
Foreningen Islandssarnlarna 
c/o Per Hanner 
Wittstocksgatan 2 
115 24 STOCKHOLM 

Kara Vanner! 

Rapport april 1989 
(Nr 75) 

Denna rapport ar litet speciell och kortare an vanligt. En orsak 
hartill ar att den fatt tillkornrna litet hastigt for att kunna rned
dela Er om en viss tidsforskjutning for arets varauktion, inkl. 
visningarna. En annan orsak ar att den, for att spara kostnader, 
rnaste skickas ut tillsarnrnans rned den nya rnedlernsforteckningen 
utan att totalvikten av forsandelsen blir over 100 gram. Jag skall 
ernellertid genast rneddela att vi planerar aterkornrna nagon rnanad 
harefter rned en ny fyllig rapport, spackad rned intressant islands
filatelistiskt nytt. 

Rapporten blir denna gang till stor del agnad at foreningsnytt, pa 
vilket ornrade en hel del finns att rapportera. Betr. forskjutningen 
av auktionen, se sarskild notis pa s. 3. 

Bernhard Beskow blev var hedersordforande 

Vid arsrnotet den 22 februari avgick Bernhard Beskow pa egen onskan 
fran ordforandeskapet efter att under 17 verksarnhetsar rned pondus 
och skicklighet ha skott klubban. Hans insatser for foreningen 
under dessa, och aven tidigare, ar har varit ovarderliga. Bl.a. kan 
erinras om att Bernhard ocksa var organisatoren for de tva utstall 
ningar foreningen haft pa Postrnuseurn, i anslutning till vart 10-
resp. 15-arsjubileurn. Hans enorrna filatelistiska kunnande har i rik 
rnangd kornrnit foreningen till godo. 

Bernhard hyllades vid avgangen genom att arsrnotet rned acklarnation 
utsag honom till foreningens hedersordforande, en ovanlig heders
titel sorn bara kan ges till en verkligt fortjant och rnycket lange 
sittande ordforande. Dessutorn avtackades han och hans fru Berit den 
7 mars vid en subskriberad rniddag. 

Varrnt tack, Bernhard, for allt vad Du gjort for foreningen. Vi ar 
glada over att veta att Du inte avser att overgiva-oss i fortsatt
ningen heller. 

Malte Kierkegaard avliden 

I mars avled en av vara tidigare ordforande, Malte Kierkegaard, i 
en alder av 88 ar. Han var var ordforande i tva ar, 1970 och 1971, 
under vilken tid han nedlade ett hangivet arbete pa foreningens 
angelagenheter. Vi hade sedan gladjen att se honorn under rnanga ar 
sorn rnycket regelbunden besokare vid sarnrnantradena i Stockholm till 
dess att alder och krarnpor under de senaste fern aren lade hinder i 
vagen. Vi bevarar i tacksarnt rninne bade hans insats for foreningen, 
hans vanliga person och hans alltid intresserade deltagande i vara 
diskussioner. 

Nya rnedlernsforteckningen 

Forst skall jag avsloja vad det var sorn i forra rapportens inledning 
narnndes sorn sarskild orsak till en liten fordrojning av rnedlerns
forteckningens fardigstallande. Orsaken var helt enkelt, att vi 
ville fa inleda forteckningen rned var nya hedersordforande. 
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Sedan en liten upplysning och e n maning. Medl e msf6rteckningen 
kommer endast att utlamnas till medlemmarna (de nuvarande och de 
som kommer in senare, sa langt upplagan racker). Vi uppmanar Dig 
att bidraga till att £6rteckningen inte sprids utanf6r denna k ret s . 
Det bar f6rekornrnit att medlemsf6rteckningar i filatelistf6ren ingar 
missbrukats, som adresslista £6r inbrottstjuvar! 

Tack alla ni, sarnrnanlagt 156 eller 54 % av de 287 medlemmarna 
(per 1 mars 1989), som skickat in aktuella uppgifter pa den b l a n
kett som gick ut med rapport 73. Liksom vid tidigare tillfallen 
bar "svenska landsorten" sk6tt sig bast med 71 % deltagande, medan 
G6teborgs-klubben med 43 % hade lagsta svarsfrekvens. Nu var d e t j u 
inget tvang att skicka in uppgifter, om tidigare lamnade d ata fort
farande stamde . Men Du som int e sande in nagon uppgift far f inna 
Dig i att vi tagit de gamla uppgifterna och att darf6r upplys
ningarna om Ditt samlingsomrade och eventuella specialisering kan 
vara f6raldrade och att det angivna telefonnumret til l arbete t gar 
till nagot stalle, dar Du kanske slutade f6r manga ar sedan. 

Vi hoppas nu att Du verkligen far nytta av uppgifterna om samlings
omraden och specialisering, nar Du vill ta kontakt med andra s om 
delar Dina intressen. 

Jamfort med f6rra medlemsf6rteckningen kan noteras tva tendense r : 
dels ett nagot minskat antal Faro-samlare (den f6rsta entusia smen 
f6r det "nya frimarkslandet" bar kanske gatt over), dels ett k lar t 
6kat intresse for stamplar fr a n Island men ocks a sadana fran Gran
land och Faroarna. 

Arsavgiften 

Vi saknar alltjamt medlemsavgiften fran en del medlemmar. Har Du 
inte annu betalt Din arsavgift for 1989, ber vi Dig g6ra det 
snarast. Alla anvisningar finns i f6rra rapporten. (Jag notera r 
t.ex. att av de 6 medlernrnar utanfor Goteborgs-klubben, som i 
rapport 74, s. 3 angavs ha betalt en del men inte bela arsavgi ft e n, 
bar annu bara 2 inkornrnit med restan av avgiften.) 

Hej, Du far snart bora av oss igen med en- som jag hoppas- r i k tigt 
intressant rapport med manga nya forskningsr6n. 

Sekreteraren 

Bernhard Beskow bar bett oss inf6ra foljande halsning: 

"Undertecknad vill till f6reningen framf6ra ett varrnt tack. De ls f 6 r 
den stora aran att ha blivit utsedd till hedersordforande, e n gest 
som bade varmde och gladde. Dels f6r den mycket fina och int r e ssan t a 
bok om Gamla Stan, som jag fick i avskedsgava. Den kommer at t pass a 
utmarkt i min samling Stockholmiana. 

I 
i 

Vidare vill jag aven tacka alla dem som stallde upp pa och o r gani
serade den fina middagen som min hustru Berit och jag sjalv blev 
bjudna pa samt f6r de presenter jag ytterligare mottog fran e tt ant a l i 
Stockholms-medlernrnar. Ingen namnd och ingen gl6md. 

Hjartligt och uppriktigt tack till Er alla i f6reningen. 

Jag onskar foreningen all fortsatt lycka och framgang under Einars 
ordforandeskap och sekreterare/kassor Pelles idoga jobb med a llt 
han sk6ter at oss. 

Halsningar och handslag till Er alla 
Bernhard Beskow" 

I 

I 
I 
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Har Du kanske undrat varfor Du annu inte mottagit den auktionslista, 
som enligt rapport 74 skulle utsandas de forsta dagarna i april? 
Kanske har Du oroat Dig for att just Din lista kommit bort i 
posten? Var lugn! Vad som hant ar att var auktionsforrattare Hans 
Raland mottagit sa ovantat stora inlamningar att han - fast han 
mast saga nej till sadant som kom for sent - inte hunnit att fa 
listan klar till avsedd tidpunkt. 

Nu skickas auktionslistan ut ungefar samtidigt med denna rapport. 
Visningarna blir i Stockholm den 18 maj (i stallet for den 20 
april) och i Goteborg den 9 maj (i st.f. den 11 april) pa resp. 
sammantraden, medan sjalva auktionen blir i Stockholm den 25 maj 
kl. 19.30. 

Lycka till med bude~ pa auktionen. Nar Du satter dem, kom ihag att 
det inte gors nagot palagg pa koparnas rakningar. 

Hans Raland meddelar, att material ocksa kommer att finnas till en 
hostauktion. Till denna aterkommer vi i en senare rapport. 

Stockholm. Adress Sturegatan 19, 5 tr. (Beskow). Tid (under varen) 
kl. 19.30. Den som inte tidigare fatt portkoden bar i forvag 
ringa Hanner (08/667 45 75 bostaden) for att fa koden. 
Torsdag den 18 maj: Visning av auktionsobjekten 
Torsdag den 25 maj: Varauktionen 
Enligt beslut pa arsmotet andras tiden for sammantradena i Stockholm 
fran i host till kl. 19.00. De forsta sammantradena blir da onsdag 
den 13 september och tisdag den den 17 oktober. 

Goteborg. Lokal Norska Sjomanskyrkan, Skanegatan 16. Tid kl. 19.30 
andra tisdagen i varje manad. Program i annons i Goteborgs
Posten sondagen fore motesdagen. Sista sammantrade i var blir 
den 9 maj med visning av objekten i foreningens varauktion. 
Darefter sommaruppehall till forsta sammantradet i host, den 
12 september. 

Vid foreningens arsmote avgick, som redan namnts, Bernhard Beskow 
fran ordforandeplatsen. Foljande funktionarer valdes (oforandrat 
utom i fraga om ordforande och vice ordforande): 

Ordforande 
Vice ordforande 
Sekreterare och kassor 
Ovriga styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Einar Kristjansson 
Hans Raland 
Per Hanner 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Christer Hermansson 
Lars Ingemann 
Ingvar Andersson (for Gbg-klubben) 
Per Olov Abrahamsson 
Tony Bjellefors 
Svante Gustafsson 
Stig Osterberg (sammankallande) 
Sture Hegland 

Var nya ordforande, tidigare vice ordf., Einar Kristjansson ar bordig 
fran Island, 37 ar och lakare bosatt i Huddinge utanfor Stockholm. 
Hans maka skall vi inte forsumma att namna. Hon heter Elin 
Oskarsd6ttir och arbetar vid Islands ambassad i Stockholm,och genom 
henne far vi sedan manga ar atskilligt material av stort intresse 
for foreningen. Paret har en praktig pojke i borja-skolan-aldern 
och vad skulle han heta om inte Kristjan Einarsson. 

Arsmotet faststallde oforandrad arsavgift for 1990. 
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Islandsklubben i Goteborg hall arsmote den 14 februari. Vid detta 
avgick pa egen begaran klubbens mangarige kassor, tidvis ocksa 
sekreterare, Tom Rinman. Foljande valdes till styrelse resp. 
revisor: 
Ordforande 
Vice ordforande 
Kassor 
Sekreterare och bibliotekarie 
Revisor 

Ingvar Andersson 
Johnny Pernerfors 
Bjorn Hagberg 
Kaj Librand 
Ingvar Ottosson 

Liksom under vart och ett av de tre narmast foregaende aren minskade 
medlemsantalet nagot under 1988. Sa har blev utfallet: 

Foreningen Islands-
exkl. Gbg- klubben i 
klubben Gate borg Totalt 

Medlemmar den 1 januari 1988 190 107 297 
Nya medlemmar 9 2 11 
Avgangna och avlidna - 16 - 6 - 22 

Medlemmar den 1 januari 1989 183 103 286 

Av de 286 medlemmarna vid 1989 ars ingang var 66 bosatta utanfor 
Sverige, fordelade pa 

Norden (Danmark 20, Faroarna 1, Island 23, Norge 10) 54 
Europa i ovrigt (Frankrike 2, Nederlanderna 2, Schweiz 1, 

Vasttyskland 3) 8 
Amerika (Canada 1, USA 2) 3 
Australien 1 

Som framgar av denna statistik har vi ett alldeles for litet till
flode av nya medlemmar, sarskilt i Sverige och alldeles sarskilt 
av yngre personer. Sekreteraren maste alltsa aven i ar framfora 
styrelsens forhoppning att alla medlemmar efter formaga och kontakt
mojligheter hjalper till aktivt med att varva nya medlemmar. 
Utnyttja varje tillfalle att tillfora var forening en ny medlem! 
Meddela sekreteraren som omedelbart sander Dig eller den varvade 
en anmalningsblankett for intrade i foreningen. 

Aven foreningens ekonomi skall redovisas. Bokslutet for 1988 visade 
i avrundade belopp foljande. 

Intakter 
Arsavgifter 
Bankranta 

Kostnader 
Rapporter, inkl. porto for dem 
Underskott pa varauktionen 
Ovriga omkostnader (sammantradeskostnader 

i Stockholm, porton och diverse) 
Reserverat for nya medlemsforteckningen 

.Arets overskott 

7.200 
500 

3.300 
3.000 

13.200 
1.300 

14.500 

14.000 
500 

Som synes har bokslutet medgett att storre delen av kostnaden for 
medlemsforteckningen, tidigare planerad att utges 1988 men fardig 
forst 1989, lagts in pa 1988. 

Foreningen redovisade vid utgangen av 1988 ett kapital pa 16.400 kr. 
Dessutom forvaltar foreningen omkring 27.600 kr avsedda for stampel
handboken. 



Nya islandska 
frimarken 

Nyheter fran 
Island genom 
por porsteins 

- 5 -

Efter d e ssa manga foreningsmeddelanden kan vi agna de sista sidorna 
denna gang at litet filatelistiska nyheter. Forst galler det de 4 
nya vackra frimarken som hittills utgivits i ar. 

Facit Utg.- Valor, 
nr dag kronur Motiv etc. 
734 2/2 19 Smalnabbad simsnappa (Phalaropus lobatus) 
735 II 100 Snosparv (Plectrophenix nivalis) 

736 20/4 21 
Nordenfrimarken. Kvinnodrakter 

737 II 26 

De bada forsta tva markena ar nya tillskott till den vackra fagel
serien, som designas av prostur Magnusson, en verklig mastare pa 
detta omrade. 

I Island finns bade den smalnabbade och den brednabbade simsnappan. 
De tillhor zoologiskt sett familjen smavadare men lever mer som 
simfaglar an som vadare. Fageln pa market kallas pa islandska 
odinshani (odenshane), vilket f.o. ocksa motsvarar dess namn pa 
danska och tyska. Den hackar i nordliga omraden, bl.a. i norra 
Skandinavien. Till Island kommer den i mitten av maj och tre manader 
darefter startar den tillbaka soderut pa en lang resa till Indiska 
oceanen, dar den lever till havs utanfor kusterna. Ofta ser man en 
simmande simsnappa snurra runt med valdig hastighet, vilket den gor 
for att med benen virvla upp smadjur till ytan, dar de snappas upp. 
Hos simsnapporna ar det honorna som friar till hannarna, medan det 
omvanda ar det normala i fagelvarlden. 

For 100 kronur far vi pa ett marke tva snosparvar, varav den ena ar 
hannen, elegant vit med svarta vingar i sin sommardrakt. Snosparven 
ar den nordligast hackande av alla sparvar - den ar pa sommaren 
t.o.m. pa norra Gronland. De flesta islandska snosparvar overvintrar 
pa on, som da ocksa far besok av gronlandska exemplar av slaktet. 
Pa vintern haller sig snosparvarna garna nara manniskans bostader, 
och nar det ar kallt far de ofta hjalp med mathallningen av snalla 
islanningar som ger dem fagelfro. 

Islandska kvinnor iklader sig garna en folkdrakt ( 11nationaldrakt 11
) 

vid hogtidliga tillfallen. Dessa drakter finns av flera slag, alla 
med lang tradition. Nar detta skrevs, sokte vi inhamta ett expert
utlatande om de olika drakterna och deras anvandning av Elin 
Oskarsdottir, var ordforande Einars fru, men hon var just da i 
Island. Einars kunskap om kvinnodrakter visade sig vara mera be
gransad. Hon holl dock for sakert, att den finaste hogtidsdrakten 
var skautbuningur, den drakt som finns pa det magnifika 100 kr-market 
fran 1965 (Facit 435). De tva drakter som visas pa de nya markena -
peysufot pa 21 kr-market och upphlutur pa den hogre valoren - ar 
enligt Einar att anse som nagot enklare. (Vi far se om han far bak
laxa av Elin vid hennes aterkomst.) Vackra och mycket kladsamma ar 
de i varje fall, vilket bade kvinna och man kan se sjalv. Vi avstar 
har fran varje forsok att oversatta de islandska namnen pa drakterna. 

Fran por porsteins har inkommit ett nytt meddelande (jfr rapport 73) 
om diverse nyheter fran det islandska postvasendet m.m. 

a) ~y~_p9~~~~~~P~~: 
Talknafjordur har fatt ny ortsstampel av typ B8b. Reykjahl{d har 
tagit i bruk en maskinstampel. 
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b) ~~~!§8~§-~~~~~§~!!~g~~~~!!~~ 
Nedlaggningen av postanstalter i norra Island fortsatter. Den 31 
december 1988 stangdes 3 brefhirdingar i denna del av landet: 
Bordeyri, Reykjask6li och Stadur, varav bada de sistnamnda lag i 
sarnrna kornrnun Stadarhreppur i V.-Hunavatnssysla. Att avfolkningen 
daruppe pagatt lange kanske man kan se av det faktum att bade 
Bordeyri och Stadur en gang i tiden varit postexpeditioner men blev 
nedgraderade till brefhirdingar pa 1950-talet. 

c) ~~~E§~-P~~~~§~§ 
p6r sade i sitt brev, daterat 4 mars, att "nya portohojningar 
vantas inom kort". Att dessa nu kornrnit visas val av valorerna pa 
de n ya Norden-markena, dar 21 kr tydligen ar nya inrikesportot 
(tidigare 19 kr) och 26 kr (forut 24 kr) utrikesportot, bacia i 
lagsta viktsklass. 

d) Ytterligare framgar av p6rs brev 
att Hofn i Hornafirdi fran 1 januari ar stad (kaupstadur), 
att frimarksutstallning hallits i R-vik 7 - 9 april av Klubbur 

Skandinaviusafnara, 
att islandska filatelistforbundet, L1F, forbereder att framstalla 

bildserier (diabilder) av olika frimarksomraden for att tillhanda
h a lla klubbarna (kanske vi nagon gang senare kan fa lana sadana 
till Stockholm och Goteborg?), 

samt att man i host kan vanta publiceringen av en bok om alla island
ska posttaxor genom tiderna. Den ar utarbetad av Olafur Eliassen, 
och den ar mycket efterlangtad. 

I anslutning till det sist namnda vill sekreteraren papeka ett fel 
han nyligen upptackt i den av honom utarbetade tabellen over porto
satser 1873-1920 i katalogen Facit (s. I-57 i senaste upplaga). 
Rekavgiften till "ovriga utlandet" under aren 1902-1908 skall vara 
15 aur (icke 16 aur). Utlandsposten hade alltsa dessa ar faktiskt en 
iagre sadan avgift an posten inom Island och till Danmark, for vil
ken den var 16 aur. Detta tycks ha berott pa en overenskornrnelse inom 
UPU om de internationella taxorna. 

Till uppfoljning av artikeln i rapport 74 om att nummerstampel 250 
tycks ha anvants i Holmavik atminstone 1930 skall vi namna att Ebbe 
Eldrup sant in bild av ett annat fylgibrjef (paketadresskort) till 
H6lmavik. Detta ar fran 1929 och visar H6lmaviks gamla brostampel, 
typ B2cl, paslagen med ·datum 3.VI.29 pa precis sarnrna plats, dar 
250-stampeln sitter enl. bilden pa s. 10 i forra rapporten. Att 250 
anvants i det fallet som H6lmaviks ankomststampel tycks darrned vara 
sakerstallt. 

Annu e n rapport om undersokning av datum pa stamplade marken av 
Christian X 40 aur bla (Facit 140) har inkornrnit. Wilbur Jonsson i 
Montreal skriver att han undersokt 55 exemplar, varav dock mindre 
an ett dussin hade lasbart datum. En av stamplarna "tycks vara date
rad 1922" sager Wilbur, alla de andra var fran 1924, 1925 och 1926. 

Vi har alltsa fortfarande ingen observation av en avstampling under 
den tid, 18/4 - 24/11 1921, som var av speciellt intresse att under
qoka (se tidigare rapporter). 
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