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Kara Systrar och Broder i Islandssamlarna! 

Litet forsenad kommer nu hostens forsta rapport. Ni far ursakta 
er sekreterare, men det hander ju att ens arbetsuppgifter ibland 
hindrar en att fa tid med skrivandet av rapporterna. 

Tyvarr maste den planerade hostofferten installas pa grund av 
att endast tva medlemmar stallde upp med inlamning. Ni far 
trosta er med att vi planerar en ny varauktion, och till dess 
hoppas vi att alla de som har nagot att inlamna far andan ur 
vagnen och bidrar med trevligt inlamnat material. Vi aterkommer 
senare med narmare detaljer. 

Sa maste Ni alla bidraga till nya medlemsforteckningen genom att 
sanda in medfoljande blankett, som det tar 5 minuter att fylla i. 
Vi har en mangd foraldrade uppgifter om er, som kraver rattelse. 
Framforallt ber jag alla som specialsamlar nagot att ange detta. 
Det skall in i forteckningen, sa att alla medlemmar kan fa en 
overblick over vilka andra som har likartat intresse och hari
genom far mojlighet till att ta kontakter till omsesidig gladje 
och nytta. 

Jag vill uttrycka ett sarskilt tack till p6r porsteins for den av 
honom utlovade hjalpen med nyhetsuppgifter, varom Du kan lasa 
langre fram. 

Slutligen: Det har glatt mig mycket att fran manga medlemmar fa 
hora att de uppskattat den lilla icke-filatelistiska notisen i 
forra rapporten om de "gudlosa" islandska veckodagarna. 

Sekreteraren 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr. (Beskow). Tid kl. 19.30. 
Den som inte tidigare fatt portkoden bor i forvag ringa Beskow 
(0762/414 56) eller Hanner (08/667 45 75) for att fa koden. 
(Obs. Det kan bli andrad lokal efter arsskiftet.) 
Torsdag den 10 november 
Torsdag den 8 december 
Onsdag den 25 januari 
Onsdag den 22 februari: Arsmote 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad. Program i annons i Goteborgs
Posten sondagen fore motesdagen. 

Den i forra rapporten utlysta hostofferten har tyvarr mast in
stallas sedan det befunnits att det vid inlamningsfristens utgang 
inlamnats eller anmalts material bara fran tva medlemmar och 
detta inte bedomdes vara tillrackligt for att motivera de ganska 
hoga kostnaderna for upprattande, mangfaldigande och utsandande 
av offertlistan. 
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Styrelsen ar nu installd pa att ordna en ny varauktion 1989, och 
Hans Raland har ater varit vanlig nog att ta pa sig det stora 
arbetet som organisator av en sadan. Vi aterkommer till saken i 
en senare rapport. 

Vi skall ju nu ha en ny medlemsforteckning. Den senaste full
standiga avsag situationen den 15 februari 1982 och aven om ett 
supplement sants ut ar det klart att en ny behovs. Ytterligare nya 
medlemmar har tratt in och andra har avlidit eller lamnat oss. 

Liksom forra forteckningen skall den nya innehalla uppgifter om 
samlingsomraden och specialiteter, sa att de som ar intresserade 
av sarskilda omraden kan finna varandra. 

Mangder av uppgifter om dessa och andra saker i forra listan ar 
nu foraldrade eller ofullstandiga. Dessutom har i Sverige under 
1988 skett en mangd andringar av postnummer (liksom aven i 
Reykjavik nagra medlemmar torde ha fatt nytt postnummer). 

Vi maste darfor be alla - och vi menar alla - medlemmar (utom nya 
medlemmar under 198~m de inte har nagot nytt att meddela) att 
fylla i den blankett som medfoljer denna rapport och skicka in 
den. Skulle vi for nagon inte fa in blanketten, maste vi ta med 
samma uppgifter som 1982 (eller som meddelats vid senare intrade), 
inkl. sadana som nu ar alldeles fel (kanske anges som telefon 
till arbetet en arbetsplats, dar Du slutade for manga ar sedan). 

Nar Du anger specialisering (sista delen av blanketten) kan Du, 
om Du har 1982 ars medlemsforteckning i behall, lampligen anvanda 
den sifferkod som fanns pa s. 19 i den listan. Har Du ett special
intresse inom foreningens omrade, glom inte att ange det. Du be
hover inte anse Dig som "specialist" for att kunna gora det. 

Var medlem Folmer 0stergaard, som avled i april i ar, var ju en 
storsamlare av Island, och hans samling tog hem manga utmarkelser 
vid utstallningar under arens lopp. Hans speciella intressen var 
ju stamplar av alla de slag och forsandelser, sarskilt sadana som 
dokumenterade olika portosatser. 

Folmers efterlamnade islandska samling kommer nu att upplosas och 
saljas, vilket pa sterbhusets uppdrag skots av Ebbe Eldrup och 
Torben Jensen. En forsta auktionskatalog kom nu i borjan av hasten, 
och nar detta skrives har anbudstiden gatt ut. Manga av var fore
nings medlemmar har fatt denna katalog men tyvarr inte alla som 
kunde varit intresserade. En andra auktion planeras till varen 
eller hasten 1989, och Ebbe Eldrup meddelar att de som inte fatt ~ 

forsta katalogen kan skriva till honom (adress: Rytterskolen, 
K~benhavnsvej 27, DK-3650 0LSTYKKE) och anmala sin onskan att fa 
nasta katalog. Den som ar intresserad av stamplar och brev rekom
menderas gora detta - den forsta katalogen upptog ett over-
valdigande utbud av vackert och sallsynt material. Man kan ocksa 
till Ebbe anmala sitt intresse for ett visst omrade (lat oss 
saga t.ex. Chr. IX-frimarkta brev), eftersom man raknar med att 
salja en del av samlingen direkt genom s.k. "private treaty" 
(fritt oversatt: direktaffarer). 
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Sedan sist har foljande nya marken utgivits: 

Facit Utg.- Valor, 
nr dag kronur Motiv etc 
728 21/9 5 Rodspov (Limo sa limo sa) 
729 II 30 Alfagel (Clangula hyemalis) 

730 9/10 40 Frimarkets dag, block (forsaljningspris 60 kr) 

prostur Magnusson, konstnaren vid Islands postverk, har darmed 
kommit med tva nya vackra marken i serien med faglar. Det ror sig 
denna gang om faglar, som ocksa ar kanda i de andra nordiska 
landerna, ehuru man i Danmark antagligen bara ser alfageln pa 
snabbvisit under flyttningstider. 

Rodspoven ar en vadarfagel av en fiskmas' storlek och har mycket 
lang nabb (cirka 10 em). Den finns sommartid i stora delar av 
Europa. I Island rapporteras den ha blivit mera allman under 1900-
talet, troligen pa grund av varmare klimat, och hackningsplatserna 
har flyttats mera nordover i landet. Hartill kan ocksa ha bidragit 
draneringen av mossar pa sydlandet, ty i mossar trivs denna fagel 
bast. 

Alfageln tillhor andslaktet, och hannarna kanns igen pa sitt langa 
stjartsprot. Denna fagel har en mera nordlig utbredning an rod
spoven - i Sverige finns den sommartid bara i de nordliga fjall
omradena. I Island har man noterat en minskning, antagligen pa 
grund av nyssnamnda klimatforandring, som drivit fageln annu mera 
norrut. Ofta patraffas stora flockar ute till havs. Alfagelns 
"frieribeteende" har beskrivits sa har: "Ett flertal hannar samlas 
runt en hona, reser pa huvudet och stjarten, sa att sproten pekar 
mot skyn, och bugar sig elegant mot den skona, allt under det att 
alfagelsangen klingar." Denna sang har liknats vid ljudet av en 
klarinett och betecknas som en av de vackraste av fagelsanger. 

Arets frimarketsdag-block bygger pa samma ide som 1986 och 1987 
ars. Det ar aterigen en av de teckningar som Auguste Meyer gjorde 
1836, och graveringen ar gjord av Czeslaw Slania. Denna gang ar 
motivet garden Nupsstadur, som ligger tamligen isolerat i 
Flj6tshverfi pa sydvastsidan av Vatnajokull. Bilden domineras av 
de vilda bergen och bondgarden med det for tiden typiska byggnads
sattet och utseendet. Denna gard ar val for lange sedan borta, 
men det papekas sarskilt att det lilla hus man ser i forgrunden -
strax till hager om sjalva frimarket - ar bevarat. Det ar Islands 
minsta kyrkliga byggnad. Kapellet ar invandigt bara 5,2 m langt 
och 2,2 - 2,5 m brett. 

I forra rapporten namnde vi den speciella hjalp med informationer 
om Islands postvasen (posttaxor, forandringar i fraga om post
kontor, nya stamplar etc.) som vi i manga ar haft av Folmer 
0stergaard. Vi stallde fragan om det nu fauns nagon i foreningen, 
som kunde axla Folmers mantel och ge oss motsvarande uppgifter. 
Denna fraga var givetvis riktad framst till vara islandska med
lemmar. 

Jag har nu den stora gladjen att meddela, att p6r porsteins 
erbjudit sig att hjalpa oss pa detta omrade, ett erbjudande som 
vi med storsta tacksamhet noterat. p6r har genom sin stallning i 
LIF, det islandska filatelistforbundet, tillgang till lopande 
informationer av just det slag vi onskar. Vi tackar p6r och skall 
har nedan vidarebefordra vad som redan kommit till var kannedom 
genom honom. 
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a) ~~-P~~~~§~§ 
Redan i forra rapporten forutsade vi, att den alltjamt stora in
flationen skulle driva fram minst en ytterligare portohojning 
1988 utover den som tradde i kraft den 15 januari. Vi hade ratt, 
ty redan har det t.o.m. skett tva hojningar. Den ena tradde i 
kraft den 16 juli och berorde alla portosatser, som i genomsnitt 
hojdes med omkring 15 %. Exempelvis hojdes da portot for brev 
under 20 g inom landet (och Norden) fran 16 till 18 kr och till 
ovriga utlandet fran 21 till 24 kr. Den andra hojningen, fran 
16 oktober, avsag endast taxan for inrikes och nordiska breven i 
lagsta viktsklassen som gick upp 1 kr till 19 kr. 

Man maste konstatera, att med dessa ideliga hojningar har det 
islandska postverket svart att hanga med i frimarksutgivningen. 
Aven for de vanligaste portosatserna har for en korrekt franke
ring tidvis kravts och kornrner framdeles att kravas minst tva 
frimarken. 

b) ~E§~~~E~~g~~~~~~~~~§~~~~~~-P~-g~~~j§~f~-~ 
Denna maskin omnamndes i rapport 72 och det sades dar, att den 
forutom valfria valorer hade tre fasta valorer. Efter portohoj
ningen i juli andrades dessa till 18, 24 resp. 37 kr for att 
svara mot de vanligaste portosatserna, berattar p6r. (Den har 
val fatt 18 kr utbytt mot 19 kr nu?) 

c) ~~-~E~~~~~~P~! 
Bolungarvik har fatt ny brostampel, typ B8b. Det avtryck vi fatt 
fran p6r bar datum 21.9.1988, men vi vet inte om detta ar forsta 
dagen. 

d) ~~~!§S~§-~E~~~§~!~~g~~~~!!~~ 
I N-1safjardarsysla ar fr.o.m. 1 augusti inte mindre an 4 bref
hirdingar nedlagda: Eyri, Hvitanes, Laugab61 och Ogur. Fran sarnrna 
dag finns det inte heller brefhirding i St6ra-Fjardarhorn. 

p6r porsteins meddelar ocksa foljande om kornrnande utstallningar, 
som kan vara av intresse for vara medlernrnar. Klubbur Skandinaviu
safnara haller utstallning i Reykjavik varen 1989, troligen i 
mars. Man tar garna emot utlandska deltagare. Antalet ramar blir 
cirka 200. - Dagarna for den nordiska utstallningen NORDIA 91, 
som gar i LIF:s regi, ar nu bestamda till 25-30 juni 1991. 

Island har i ar haft val av president (isl. forseti). Presidenten 
valjer man pa 4 ar i taget, och inte ovantat omvaldes populara 
Vigdis Finnbogad6ttir med enorm majoritet (93 % av de rostande). 
Det kanske inte kan skada med en lit en repetition av namnen pa 
Islands presidenter: 

Sveinn Bjornsson 1944-1952 
Asgeir Asgeirsson 1952-1968 
Kristjan Eldjarn 1968-1980 
Vigdis Finnbogad6ttir 1980-

De tre forstnamnda finns pa frimarken, utgivna 1952, 1973 resp. 
1983, i samtliga fall forst efter vederborandes dod. 

Medan en islandsk president, som star over partipolitiken, garna 
blir kvarsittande, sa ar det storre omsattning pa premiarministrar 
och regeringar. I september avlostes en koalitionsregering, som 
suttit litet over ett ar, av en annan koalitionsregering. Det ar 
framforallt olika uppfattningar om den ekonomiska politiken och 
metoderna for inflationens bekampande som leder till regerings
skiftena. De n nu tilltradda regeringen devalverade islan dska kronan 
med ytterligare 3 % och inforde lone- och prisstopp till den 
15 februari 1989. 

\ 
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Gronlands frimarksutgivning brukar vi ju inte lopande rapportera . 
i dessa rapporter, men ett undantag maste vi ju gora, da nu det 
1938 grundade Gr~nlands Postvresen den 15 september firat sitt 
50-arsjubileum, varvid man utgav ett speciellt frimarke i valoren 
3 kr + 0.50 kr i tillagg. Tillagget gar till en fond for inkop av 
filatelistiska och andra postala objekt som bor stanna pa Gronland. 

Gronlands-samlare kan sakert finna lasning av intresse i jubileums
boken "Gr~nland set gennem 50 ars frimrerker". Den kan erhallas 
genom Gr~nlands Postvresen, Postbox 100, DK-1004 K~benhavn ~. 
Priset uppges vara 148 DKr + 14 DKr i expeditionsavgift. 

Pa en schweizisk auktion saldes i september ett Hopflugbrev med 
ett av oss ej forut katalogiserat nummer, 244, varigenom total
antalet av de av oss kanda bevarade Balbo-breven steg till 105 st. 

Detta brev ar for ovrigt ett ovanligt trevligt exemplar och kanske 
det vackraste vi sett, varfor vi gor forsoket att ta med en bild 
av det efter auktionskatalogen. Det hor till de brev som stamp
lades 9.VII.33 men forst fick stamplar med artalet 32, varfor ar
talet andrades med black utom om det traffat ett H6pflug-marke. 
Vidare ar det troligen det forsta brev vi sett, dar tillaggs
frankeringen av 30 aur helt skett med Gullfoss-marken (2 x 5 + 20 
aur). Slutligen ar det mera personligt an flertalet H6pflugbrev. 
Kuvertet, med ett Reykjav{k-hotells namn, ar adresserat pa franska 
och med en ytterst vardad stil till en hollandsk flyg-overste
lojtnant. Pa vagen fran Italien till Island gjorde Balbos eskader 
sin forsta mellanlandning i Amsterdam. Det ar darfor all anledning 
att rakna med att avsandaren var en av Balbos flygofficerare, som 
velat fran Reykjavik sanda en halsning och tack for senast. 

~JJ.y 

'-~~ 
~ f ~.U<-0'aR - ri'a-£, ~ _&., 

l?t1Pb M~ vtL £.f;~~tL ~ 
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Jan van den Berg i Haag, redaktor for den nederlandska skandi
naviensamlarforeningens tidskrift, har sant oss en forstorad 
bild av ett marke Facit 311, Alltingshuset, som han fatt av en 
medlem i nyssnamnda forening. Han undrar om detta marke, som 
aven ar avbildat i denna rapport, representerar en tidigare 
okand variant. Market har ramlinjer som sticker upp en aning 
over den ovre ramen, tydligast i ovre hogra hornet. 

Bernhard Beskow meddelar, att denna variant ar okand for honom. 
Ej heller ar den, savitt vi kunnat finna, omnamnd i litteraturen. 
Vi ar darfor tacksamma, om alla medlemmar som har market vill se 
efter om ni har varianten och i sa fall meddela foreningens 
sekreterare (Hanner). Skulle nagon vara nog lycklig att ha ett 
ark av market och finna varianten i arket, vill vi givetvis 
ocksa ha uppgift om positionen. Men aven om Du bara hittar ett 
enstaka exemplar, glom inte att meddela det. Det finns sakert 
sammanlagt hundratals exemplar av market i vara medlemmars sam
lingar. Skulle inte ett enda bli anmalt till oss, maste den 
hollandske samlarens marke anses vara ett tillfalligt feltryck 
och inte en bestaende variant. 

Jan van den Berg har ocksa sant oss till paseende ett markligt 
objekt, som tydligen dykt upp i flera exemplar i Holland. 

Market 5 aur bla representerar ju den aldsta fargen pa 5 aur
marke (1882 bytte man till gron farg) och finns som bekant i 
tva tryckupplagor, 1876 ars i linjetandning 12~ (Facit 23) och 
1878 ars i tandning 14 X 13~ (Facit 9). 

Det av Jan oversanda market av 5 aur ar ocksa blatt men har 
tandning 12 3/4, och markets tandning motsvarar inte heller den 
daliga linjetandningen utan ar mycket jamn. Den motsvarar helt 
den tandning som infordes 1896. 

Undersokningen av market visar att det otvivelaktigt ar ett 
5 aur gron (Facit 24), som genom paverkan fatt andrad farg. 
Denna "nya" bla farg ar pa det marke vi sett nagot ljusare an 
pa F. 23 och F. 9. En underlighet med fargen visade sig vara 
att den, om market sattes in i viss typ av insticksficka och 
betraktades genom den, skiftade tillbaka till mera gron, vilket 
ju var avslojande. 

Eftersom ett antal sadana "bla" 5 aur ar kanda fran Holland, ar 
det uppenbart att man har att gora med en utpranglig av behand
lade grona marken, som har salts som Facit 23, trots att tand
ningen inte ar den som skall finnas pa detta dyra marke. Sadana 
forfalskningar kan ju latt ga over granserna, sa se noga upp 
med tandningen pa marken som anges vara Facit 23. 

Bernhard Beskow, som inte tidigare kant till nagot exemplar av 
denna forfalskning, namner att han daremot sett bla exemplar av 
det svenska market (Facit 52) Oskar II 5 ore gron. Han har ocksa 
fatt beskrivning pa en enkel metod att astadkomma denna farg
andring, men vi vagar inte fora sadant vidare pa dessa sidor. 

Pa s. 6-7 i forra rapporten stalldes tva fragor till vara med
lemmar. 

1. Leif Fuglsig efterlyste avstamplingar av Christian X-market 
40 aur bla (Facit 140) under tiden 18/4 - 24/11 1921, vilket 
skulle kunna lamna bevis for riktigheten av hans formodan att 
detta frimarke utgavs de n 18/4 och inte 25/11. Vi har inte fatt 
in nagot svar annat an fran var ordforande, som gatt igenom 
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sina exemplar av market utan att finna nagot stamplat under den 
intressanta tiden • . (Dessutom har givetvis sekreteraren noga 
granskat sin samling av ett stamplat ex. av market.) Vi ar verk
ligt angelagna att ni alla tittar pa edra exemplar av detta marke 
och verkligen meddelar oss, om ni hittat en (tydlig) stampel 
under tiden 18/4 - 24/11 1921. Skriv till sekreteraren (Hanner) 
och ange vilket datum som patraffats. Mycket talar for Leifs 
antagande om det tidigare utgivningsdatumet, och det vore val 
trevligt att fa det bekraftat och en gammal tveksamhet om ratt 
utgivningsdag ur varlden. 

2. En medlem sande in en fraga om breven (i regel med fortryckt 
adress) med rapporter fran fyrplatser till fyrstyrelsen (Vitamala
stjoran) i R-vik inte normalt var frankerade med tjanstemarken. 
(Om detta var riktigt' skulle namlige"n en intressant iakttagelse 
kunna goras om anvandningen under 1922 av vissa overtrycksmarken.) 
Inte heller pa denna fraga har vi fatt nagot svar, men av en till
fallighet har er sekreterare rakat fa se tva fyrbrev, varav ett 
fran en helt annan period (Chr. IX-marke), och dessa var inte 
forsedda med tjanstemarken. 

En fraga kvarstar dock: varfor anvandes inte tjanstefrimarken inom 
fyrvasendet, trots att detta otvivelaktigt ar en statlig forvalt
ning? Vilka myndigheter var det, som anvande dessa marken? Finns 
det mojligen nagon av vara islandska medlemmar, som kan ge oss ett 
enkelt svar pa denna fraga. (Sekreteraren mottager garna brev pa 
islandska.) 

I rapport 71 undrade vi, om Mosfellsbrer - vars postkontor tidigare 
haft namnet Varma - var namnet pa en ny stad (kaupstadur, da. och 
no. "by"). Vi har nu svaret: Mosfellsbrer, forort till Reykjavik, 
ar stad sedan 1987. 

I forra rapporten hade vi, som Du kanske minns, ett avsnitt om 
sidostamplar, dvs. stamplar att satta pa brev men inte pa frimar
kena och som angav sadana saker som "okand", "avliden", "retur". 
Vi avbildade inte mindre an 13 sadana stamplar, anvanda i Reykjavik 
omkring 1965, efter en bild vi fatt fran 6lafur Eliassen. 

Fran Leif Fuglsig har vi sedan fatt uppgift om en annan och mycket 
aldre sidostampel. Den finns pa baksidan av tva kuvert, som 1894 
gatt fran Danmark till Dyrafjordur i nordvastra Island. Breven som 
var adresserade till en fartygskapten, har fran Dyrafjordur sants 
i retur till avsandaren. Pa kuvertens baksida har paslagits den 
har avbildade lilla stampeln med texten pa tva rader 

farinn/parti. 
Denna anger alltsa pa bade islandska och franska att adressaten 
hade farit fran orten, och den maste alltsa ha slagits pa i 
Dyrafjordur. 

Leif har konsulterat 6lafur El{asson om denna stampel. 6lafur sager 
att han tidigare sett stampeln 2-3 ganger, alla pa brev kring sekel
skiftet. Dessa fanns pa brev, som 6lafur vill minnas var returne
rade fran vastlandet, ev. just fran Dyrafjordur. Detta ar den enda 
sidostampel med bade islandsk och fransk text, som han kanner till. 
Man vet inget om nar och hur den tillkommit och om den anvants 
bara i Dyrafjordur eller aven pa andra stallen. 6lafur uttrycker 
en formodan, att stampeln blev privattillverkad av postmastaren i 
Dyrafjordur, som sakert fick returnera atskilligt med post adresse
rad till utlandska fiskare pa fangstfalten utanfor nordvastra 
Island. 
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Vi har da och da funderat pa att gora en bilaga till Rapport, 
som skulle utgora en katalog over de islandska frimarkshaftena. 
Er sekreterare ar visserligen inte expert pa detta omrade, men 
han har samlat pa sig och fatt sig tillsand en hel del som 
skrivits pa omradet, och detta skulle kunna redigeras samman. 
Det kanske dock ar lika bra att detta projekt inte blivit 
genomfort, ty nu tycks det ha lossnat pa omradet i frimarks
katalogerna. 

Facit special 1989 presenterar en helt ny och mycket utvidgad 
lista over de handgjorda haftena, vilket bl.a. innebar en om
numrering i forhallande till Facits tidigare listor. Efter vad 
vi inhamtat ar det en tysk samlare, som framforallt ligger bakom 
nya listan. Hapnadsvackande nog har katalogens pris pa de aldre 
haftena (fore 1945) samtidigt hojts med over 100 %. Savitt vi 
forstar motsvarar detta inte alls marknadslaget. Efter vad vi 
kunnat finna ligger de pa senaste tid betalda priserna vid en 
fjardedel eller mojligen en tredjedel av de nya katalogpriserna! 

Vidare meddelar p6r porsteins, att i nasta argang av katalogen 
1slensk frimerki kommer att intagas en av honom sjalv gjord 
katalog over alla kanda haften. Det kommer att bli spannande att 
jamfora p6rs och Facits listor. 

Nummerstampel 250, for vilken tidigare ingen uppgift finns om 
anvandningsort, ser ut att ha varit i Holmavik att doma av ett 
nyligen i dagen kommet objekt. Av utrymmesskal sparar vi en nar
mare redogorelse for detta till nasta rapport. 

Island utgav ju i juni ett olympiadfrimarke och valde da handboll 
som motiv med tanke att detta ar en sport vari Island haft stora 
framgangar. Det var darfor med spanning vi steg for steg foljde 
det islandska lagets prestationer i Soul. 

I handbollsturneringen deltog 12 lander, som delades pa tva 
grupper a 6 lag, dar alla lagen spelade mot alla ovriga i gruppen. 
I den grupp Island tillhorde spelade ocksa Sverige, och vid motet 
mellan dessa lander vann det svenska laget med 20-14. Ingetdera 
laget kom med i slutspelet om medaljerna utan Island slutade pa 
attonde plats, medan Sverige belade den femte. Men Island upp
nadde flera fina resultat i sina matcher, bl.a. spelade man oav
gjort mot Jugoslavien, den slutliga bronsmedaljoren, och i matchen 
om platserna 7 och 8 forlorade man mot Osttyskland med bara 29-31. 
Sa nog gjorde det islandska laget en strong insats! 

Nasta gang Island utger ett frimarke med handbollsmotiv lar bli 
1995, eftersom man det aret blir vardland for varldsmasterskaps
turneringen (VM) i den sporten. 

Och sa annu en gang: var sa snall och skicka in blanketten med 
uppgifter till medlemsforteckningen! Och tag Dig en titt pa 
Dina 25 Kr. Alltingshus och stamplade Chr. X 40 aur bla! 
Tack i forvag. 
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