 38 MOLNDAL 

Sorgardsvagen 112 
436 00 ASKIM 

031/ 
20 10 85 

031/ 
28 4o 75 

031/ 
40 21 33 

I, G, 110 

I,G,F,D,S, 
170 

426 Wennerhorn, Karl Otto Stopvagen 103 
s Civilingenjor 

1
161 l13 BROf.1MA 

08/ 
26 78 23 

08/ 
11 74 33 

Ix,Gx fore 
1938, 192 

427 Brand, Erland 
G Konstnar 

428 Pahlman, Bengt 
G Ingenjor 

Carl Grimbergsg. 10 
411 28 GOTEBORG 

Rodgatan 41 
421 65 V.FROLUNDA 

031/ 
41 47 80 

031/ 
28 31 11 

158 Arvidsson, Bengt Box 9040 035/ I, 154, 155 
G Kop:man 300 09 HALMSTAD 12 69 15 
(.Jl..terintrade) 

429 Fernstrom, Bengt 
Ingenjor 

Vivallaringen 6 A 
703 70 OREBRO 

019/ 
11 35 79 

019/ 
70960/61 

I 

New York 
1939-40 

Julklapp 

Var standigt flitige Per V.A. Hanner har ater oversatt ett in
tressant avsnitt ur Handb6k um fslenzk Frimerki som medfoljer som 
bilaga. 

En del av Er far med detta meddel&lde tillsant en liten julklapp 
fran foreningen och ordforande Bernhard, namligen ett ble.tt 
propagandrumarke till olympiaden 1948 . 

Med en rapport som sandes ut den 1 mars 1971 medfoljde sarnma marke 
till dem som da var medlemmar. Hogsta nummer i foreningen synes da 
ha varit 222. Denna gang far alla med hogre nummer an 222 market 
och dessutom de med lagre nummer, som inte den gangen var med i 
foreningen (alltsa de SOil da hade uttratt men sen!lre atervant till 
faderstjiillet och aterfatt sina gamla laga nummer). Skulle det 
vara nagon som hamnat pa mellanhand och varken fatt market nu 
eller 1971 - sand en rad till sekreteraren, sa skall vi skicka 
market . 

.Jl..rets julklapp har mojliggjorts genom att vi dels hade 100 ex. 
kvar 1971 efter utsandningen, dels fatt en donation fran Bernhard 
Beskow pa ytterligare 100 st. 

• 



Bilagor: 
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Utan att forringa vardet av donationen bor vi for sakerhets skull 
papeka, att market icke har nagot stort varde. 

Propagandamarket bor skiljas fran den liknande frimarksessay, som 
finns beskriven i Facit 1969, s. I-49, och avbildad dar. Essayn 
har brun grundfarg, ar forsedd med snett patryck nedtill pa tva 
rader WATERLOH' & SONS LTD/SPECIMEN och har ett runt genomstansat 
hal nedtill t.v. Essayn finns i perf. 12 1/2 och otandad. (Efter 
nedls.ggningen av Waterlow' s frimarkstryckeri utforsaldes ett litet 
antal av dessa essayer genom Robson Lowe Ltd i London till priser 
c. 50 kr/st, nagot dyrare for de tandade an de otandade. Deras 
varde i dag ar vars och ens ensak. Nagra ex. har funnits med och 
salts pa vara senaste auktioner.) 

Resultatlista fran auktionen den 26 november. 
Varldsutstallningen i New York 1939. 
Olympiamarke (endast en del medlermnar, se ovan) 
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