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Foreningen Islandssamlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 

Med denna rapport foljer 
inbetalningskort for 
arsavgiften 

115 24 STOCKHOLM 

Aterstaende 
sammantraden 
under varen 

Hej pa Er alla! 

Rapport mars 1990 
(Nr 79) 

Vintern har varit ovanligt mild i Sverige och norra Europa i 
ovrigt, ~en anda borjar vi val alla nu langta till varen. 
Vi hoppa~ fa se pig stockholmare och Dig goteborgare pa varens 
sammantraden, och givetvis alla andra som har tillf~lle att 
komma. 

Islandsklubben i Goteborg firar 25 ar i maj, och yi onskar den 
stor framgang med jubileumsaktiviteterna och hoppas den i 
samband harmed ocksa kan varva ett antal nya medlemmar, Tidigare 
jubileer och utstallningar i Goteborg har gett fina resultat av 
det s laget. 

Eftersom detta ar arets forsta rapport ar det forst nu vi begar 
att Du skall inbetala arsavgiften, Narmare anyisningar om 
beloppet, betalningssatt m1m. finner Du har i rapporten, Dar 
finns ocksa listor over dem som fovskottsbetalt, helt eller del
vis. KontroL~era dar (sid, 5), sa att Du int~ dubbelbetalar, 

Foreningens Sto~kholms-avdelning har sedan senast haft samman
traden Pen 15 februari (arsmo~e) och 13 mars enl. sarskild 
kallelse till de S-medlemmar, som atminstone ibland brukar besoka 
sammantradena. Vart lokalbekymmer tycks nu ha fatt sin losning. 
Vi s~all i yarje fall nu i var prova den lokal, som namns har 
~edan i notisen om varens sammantraden, Den har bl.a. den utom
ordentliga fordelen att ligga helt centralt och bara nagra steg 
fran en av vara mest trafikerade tunnelbanestationer 1 Gamla Stan. 

Det finns mycket att redovisa i denna rapport, bl,ar olika fore
ningsangelagenh~ter, yarfor en del ins~nt material av filate
listisk karaktar far ansta till nasta gang, 

Och tack for att Du snarast, omgaende, bums betalar arsavgiften! 

Sekreteraren 

Stockholm. Stockholms Filatelist-Forenings lokal, Tyska Brinken 
~4, ~ tr, (hornet av Lilla Nygatan), Tid kl, 19.oo, 
Tisdagen den 10 april 
Tisdagen den 22 maj 

Goteborg, Raga Stadsdelshus, Raga Nygata 17 1 Tid kl. 19,00-22.00. 
Tisdagen den 10 april 
Tisdagen den 8 maj 
Om jubileet den 19-20 maj, ~e nasta sida och i s~parat blad som 
sands med denna rapport1 
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Vid foreningens Arsrnote den 15 februari ornvaldes alla funktionarer 
rned den forandringen, att Margareta Bjellefors fick . den sar
skilda befattningen sorn klubbrnastare (sorn sAdan har hon de facto 
rned stor ara fungerat i rnanga Ar redan). 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
Klubbrnastare 
Ovriga styrelseledarnoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkornrnitte 

Einar Kristjansson 
Hans RAland 
Per Hanner 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Christer Herrnansson 
Lars Ingernann 
Johnny Pernerfors (for Gbg-klubben) 
Per Olov Abraharnsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sarnrnankallande) 
Sture Hegland 

Arsrnotet faststallde oforandrade Arsavgifter for 1991. 

Aven i Islandsklubben i Goteborg har man avhAllit Arsrnote . Efter 
Ingvar Anderssons bortgAng under 1989 har ordforandebefattningen 
uppratthAllits av tidigare vice ordforanden Johnny Pernerfors. 
Johnny valdes nu till ordforande och styrelsen fick foljande 
sarnrnansattning: 

Ordforande 
· Kassor 
Sekreterare och bibliotekarie 
Ovriga ledarnoter 

Johnny Pernerfors 
Bjorn Hagberg 
Kaj Librand 
Lennart Engstrom 
Owe Jacobsson 
Bengt Olofsson 

(Det ar avsikten att styrelsen inorn sig skall utse en vice ord
forande, men detta ar i skrivande stund annu inte gjort.) 

Aven Islandsklubben i Goteborg bestarnde sig for sarnrna Arsavgift 
1991 sorn 1990, alltsA 60 kr, varav 15 kr till klubbkassan och 
45 kr till riksforeningen. 

Sorn vi narnnde i forra rapporten firar Islandsklubben i Goteborg 
i vAr sin 25-Ariga tillvaro. Det var frAn borjan tankt att detta 
skulle ske pA sjalva fodel~edagen den 24 april, men det har av 
olika skal blivit larnpligt att skjuta det hela till rnaj. DA sarn
ordnar man arrangernangen rned stadens Norgeklubb, sorn fyller 15 
Ar. Sarnordningen torde gA rnycket latt dA ordforanden i Norge
klubben ar Torn Rinrnan, valkand rnedlern hos oss och tidigare 
styrelseledarnot i Islandsklubben. 

Sorn bilag~ till denna rapport rnedsandes ett blad vi fAtt frAn 
Goteborg rned alla uppgifter om de olika evenernangen under jubi
leurnsdagarna. Vi vill dock underlatta frarntida forskning i 
klubbens historia genom att har narnna nAgra av huvudpunkterna: 

Utstallning pA hotell Opalen den 19 och 20 rnaj, vardera dagen 
kl. 11-16. Ett sarskilt dragplAster ar delar av frarnlidne 
Ingvar Anderssons sarnling av rnarken och forsandelser rned 
Islands aldsta starnpeltyper. (Sarnlingen gAr pA auktion i juni.) 
Specialstarnpel godkand av postverket 
Jubileurnsrniddag den 19 rnaj kl. 19.30 pA Opalen. 
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I samband med att Goteborg . firar sitt 25-arsjupileum kan det 
vara anledping att fe tillba~a pa klubbens i Goteborg till
komsthistoria och utreda vad det egentligen var som skedde 
for 25 ar sedan, 

Foreningen Is~pndssamlarna bildades den 16 januari 1962 ay huvud
sakligen stockholmare, Efter hand ans~ot sig ~edlemmar pa andra 
orter, bland goteborgare bl,a. Axel Mil~ander 1963. Pa hasten 
1964 foreslogs fran goteb9fg9rnas pida att nagot av foreningens 
sammantraden skulle forlaggas till deras stad, och det beslots 
att detta mote ~kulle h4llas d~n 24 april 1965, 

N~mnda dag blev det inte bara e~t sammantrade, vid vilket beslots 
att hilda en Goteborgs-avdelning av Foreqingen Islandssamlarna, 
Miltan~er ~lggde, med medhj~lpares och G8~eborgs-postens stod, 
upp det h~la till ett omfattande arrangemang under samlingsnamnet 
"Is landstdiffen'', och qari ingick utp dillning ( organiserad av 
bl.a. Bernhard Beskow och ~ed manga exponat nedsanda fran 
Stockhol~), auktion 1 lotteri (med ep doperad Islands-resa som 
forsta prip!) och ~gen postptampel ~s~ bild har), Det blev en 
fin start for Goteborgs-avdelningen, Enbar~ vid utstallningen 
anmalde sig L2 nya m~dlemmar, (~tt ~ips tilL arets utstallning 
blir att yara ~ill hands m~4 anmalningsblapk~tterna redo.) 

Goteborgs~avdelningens helt egna forsta sammantrade holls den 
10 november samma ar, och da valdes Axel Miltander till ord
fqr9nde och c 1H. Staveg~rd till sekreterare och kassor, Dessa tva 
hade redan i april uts~tts att interimistiskt utgora styr~lse, 

Men hur kom da Islandsklubben i Goteborg ~ill? Jo, Goteborgs
~vdelningen vaxie ganska ~pabbt oah efter hand tyckte man att 
man fortjanade att vpra eq egen forening, Pa hosten 1967 fore
slogs fran Goteborg att ett r~ksforbund av islandssamlare skulle 
bildas, till vilket forenlngar i Stock~olm 1 Goteborg och ev, 
andra platser skulle anslutapT (Det finns bevarade protokoll fran 
Malmq hPsten +966, porn visar att man 1a sam~antr&t~ d~r for att 
bilda f'Islandssamlare i Skane",) Forslag~t befanns dock av 
Foreningen lqlandssamlarna innebara en alltfor tillkranglad och 
dyrbar organisation - man skulle i Stockholm fa arbeta med bade 
ett forbund och en forening ~ varfor det avvisa9es vid arsmotet 
1968. Goteborgarna beslot da att ~ncla ombilda "Gptehprgs
sektionen" till en egen forening, Isl~ndsklubben i Goteborg, 
vilket skedde 1968, (T1virr ~akqas cjatum i Islandssamlarnas arkiv.) 
Efter en d~l foryecklingar och disk~ssioner blev d~t sa smaningom 
overenskommet att Goteborg~-klubbens medlemmar skulle vara kollek
tivt anslHtna till 1riksforeniqgen'' Foreningen Islandssamlarna, 
och darvid har qet sedan forblivit 1 
Som ordforand~ i Islandsklubb~p i Goteborg har fungerat Axel 
Miltander fram till arsm8tet 1983 (darefter ar han hedersord
for~nde), Bjorp Forsgren +983-84, Ingvar Anderspon 1984-89 och 
Johnny Pernerfors (1989) 1990. 

Ingvar Anqerssons samling
1 

som skall ga p~ auktion i juni, inne
haller bl.a. ett materiaf. &Qm mycket intre~serar manga av vara 
medlemmar utanfor Sverige, namligen antikva- och groteskstamplade 
objekt, Efterso~ manga av ' dessa medlemmar kanske inte pa annat 
satt kan fa besked om var auktionen hal1s, skqll vi har namna att 
auktionsfirman ar Lars-Tore Eriksson, Box 250, S-391 23 KALMAR, 
Skriv dit om Du vill ha katalogen, 
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Den slutliga statistiken over med1emmarna for 1989 ar annu inte 
helt klar, varfor vi aterkommer till den i nasta rapport. 

Foljande uppgifter ~aller Foreningen Islandssamlarna (Goteborgs
klubbens bokslut ingar alltsa icke). Foreningens bokslut for 
1989 visade i avrundade .belopp foljande: 

Intakter 
Arsavgifter 
Overskott pa varauktionen 
B~nkranta 

Kostnader 
Rapporter, inkl. po~tri o. kuv~rt 

for dem · 
Ovriga kostnader (sammantrades

k9stnader i Stockholm, porton 
och diverse) 

12.600 

4'. 000 

Undersko.tt 

Extraordi~irt: Restitution av skatt for 1985 

Aterstaende ~nderskott 

12.500 
300 

1. 700 
14.500 

16.600 

2.100 

900 

1. 200 

Det underskott som uppstod pa d~n lopande rorelsen 1989 berodde 
framst pa att 'vi detta ar utsande ·5 rapporter. Ar 1988, da vi 
i stallet bara hade 3 rapporter (det blev en forskjutning -
normalt ar det ju 4 per!~), kunde vi i stallet ta hela kost
naden for den medlemsforteckning, som sandes ut i borjan av 1989. 
Den uppmarksamme note.raF a'tt resultatet av auktionen i december 
1989 inte ingar i redovisningen for 1989, vilket beror pa att 
det kan faststa~las forst under 1990. Det blir ett betryggande 
overskott. 

Foreningen redovisade vid utgangen av 1989 ett kapital pa 
15.200 kr. Dessutom forvaltar foreningen omkring 29.300 kr av
sedda fo~ en framtida stampelhandbok. 

Du kanske undrar hur arsmotet kunde besluta om oforandrad avgift 
for 1991, da redan 1989 gav ett underskott. Forklaringen ar att 
1989 ar& underskott, som ovan .visats, var av tillfallig karaktar . 

. 1990 beraknas vi faktiskt fa ett overskott, och da blir det rim
ligt att vi kan ta et.t underskott 1991 och skjuta pa avgiftshoj
ning till atminston~ 1992. 

Sa ar det pa tide? att betala arsavgiften for 1990. Kassorerna 
ber alla (utom de som forskottsbetalt, se nedan) att betala 
avgiften snarast. Om Du gor det genast, sa glommer Du inte bort 
det! Avgiften for 1990 ar samma som for 1989 ·, alltsa: 

for Stockholms-avdeiningen (de som bor i Stockholm med 
omnejd och alltsa har S efter medlemsnumret) 

for Goteborgs-klubben (alla med G efter medlemsnumret) 
for ungdomar (t.o.m. det ar da man t'yller 18) 
for alla ovriga 

50:-
60:-
10:-
45:-
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Av medsant inbetalningskort framgar till vilket postgirokonto Du 
skall sanda avgiften: nr 26 73 70-5 for Goteborgsklubben och 
40 29 57-5 for ovriga. Komplettera kortet med Ditt medlemsnummer 
(sam star pa adressetiketten) och Din fullstanpiga adress. 

Medlemmar i Danmark, Faroarna, Island och Norge bor anvanda den 
oversanda postgiroblanketten, sam tas emot i alla dessa lander. 
Aven fran nagra andra lander (t.ex. Nederlanderna och Vast
tyskland) ar det enklast och billigast och bast att sanda avgiften 
till vara postgirokonton. Fran ovriga lander kan avgiften sandas 
i svenska sedlar. Maste nagon betala med check, skall den vara 
dragen pa svensk bank och utstalld i svenska kronor, och dessutom 
maste hela 35 kr tillaggas for att tacka bankkostnad vid check
inlosen. Sedlar resp. check adresseras till Per Hanner, Wittstocks
gatan 2, S-115 24 Stockholm (check bor dock utstallas pa Fore
ningen Islandssamlarna). 

Det ar mojligt for dem sam sa onskar att samtidigt forskottsbe
tala avgiften for 1991. Denna avgift blir oforandrad, alltsa 
lika star sam 1990. - Vi ar ocksa beredda att sam forut fran med
lemmar i utlandet mottaga betalning a canto pa framtida avgifter 
(t.ex. 100 kr) och lovar att halla reda pa vars och ens till godo
havande. 

For att forenkla arbetet vid utsandningen skickar vi inbetalnings
kort till alla, aven hedersledamoter och korresponderande fore
ningar (dessa ar givetvis avgiftsfria) och de manga medlemmar, 
sam redan betalt for 1990. For att undvika dubbelbetalning tar vi 
har med en forteckning pa alla dem, fran vilka vi fram till den 
28 februari 1990 mottagit betalning pa 1990 ars avgift: 

a) Foljande har betalt full avgift for 1990 (i en del 
att vi lade in den i auktionsrakning i december): 

1 S 146 S 264 354 G 421 S 458 575 G 
3 S 160 S 266 S 358 428 G 479 580 

20 S 177 G 284 363 432 496 582 
40 S 190 G 288 374 G 434 S 512 591 
87 G 223 302 383 S 440 S 520 592 
97 G 226 S 332 G 407 451 523 597 G 

130 251 s 347 415 452 540 617 

fall genom 

618 664 
619 669 
629 G 
634 
642 
650 s 
654 s 

b) Foljande har delbetalningar till godo och ombeds inbetala 
arets avgift med avdrag for 

4 S (Zetterb~rg) 10:-
27 G (Muller) 10:-
56 (Hansen) 10:-
154 G (Gannholm) 5:-
303 (J.A. Jonsson) 10:-
337 G (Leksell) 40:-
444 S (U. Eriksson) 10:-
478 (H. Bjorck) 5:-

nedan angivna belopp: 
484 (Ingimundarson) 
485 (J6natansson) 
513 (porsteinsson) 
604 (0. Larsen) 
614 (0. Jensen) 

30;-
25:-

20:-
638 (Kagan) 5;-
656 (H.V. Sigurdsson) 20:-
659 (Boberg) 
666 (Anros) 

lSi-
40:- >'<) 

>'<) Den saknade femman kan regleras 1991. 

Slutligen vill vi paminna tre medlemmar om att de tillsammans med 
arets avgift bor b~tala har nedan namnda belopp, sam saknats i 
deras betalningar for 1989. (Da belpppen ar sma och de bar i 
utlandet, har de ipte kravts pa dessa rester tidigare.) 
446 Helgason 5:-, 583 Eyp6rsson 25:-, 635 T. Bjork 25:-. 
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Som vi hann namna i forra rapporten qlev auktionen den 4 decemb er 
en mycket lyckad sadan. Resultatet blev annu battre genom efter
forsaljningen till minimipriserna av objekt som blev osalda vid 
sjalva auktionen. Att i denna efterforsaljning, som vi annonse
rade i forra rapporten, kunna bestalla till fasta priser lockade 
manga, och vi kan notera att totala forsaljningssumman harigenom 
stigit fran 44.000 kr till omkring 60.000 kr. Se vidare resultat
listan i slutet av denna rapport, dar den som har auktionslistan 
kvar kan se vad som var sarskilt populart (t.ex. var c. 70 % av 
de objekt, som fick overbud' sadana som saldes for stampelns 
skull). 

Nasta auktion blir, som tidigare meddelats, i host och vi ater
kommer till den i senare rapport ·. 

For att de som anmalt intresse for att deltaga i en gruppresa 
till NORDIA i Reykjavik i juni 1991 skall fa en kvittering av 
att deras anmalan mottagits lis.tar vi har namnen pa de som an
tecknats. Siffra i parentes efter namnet anger antalet personer 
(om mer an 1). 
"Start intresse" eller "intresse" har anmalts av foljande: 
a) i Goteborg med omnejd: Gunnar Bergqvist 342 G (2), Karl-Erik 

Jagard, Rudolf Krummel, Kaj Librand, Tore Olsson, Johnny 
Pernerfors. 

b) i Stockholm med omnejd: Per Olof Abrahamsson, Einar 
Kristjansson, Leif Nilsson (4 a 6), Hans Raland, Stig 
Osterberg (2). 

· c) pa andra orter: Holger Bjorck i Orsa, Ragnar Carlstein (2) i 
Trollhattan, Bengt-Ove Persson i Linkoping, Thore Ornra i 
Hagfors. 

"Event. intresse" har anmalts av Christer Engstrom, Per Hanner 
och Lars Ingemann, alla i Stockholm. 

Den som finner nagot att andra i denna lista pa icke bindande 
forhandsanmalningar torde skriva till sekreteraren Hanner. Ytter
ligare anmalningar mottages givetvis. 

1990 ars utgi vning har bor jat med foljande marken. 

Facit Utg . - Valor, 
nr dag kronur Motiv etc. 

751 15/2 21 Blasand (Anas penelope) 
752 II 80 Spetsbergsgas (Anser brachyrhynchus) 

753-56 15/2 4x5 De 4 landvattarna, hafte med 8 st. 5 kr-mar-
757-60 II 4x21 ken och 8 st. 21 kr - marken, pris 208 kr. 

761 22/3 21 Kanda islanningar: Gudrun Larusd6ttir 
762 II 21 II II Ragnhildur Petursd6tti r 

I de tva vackra fagelmarkena kanner vi igen prostur Magnusson, 
konstnaren som tidigare gett oss sa manga harliga bilder ur den 
islandska faunan. 

Kart barn har manga namn, heter det, och det ar inte minst fallet 
med faglar, som i olika sprak ofta far de mest skilda namn. Den 
fagel, som pa islandska dopts efter sitt rodbruna huvud till 
"raudhofdaond", har i Danmark, Tyskland och Frankrike namngivits 
efter sitt visslande late till "pibeand" och motsvarande, medan 
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man i Sverige framst observerat den ljusa flacken pa buken och 
kallat den "blasand" med anvandande av ett ord (pa isl. heter 
det "blesa") som eljest mest anvandes for hastar. Blasanden 
hackar i norra Europa och Asien - i Sverige vanligen i Norrl a ndf 
Pa market uppvaktas en hona i spracklig drakt av tva hannar, som 
ar korrekt svart-vitt kostyrnerade. 

Spetsbergsgasen - pa vissa sprak kallad "kortnabbad gas" och pa 
islandska "heidagces" = fjallhedsgas - ar en nara slakting till 
sadgasen, men den hackar bara langt i norr - i Island, s ydostra 
Gronland och Spetsbergen. Den kraver hoga berg for att trivas och 
lagger ocksa sina agg pa hojder over 300 meter. prosturs bild ar 
helt betagande med en stolt gasmarnrna och tva sma nastan nyklackta 
smattingar. 

Som vi minns utgavs bade 1987 och 1988 frimarkshaften med de for 
ass sa valkanda landvattarna i Islands vapen Corn, drake , tjur 
och jatte) i 4-blo~k. Da inneholl varje hafte 3 st. 4-block, o ch 
markena var i valorerna 13 kr rcGp. 16 kr, motsvarande vid var
dera tiden enkelt brevporto inom landet och Norden. Nu ar detta 
enkla porto 21 kr och portot i andra viktklassen (20-100 gram) 
26 kr. Det kunde saledes anses vara lampligt att utge ett hafte 
med bade 21 och 5 kr, vilket alltsa skett. For anvandarna hade det 
val varit mest praktiskt om alla 5 kr-markena suttit i ena raden, 
t.ex. den vanstra, och alla 21 kr i den motsatta (jfr. e n del 
svenska automathaften). Men tydligen har islandska postverket 
tankt pa samlarna, som underligt nog tycks vilja ha 4-block, och 
sa har man arrangerat haftet i sadana block. Narmast inhaftningen 
sitter ett 4-block av 5 kr, sedan ett 4-block av 21 kr, och dar
efter upprepas sarnrna ordning. (Tack, Finnur Kolbeinsson, som 
sarskilt papekat detta for oss.) Parkombinationer av 5 och 2 1 kr 
kan salunda endast erhallas lodrata. - Haftet ar, liksom de 
tidigare, tryckt av svenska postverket, och markena ar 3-sidi g t 
tandade. 

De kanda islanningarna ar denna gang kvinnor, och frimarkena a ter
ger portratt av dem, utforda av andra kanda islanningar, namli gen 
malarna Halld6r Petursson och Asgrimur Jonsson. Dessa marken ar 
ovanligt nog tryckta i England (Harripon & Sons). 

Gudrun Larusd6ttir (1880-1938) var forfattarinna och blev den 
andra kvinna som valts till alltingsledamot. Dessutom hade hon 
andra allmanna uppdrag och var ordforande i flera riksomfattande 
kvinnoorganisationer. (Det uppges om henne att hon foddes pa 
garden Valpj6fsstadur i Flj6tsdal. Dar inrattades 1892 ett brev
samlingsstalle. Var det manne hennes pappa, pastor Larus, som tog 
hand om posten och stamplade breven med d en felstavade kronstam
peln VALPJOFSSTADUR?) 

Ragnhildur Petursd6ttir (1880-1961) var till yrket hush a lls
lararinna och gjorde sina framsta insatser inom utbildningen a v 
husmodrar, sarskilt lantbrukets. Ron ledde ocksa i 17 ar som ord
forande Islandska kvinnoforeningars riksforbund. 
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Tva av oss inte tidigare registrerade H6pflug(Balbo)-brev har 
dykt upp i kataloger till auktioner som halls nu i mars, den 
ena i Schweiz, den andra i USA. Brevens nummer ar 88 och 174, 
och darmed kanner vi nu till 109 bevarade sadana brev. (Senaste 
nummerforteckning finns i rapport 76 och ett tillagg i nr 77.) 

Vi tackar Finnur Kolbeinsson och Sigurdur H porsteinsson som 
bada sant oss avtryck av stamplar, som vi inte tidigare anmalt 
i Rapport. Det galler nya stamplar typ B8b i Fossh611 (ester 
om Akureyri) och Hellissandur (som ligger i skuggan av Snrefells
jokull, da solen star i SSO) samt ny rullstampel med "huvud" av 
typ B8a i Seltjarnarnes, en av Reykjaviks grannstader. 

Bacia rapportorerna har ocksa sant oss avtryck av en B7b-stampel 
fran Reykjavik 2, som dock tycks vara identisk med den som vi 
anmalde i rapport 77 men dar inte avbildade. Det skall vi dock 
nu gottgora, ty som SHp papekar ar denna av en ovanlig typ, da 
den saknar stjarnor i undre delen av cirkeln. Reykjavik 1 har 
fatt en likadan, och den forsta stampeln av denna typ vi kanner 
ar fran Reykjavik 3, som fick tva exemplar av typen da denna 
filial oppnades den 13.8.1987. (Kan det f.o. vara riktigt som 
angavs i rapport 69, da Reykjavik 3 oppnades, att dessa stamp
lar inte ar tillverkade nu utan for manga ar sedan? Vi fick 
denna upplysning fran Folmer 0stergaard, som fatt den fran 
Island.) 

· Dragningen i arets landsortslotteri agde rum vid sammantradet i 
Stockholm den 23 januari. I detta lotteri deltar automatiskt 
alla medlemmar som betalt avgiften for det gangna aret och ar 
bosatta utanfor Stockholms- och Goteborgs-omradena. Vid drag
ningarna for 1980-1988, dvs. nio ar i Strack, har fru Fortuna 
gynnat medlemmar i andra lander (Island 3 ganger, Danmark 3 samt 
Norge, Schweiz och USA vardera en gang), men nu drogs en medlem 
i Sverige, namligen Ulf Gunnarsson i Malmo. Priset var aven 
denna gang ett exemplar av den vackra porslinsplattan med is
landsk falk och foreningens namn, tillverkad i Island 1972 i 
100 ex. 

Ulf Gunnarsson berattar i ett langt och trevligt brev, att hans 
iptresse for Islands frimarken vacktes sedan han med sin hustru 
gjort en verkligt aventyrlig resa med en Land Rover tvars over 
Island fran Reykjavik till Akureyri - "uppe pa lavan alltsa" -
och nagra ar senare gjort om besoket, denna gang dock mera 
anvandande vagarna. Islandssamlandet intar dock inte forsta 
platsen bland hans filatelistiska intressen. Efter att lange ha 
samlat Tyskland, blev han intresserad av tva specialomraden. Det 
ena var "Postkrig", dvs. att Ost- och Vasttyskland och ibland 
ocksa andra lander inte godkanner varandras frimarken utan 
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returnerar breven och tvattar av markena, ma lar over eller stamp
lar over dem. D~t andra ar "Kri gsforfalskningar" (spionage- och 
propagandaforfalskningar). Han har nu mycket omf a ttande samlinga r 
pa bada dessa omraden och har vid utstallningar plockat hem ove r 
30 medaljer, "mest silver men enoch annan guld". Sa h a ll ogone n 
oppna vid kommande utstallnin~ar for denne islandssamlares 
intressanta exponat pa helt andra omraden. 

Vi har i de senaste rapporterna agnat intresse at ett par vari
anter pa 20 aur rod i 1925 ars serie. Forst gallde det 11 sido
streck pa stuproret". Sedan kom ocksa "trasigt fonster" pa tal, 

Beklagligtvis blev bilden av "trasigt fonster" i rapport 78 int e 
sarskilt lyckad. Vi angav dar, att det var en bild vi fatt fr an 
Walther Fenger, men vid presslaggningen visade det sig inte 
mojligt att gora en anvandbar forstoring av Fengers bild. I 
stallet gjordes ~n forstoring av ett marke i s~kreterarens s a m
ling, men slutprodukten blev anda inte bra. Vi gor lnLe om 
forsoket, utan lamnar i stallet en battre beskrivning: Pa 
byggnaden pa market finns langst ned en rad laga fonster, 8 st, 
pa vardera sidan om entren. Det ar det sjatte av dessa, raknat 
fran vanster, som verkar vara delvis igenmurat - i stallet for 
ett rektangulart fonster finns bara en mindre triangel kvar. 

Vi tackar dem som sant in rapport om genomgang av sina lager av 
Facit 170 (J~rgen Johansson i K~ge ~ranskade hela 428 ex och 
fann 4 stuprorsstreck - detta var innan vi omnamnt den andra 
varianten), men aven om hittills rapporterade undersokningar 
sammanlagt inte lett till patraffande av fullt sa my cket som 
2 % av vardera varianten i materialet, maste vi nog konstatera 
att bada bor finnas i just denna proportion - alltsa ett marke 
av vardera sorten i varje ark om 50 marken. 

I forra rapporten undrade vi om det verkligen finns bevarade ark 
av 1925 ars serie. Anledningen var att den eljest s a noggranna 
Handb6k urn {slenzk Fr{merki (1973) inte angett arkpositioner 
for patraffade platfel i just denna serie. Jo, svarar nu Leif 
Fuglsig, visst finns det sadana ark. Fran danska Postmuseet har 
han fatt kopior av tva ark av det nu aktuella market - det ena 
ar "approbationsarket" med pateckning av danska postens god
kannande, det andra ar taget ur produktionen av forsta try ck
upplagan. Av dessa bilder, som vi haft till paseende, syns tyd
ligt att "strecket pa stuproret" sitter som nr 16 i arket och 
"trasiga fonstret" som nr 33. Varianterna ar salunda verkliga 
platfel ("plotugalli") och det finns all anledning att antaga 
att de aven fanns med i de senare tryckningarna 1928 och 1929f 

Leif Fuglsig berattar att danska Postmuseet har ark av nastan 
alla islandska marken tryckta i Danmark, alltsa fram t.o,m, 
1937. 

Felet AUP i stallet for AUR pa 4 aur Christian IX (Facit 64) ar 
ju valkant. Enligt Facit skall det finnas i positionerna 45 och 
95 i forsta tryckupplagan 1902. 

Leif Fuglsig har bland mycket annat studerat Postmuseets ark av 
market, taget ur forsta tryckupplagan, och han har darvid funnit 
att i detta ark saknas felet AUP. Dare~ot ar det kant av danska 
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samlare i markets andra upplaga, som kom i anvandning tidigast 
den 1.11.1905. (Forsta och andra upplagorna var lika stora, 
400.000 ex. vardera.) Han vill darfor be de medlemmar, som har 
ett stamplat AUP, att granska stampeln. Ar datumet fore den 
1.11.1905, ber han om ett meddelande till sig sjalv eller sekre
teraren. 

Sekreteraren har for sin del konstaterat, att det AUP-marke han 
har ar tydligt stamplat i Reykjavik med Bld-stampel angivande 
7.III.ll.-8, dvs. ar 1911. Men om det ar forsta eller andra 
trycket kan han inte avgora. Kan man se qagon skillnad mellan 
trycken, Lei£? 

I rapport 74 for ett ar sedan kunde vi avbilda och kommentera 
ett adres~kort till ett paket sant i februari 1930 fran 
Reykjavik till en bokhandlare i H6lmavik. Det hade ankomststamp
lats med nummerstampel 250, en stampel vars anvandningsort tidi
gare varit okand. Eftersom H6lmavik sedan c. 1914 anvant en riktig 
datumstampel, typ B2cl, som ar kand anvand in pa 1960-talet, 
gissade vi att denna datumstampel blivit skadad och H6lmav{k er
hallit nr 250 att anvandas under reparationstiden. 

I en senare rapport namnde vi, att vi hade bett Sigurdur H. 
porsteinsson, som nu har H6lmav{k som sin postadress, att se om 
han kunde uppspara narmare uppgifter om denna historia, liksom 
om forklaringen till att nummerstampel 246 faktiskt fanns i 
H6lmavik 1948. Vi har nu fatt foljande besked fran Sigurdur, har 
oversatt fran danska: 

" ... H6lmavik och nr 250. Denna stampel har aldrig varit i bruk 
dar, men jag kommer narmast fram till att den anvants pa ett av 
de brevsamlingsstallen i narheten, som lydde under Holmav{ks 
postexpedition. Da kan det nastan bara rora sig om Sandnes, men 
darifran har jag brotypsstampeln sa tidigt som 30.08.1930, eller 
dfeigsfjordur. Men det stora problemet ar att det kan ha varit 
vilket som helst av brevsamlingsstallena. 

Den ende som torde veta nagot om detta ar sonen till davarande 
postmastaren i Holmav{k. Han ar nu gammal och bor i Reykjavik. 
Da jag fragade honom om det anvants flera stamplar i Holmavik 
vid den tiden, sade han: 'Nej, inte sa vitt jag vet. Men det 
bestalldes ofta tillfalliga stamplar till de olika brevsamliQgs
stallena, om deras forlorades eller skadades, och dessa till
falliga returnerades till Reykjavik nar de inte langre anvandes. I 

Jag har fatt bekraftat, att originalstampeln annu £inns val
bevarad i H6lmavik, och den ser inte ut att nagonsin ha blivit 
reparerad. Da ar det bara att konkludera med att olika stamplar 
har anvants i H6lmavik, t.ex. pa returpost. Jag tror inte jag 
kan komma narmare sakens karna, men jag hor av mig om jag far 
veta nagot mera." 

Sa langt Sigurdur H. porsteinsson, som alltsa menar att anvand
ningen av nummerstampel i H6lmavik inte synes ha berott pa nagon 
skada pa stallets brostampel fran c. 1914 - den han i brevet 
kallar "ori~inalstampeln". Hans slutsats synes vara - att trots 
utsagon av postmasFarsonen - nummerstampel kan ha anvants till
falligt i Holmavik, men att dessa ~tamplar bestallts for att 
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anvandas pa underliggande brevsamlingsstallen. De kan sedan ha 
atergatt till H. och begagnats dar. Det ar ju ingen tvekan om 
att paketkortet i rapport 74 verkligen stamplats i H. och inte 
pa nagon annan plats. Kvar star i sa fall £ragan: var hade nr 
250 och 246 - om vilken senare stampel vi inte vet att den 
skulle ha anvants i H. men som faktiskt lag dar 1948 - anvants, 
innan de atersandes till H.? Den fragan kan kanske aldrig 
besvaras, om inte nagot brev med avsandaradress patraffas, 

Var idogt forskande van Lei£ Fuglsig har sedan lange intresserat 
sig for Christian X-marken fran 1920- och 1930-talet. Redan 
for 8 ar sedan kunde vi i rapport 52 meddela hans upptackter 
av fel i upplageuppgifter for 1920-talsserie ns 25 aur gron/br4n, 
25 aur rod och 40 aur lila. Felen fanns i 1973 ars Handbok, i 
J6nsb6k och t.o.m. i gamla Kohl. (Facit har nu de rattade upp
gifterna.) 

Nu ar han i gang med denna serie igen och har gjort en noggrann 
kontroll av alla uppgifter. Darvid har han funnit ett forarg
ligt fel, dar Kohl hade ratta uppgifter men Handbok och Jonpb ok 
farit vilse och i sin tur vilselett katalogerna, bl.a. Facit. 
Det galler Christian X 10 aur gron (Facit 132), dar Handbok och 
J6nsb6k medtager en tryckupplaga om 492.750 ex. 1930. Detta 
marke trycktes i ovrigt aren 1921 och 1923. Vid narmare ~ontfoll 
visar det sig att denna nastan halva miljon marken i valoren 
10 aur, sam trycktes 1930, var Facit 169, det brun/bla market 
i serien Vyer och byggnader. Upplagan for Facit 132 skall par
for minskas till 1.357.500 och upplagan for Facit 169 o~as till 
2.426.900 ex. 

Litet eftertanke, tycker Lei£, borde ju ha uppenbarat att man 
inte ar 1930 't ryckte ett 10 aur i gron farg, nar det var 7 aur 
sam da skulle vara gron (se Facit 168)! 

. i 
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Resu1tat1ista fran Foreningen Is1andssam1arnas 

hostauktion den 4 december 1989 

Obj 1 Uppnatt Obj. Uppnatt Obj. Uppnatt Obj. Uppnatt Obj. Uppnatt 
nr pris nr pris nr pris nr .pris nr piis 

19 66 106 120 335 170 452 12 597 160 
23 140 107 120 336 55 479 360 600 860 
30 115 114 150 341 22 481 310 602 410 
39 135 116 55 342 70 484 60 6:).7 420 
40 150 138 210 343 270 505 17 622 80 
43 105 165 20 347 80 506 40 623 95 
59 105 181 120 348 30 510 12 624 80 
63 15 267 45 349 1. 400 513 30 629 110 
64 65 311 65 350 50 527 45 630 130 
70 100 314 50 353 40 528 50 632 430 
83 155 315 50 354 85 530 765 641 110 
87 15 317 70 36 7 13 5 552 360 642 190 
88 110 321 35 374 75 559 190 652 55 
89 32 327 95 375 270 567 20 653 52 
91 130 328 890 378 12 580 230 655 950 
92 150 329 80 409 17 584 310 667 3.100 
96 24 332 100 441 17 586 170 

103 80 333 55 449 210 591 135 

b) K§!j~~~~-~~j~~~-~§!~~~-~~!!_~~~~~~PE~~~~ 

5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 28, 37, 42, 49, 52, 55, 61, 68, 69, 71, 84, 85, 90, 
94, 95, 99, 102, 108, 110, 117, 120, 126, 131, 135, 136, 137, 139, 142, 161, 
1661 167, 171, 186, 197, 199, 202, 205, 206, 212, 215, 216, 221, 223, 226, 
228, no, 233, 234, 240, 241, 246, 255, 262, 266, 270, 271, 274-278, 280, 
284, 2981 301, 302, 304, 621, 625, 627' 631, 637' 640, 649, 650, 654, 656-658, 
664,666, 669, 671 samt de a11ra f1esta av de objekt i nummerserien 310-620 
(kron- och nummerstamp1ar), scm inte ingar i 1ista a) evan. 
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