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Foreningen Islandssamlarna 
c/o Hans Raland 
Legendvagen 15 

1. 

175 70 Jarfi:illa 

Rapport sep t ember 1990 
I Nr 80 ) 

IN ~iEMORii\~i 

PER HANNER. 

Vch. Puie. a1t bott.ta. Bo~t:ta a1t da~tme.d de.n. ~:to~ta 
~ammanhc'Uian.de. c.e.n.:tttai6.-Lgulte.n. ;__ valt 6Ci~te.rt ..Cn.g . 
Xnnu me.~t. Bo~t:ta a~t ave.n en myc.ke:t god van. oc.h 
kam~ta:t. De:t:ta ~pe.c...Ce.ii:t 6o~t m..Cn. maka Be.~t..L:t oc.h 
m..Cg ~jaiv, me.n. ave.n. 6o~t aiia an.d~ta. Bade. ..L oc.h 
u:tom 6 olt e.n..Cn.g e.n I ~ian.d~ ~ amiauw. 

V..C ~akna me.d ~o~tg i hja~t:ta:t e.n van~all oc.h 
:t~to6a~:t pe.~t~onlighe:t. Pe.lle. ~.tallde. all.tid upp 
nalt hjaip av n&go.t ~lag be.hovde.~ oc.h man hade 
~te.~pe.k:t oo~t han~ ~ynpunk.te.~t . De. va~t afl.tid vat 
ge.nom:tank.ta oc.h han~ ~yn pa ~ta:t.t oc.h 6e.l omu.tlig. 

Vi ha~t nu 6oltlo~ta.t v&~t lw~~olt oc.h ~e.fute):e.l[alt e. . 
Oc.h ~om ~e./zlte:te.~tali.e. ~lz~te.v han i m&.nga a~t vcha 
RValt:talVLCJ.ppOil.te_~t. /lan-6 manga .timma~t~ altb(J,):e_ mC'.d 
de.~0a ha~t g e:t.t alla i0land-6~amla1te. mangdeJt av 
in.:t~te.~-6ard in6o1una.tion. Fo1t de:t.ta .tac.ka v.Z. va1un.t . 

Jag vU.t ave.n o~tamh&.Le.a oc.h djup;t .tac.ka 6olt 

ai.e.:t a~tbe:te. han n.e.diag:t pa ka.taiogi~e.~tinge.n av 
I~iand~ oiika ~:tampia~t. De:t:ta Mbe:te. bo1tjade. me.d 
~ama~tbe:te. me.i{an valt bOit;tgangne. oO~tlte. ~e.k~te:te.ltalte. 
To~t e. Rune.bo1tg, oc.h M.dan hall Pe.lle. f..ag.t ne.d oe_lt 
ho~t:t myc.ke.n :tid (J..;t 6 Olt~ kn.ing oc.h RO!tlte.~pe.nd e.n~. 
Ma han~ piane.lt kun.na 6uii6oija~. 

Som ~yne.~ ha1t vi Dig, Puie., myc.ke:t a.t.t .tac.lza 
6Ci1t, me.n me.0.t av all.t 6Ci~t vad Du va~t 6o~t o~~ -
En van a.t.t halla i hande.n na1t de..t bla0.tr . . 

Vila i ()~tid mir1 vein , oc.h e. .. ;~>~ hand0laq fJ'tczn 
o 0 ~ ct-C.la . 

13t T<.NH i\ RD 13E SK ()i;,' 



Ordforanden har 
ordet: 
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Kara vanner islandssamlare. 

Som framgar av Bernhard Beskows minnesruna ar Per Hanner borta, och 
har lamnat ett start tomrum efter sig, som den stora sammanhallande 
kraften i var forening. 

Nar styrelsen samlades till mote den 25/6 for att diskutera for
eningens framtid, mattes vi dessutom av beskedet att Einar Kristjansson 
avsade sig sitt ordforandeskap med omedelbar verkan. Ett tufft arbete 
vantade nu de som aterstod i styrelsen, for vi ar alla overens om att 
var forening skall besta. Den skall fortsatta att leva vidare, den 
behovs som sprakror for islandsk filateli. 

Styrelsens sammansattning fram till arsmotet 1991 ar som foljer: 

Tf ordforande: 
Tf sekreterare: 
Tf kassor: 
Klubbmastare: 
Styrelseledamot: 
" 

For Goteborgsforeningen 

Hans Raland. 
Per Olav Abrahamson. 
Vakant. 
Margareta Bjellefors. 
Lars Ingemann 
Christer Engstrom. 
Christer Hermansson. 
Johnny Pernerfors. 

Da ingen i styrelsen ville ta pa sig arbetet som kassor fick 
ordforanden och klubbmastaren i uppdrag ( pa styrelsemote den 6/8 
att losa denna svara not, som nu verkar ha lost sig, da var medlem 
Leif Nilsson tackat ja till uppgiften. Beslut kommer att tas pa nasta 
styrelsemote. 

Det har dragit ut pa tiden med att fa hamta foreningens tillhorig
heter hos Per Hanners dodsbo och under tiden har det varit svart att 
skota den lopande verksamheten i foreningen. Vi har nu antligen f att 
hamta det som fanns i Pelles lagenhet ( sex st stora flyttkartonger ) 
men har annu ej fatt tillgang till foreningens bankmedel. Var revisor 
Tony Bjellefors arbetar med den saken och forhoppningsvis kommer det 
en losning innom kort. 

Att borja sortera 6 st flyttkartonger tar sin tid som ni forstar 
och sekreteraren och jag sjalv ar inte klara an pa langa vagar med det 
arbetet. Nen vi har kommit sa langt att vi har grovsorterat och hittat 
det mesta av foreningens tillhorigheter. Den rapport som ni nu har i er 
hand ar till stor del skriven av Pelle, da vi har hittat manus till 
Rapport nr 80. 

Det ar av storsta vikt att var Rapport far leva vidare och komma 
ut som tidigare fyra ganger per ar, men som ni forstar ar saknaden 
harvidlag stor efter Pelle som var en flitig skribent. Darfor vadjar 
jag till er alla att hjalpa oss att komma igang. Sand artiklar och 
bilder till var Rapport, kom med ideer och uppslag om hur vi skall 
fa Rapporten att leva vidare ! ! ! 

Ni far ha overseende med oss om ni under sommarem skrivit till 
foreningen och inte fatt nagot svar. Vi arbetar med nu och aven med 
det ekonomiska nar kassoren val ar tillsatt. 

Foreningens adress ar numera: Foreningen Islandssamlarna 
c/o Hans Raland 
Legendvagen 15 

Sekreterarens adress: 
175 70 Jarfalla 
Per Olav Abrahamson 
Hornsbruksgatan 15 
117 34 Stockholm. 

Adress till var kassor kommer i nasta Rapport. 

Under arbetet att sortera vara tillhorigheter har vi hittat 
mycket intressant material som Pelle arbetat med under arens lapp, 
bland annat det underlag som skall bli en stampelhandbok. Det materi
alet som ar mycket omfattande och bestar av nastan 2 st full flytt-



Hastens moten: 

Jubileum: 

Folke Lofstrom 
arkitekt SAR 

Djursholm 80 ar 
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kartonger I I Nagot maste goras at detta otroliga material. Det far 
bara inte ligga och bli bortglomt. Finns det nagon som har forslag 
om hur vi skall ga tillvaga ?? Kom med forslag till styrelsen sa vi 
far fatta beslut om vad som skall handa med materialet ! ! 

Hastens forsta mote som skulle varit den 18/9 har instaJlts da 
kallese ( Rapporten ) inte hunnit ga ut i tid. Hastens forsta mote 
blir nu i stallet den 9/10. Ovriga moten i Stockholm och Goteborg: 
se langre fram i Rapporten. 

Ja ! kara vanner. Det var lite av vad som hant denna dystra 
sommar. Vi aterkommer i kommande Rapporter med mera information, det 
aterstar mycket arbete innan var forening ater fungerar med full styrka. 

Med halsning 

Hans Raland. 

Efter dessa tankvarda ord fran ordforanden ar det dags att tanka 
hastens aktiviteter. Vi har i manga ar haft formanen av gratis motes
lokal i Berit & Bernhard Beskows lagenhet pa Sturegatan. Da makarna 
Beskow i varas behovde lagenheten for eget behov sokte vi redan da losa 
lokalproblemet. Vi lyckades delvis da vi fick hyra in oss i Stockholms 
Filatelistforenings lokaler i Gamla Stan. Denna lokal visade sig dock 
vara i minsta laget och Margareta Bjellefors fick det delikata uppdraget 
att soka ny lokal. Hon lyckades med det svara konststycket och fran och 
med i host har vi tillgang till en ny fin lokal i " FALTOVERSTEN " 
vid Karlaplan. Jag tar har tillfallet iakt att uppmana alla medlemmar, 
gamla och nya, framfor allt ni som sallan kommer pa motena. Har finns 
ett gyllene tillfalle att aktivera ert samlande. Ta med bytesmaterial, 
marken och st~plar som du inte sjalv kan harleda ! ! Det finns alltid 
nagon som kan svara pa dina fragor. 

Foreningens hostmoten i Faltoversten ingang Valhallavagen 144. 
enligt foljande: 

Tisdagen den 9/10 
13/11 
27/11 
11/12 

Rum nr 7 19:00 

Goteborgsforeningen haller sina moten i Haga StadsdeJ.shus den andra 
tisdagen i varje manad vilket blir exakt pa samma datum som i Stockholm 
forutom den 27/11. Adressen ar Haga Nygatan 17 och vi far be medlemmarna 
observera att tiden numera ar kl 19:00 

Den 6 september fyllde var medlem nr 2, tillika foreningens 
hedersmedlem, Folke Lofstrom 80 ar. Folke var en av de sex tappra man 
som grundade foreningen den 16/1 1962. Han var ocksa var forste ord
forande och svangde klubban under aren 1962 - 1968. Han uppvaktades 
fran foreningen av tva andra alderman med medlemsnummer 1 resp. 6, 
namligen Lars Ingemann och Bernhard Beskow. Vi onskar Folke all lycka 
i framtiden och kanske kan vi fa se honom pa nagot mote nu nar vi 
har nya lokaler. 



Konungsforin til 
Islands 1907 

De tva olika papp
eren i serien Fri
marksjubileet 1973 
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Stampeln med vidstaende text i cirkeln, en islandsfalk i mitten och en 
kunglig krona upptill ar ju i och for sig mycket vacker . Den ger sig ut 
for att vara en mirmesstampel i anledning av kung Christian IX:s besok 
i Island ar 1907. Vi har for en del ar sedan i dessa rapporter diskuterat 
den narmare och klart konstaterat att den inte ar postal och att den inte 
patraffats pa nagon aktgangen forsandelse. Den firms pa marken i serien 
Tva kungar grovtandat, losa eller pa klipp av brevkort eller pa oadress
erade hela brevkort ( vykort ). 
Att det nu firms anledning att varna vara medlemmar, sarskillt de nytill
kommna, beror pa att Thor Thorsteins meddelat att det vid en utstallning 
i Kopenhamn i hostas utbjods en valdig mangd oadresserade brevkort med 
derma stampel, sam vanligt med marken av nyss namnda serie. De t tycks 
vara nagot gammalt lager av denna fabrikation, sam kommit i marknaden. 

I rapport 78 hade vi ju en langre artickel om frimarksjubileumsserien 
1973 ( Facit 510- 514 ), dar redogjordes bade for nya fynd sam Lei£ 
Fuglstig gjort genom bl.a. arkstudier och for en tidigare undersokning 
som var forening genomforde 1980. 
Vi kunde dar konstatera att marken i valorerna 20, 40 och 80 Kr firms i 
tva varianter: lysande vitt under kvartslampan ( V - papper ) och lysan
de rodbrun under lampan ( R- papper ). Vidare har Lei£ Fuglstig kunnat 
konstatera, att det firms ytterligare tva skillnader mellan dessa tva 
varianter, sam kunde konstateras vid studier av ark: olika perforering, 
av vissa delark ( ur tryckarket ), olika marginalmarkeringar ( pa 20 
och 40 Kr ). Se narmare rapport 78. 
Slutsatsen kunde da bara bli en, namligen att av 20, 40 och 80 Kr 
trycktes tva olika upplagor, varav den pa V- papper var den forst 
leverade. Nagra ytterligare iakttagelser kommer vi tillbaka till 
har nedan. 
Vi stallde i artickeln nagra fragor till er alla och vi har fatt en del 
svar, for vilka vi tackar. 
Ett overraskande inlagg fick vi fran Sigurdur H Thorsteinsson. 
Han anser att det firms 3 olika fluorecenser, namligen vit, gul och 
rodbrun. Den gula har han pa 10 Kr och 80 Kr valorerna, och han har sett 
flera exemplar av vardera. Detta synes strida mot erfarenheter fran 
var 1980 ars undersokning, dar manga av vara medlemmar deltog och dar 
ingen enda inrapporterade gul fluorecens, trots att samma undersokning 
avsag vit och gul fluorecens pa vissa andra islandska marken. Vi har 
diskuterat saken pa sammantrade i Stockholm och med Lei£ Fuglstig och 
alla har stallt sig fragande. Vi kan naturligtvis inte bestrida att det 
firms marken sam lyser gult under kvartslampa, men vi tror att dessa 
tillhor tryckupplagan med V- papper, sarskillt sam Sigurdur funnit 
sadan farg pa 10 Kr - market av vilket veterligen endast en tryckupplaga 
firms. Det kan i detta samanhang noteras att Helge Jonhammar inrappor· 
terat att han vid jamforelser mellan flera fyrblock av 10 Kr - markena 
funnit olikheter mellan vitheten i papperet. Kanske detta kan vara en 
forklaring. 
Leif Fuglstig stallde fragan om nagon hade ett FDC dar inte alla frimar
kena var pa V- papper. Ingen har anmalt nagot sadant och vi tyder detta 
sa att det bekraftar Leifs pastaende att alla FDC har enbart V- Papper, 
vilket ju i sin tur ju bekraftar att forsta leveransen enbart hade detta 
papper av alla markena och att R - papper kom senare. 
En annan fraga fran Leif var om nagon hade 80 Kr pa R - papper avstamplat 
fore dec. 1975. Nagot sadant har inte inrapporterats och Per Olav Abra
hamson och Helge Jonhanmar har uttryckligen meddelat att avstamplingarna 
pa deras 80 Kr icke i nagot fall ligger fore namnda manad. 
Vidare bad vi de sam kunde, insanda anvanbara frekvensstudier pa 
V - resp. R - papper att gora detta. Vi har fatt tva svar harpa, bada 
betraffande 80 Kr - mdrket . Lars Olof Knutsson anger att i ett paket 
1982 ars kilovara farms 64 st av detta marke med fordelningen 60 % 
V- papper och 40 % R- papper. Per Olav Abrahamson redovisar att i 
tva paket kilovara inkopta ca 1984 - 1985 farms 144 exemplar, darav 
44 % V papper och 56 % R papper. Detta resultat starker oss i uppfatt
ningen som vi gav uttryck at i Rapport 78 att 1980 ars undersokning 



NORDIA 91 

Hedlemsforteckning 
1989 
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gav en helt fel bild av frekvensen av de bada papperen pa detta marke. 
Vi antog namligen da, att endast 5 - 10 % av markesupplagah var tryckt 
pa R- papper, nagot sam ocksa gar igen i Facits hoga pris pa detta 
marke pa R - papper. 
Det ar slutligen bara att konstatera, att aven om vi vet att 20, 40 och 
80 Kr - markena £inns pa bade V och R - papper och att R - papperet 
tillhor en senare leverans, sa vet vi inte upplagans storlek av resp. 
papper eller nar R - papperet kom till anvandning . 
Vi upprepar darfor var fraga till medlemmarna pa Island om inte nagon 
av dem skall kunna fa postverket att undersoka leveranserna och tryck
upplagorna for dessa tre marken. Att den nu officiella totaluppla8an pa 
speciellt 20 IZr - market ar fel kanner vi ass nu nastan sakra pa. 

Den nordiska utstallningen NORDIA 91, sam skall avhallas i Reykjavik 
den 27 - 30 juni 1991, har gjort sig pamind genom en forsta bulletin 
sam bland annat innehaller utstallningsreglementet pa islandska och 
danska. Anmalan for deltagande skall vara utstallningskomitten till
handa senast den 15 oktober i ar. Komissarie for utstallningen ar i 
Sverige Hasse Brockenhuus von Lovenhielm, genom vilken upplysningar 
och anmalningsblanketter kan erhallas. I ovriga Norden heter komissa
rierna i Danmark Knud Mohr och i Norge Per M Kindem. Om nagon behover 
adressen till nagon av dessa personer, kan den fas genom var sekreterare. 
Att var forening ar val representerad i Island visas av att mer an 
halften av utstallningskomitten till foreningens medlemmar dari-
bland komittens ordforande Thor Thorsteins och Halfdan Helgason i 
filatelistiska komitten. 

Foreningen 
exl. Goteborg
klubben. 

Islandsklubben 
i Goteborg. 

Totalt. 

Medlemmar den 1 Jan 1989 
Nya medlemmar 
Omfl yt tning 

183 
7 

- 1 

103 286 
7 

Avgangna och avlidna 
Medlemmar den 1 Jan 1990 

-11 
178 

+ 1 
- 7 

97 
- 18 

275 

Vi fick inte med medlemsforteckningen for forra aret i rapport 79, 
eftersom det lange var oklart om ett par G - medlemmar lamnat ass eller 
skulle anses bli kvar i foreningen. Nu kommer den och tyvarr visar 
den aterigen en minskning av medlemsantalet. 
Av medlemmarna vid 1990 ars utgang var oforandrat 66 st bosatta 
utanfor Sverige fordelade enligt foljande: 
Norden: ( Danmark 20, Faroarna 1, Island 24, Norge 9. ) 
Europa: ( Frankrike 1, Holland 2, Schweitz 1, Vasttyskland 3. ) 
Amerika: ( Canada 1, USA 3. ) 
Australien 1. 

Eftersom det ar en angelagenhet for ass alla sam samlare att uppratt
halla intresse och kunskaper for vart samlaromrade vadjar jag sam manga 
ganger forr till var och en av er att hjalpa till med att till fore
ningen varva nya medlemmar. Utnyttja varje tillfalle du har att skaffa 
var forening en ny medlem!!! 
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AUTO/DAN 
JB SCHOCK DK-2650 Hvidovn::- Tmcby Aile 44 t\ 

Tclcfon 01-78 27 II- Postgit·o 8 1816 67 

K~RE ISLANDSVENNER. 

1 0nskes en god ju1 og et udbytterigt nytar 1990 

Er dette 
Stemp1et 
1930-35. Kan 
1897-1902. 

brev regte? Mrerket 
GRENJADARSTADUR 

12 3/4 fra 1897-98 
kendes fra engang i 

uden tlato a11erede i 

er tk. 
uden data 

det vrere anvendt 
Ta1typerne var 

a1tid srette dem i de 
jo 10se og maske gad man ikke 

sku11e jo skiftes dag1ig. 

Der er ingen bagsidestemp1er e11er afsender 
er norma1t 1ukket og skaret op foroven. 

/~Hanner 
Jeg har sendt dette sam en 
ju1ehilsen til vennerne i den 
gamle danske ISLANDSGRUPPE. 
Har du nogen kommentarer til 
brev med dette stempel? Hvis 
finder det interessant nok,vil 
gerne sende det op til dig. 

et 
du 

jeg 

De bedste hilsenner med 0nsket om 

Hv idovre 

en god jul og et 1ykkebringende nytar 

til alle. ~~ 

Har I set denne b1rekannu.l1ering f0r? 

Kuverten 

19.12.1989. 

' 



En antikvastampel 
utan datum. 

8 nya poststamp.lar 

Efterlysning av 
gronlandska stamlar 

Ljusgra liten hund. 
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Ib Schock har sandt oss en bild av ett brevkuvert frankerat med en 
10 aur. t 12 3/4 ( Facit 26 ) som anvandes 1897 - 1902. Kuvertet ar 
adresserat till en person i Akureyri och saknar avsandaruppgift. Det 
verkar i ovrigt fullt normalt for tiden och har oppnats upptill pa 
vanligt satt. Det som ar det markvardiga ar att market ar stamplat med 
GRENJADARSTADUR antikvastampel utan datumsiffror. Samma stampel ar 
ocksa pasatt pa huvudet vid sidan av frimarket. Andra stamplar saknas 
pa huvudet. 
Nu undrar Ib om nagon kan saga om detta kuvert kan vara akta. Som han 
sjalv papekar ar stampeln hind fran aren 1930 - 35, da den saknade 
datumsiffror. Vid den tiden - langt efter normala brukstiden hade man 
antagligen j_nte de losa datumsiffrorna kvar. Hen aven under den normala 
anvandningstiden kunde det ju handa att ett avtryck av de gamla stampel
typerna saknade datum, om man namligen slarvade med att satta i dessa 
losa siffror. Det lean tillagas att sjalva avtrycket ar mycket vackert 
och att stampeln inte ger intryck av att vara sliten under manga 
decennier 
Kan nagon expert svara pa Ibs fraga?? Finns det andra avtryck av 
derma stampel fran tiden kring ar 1900 som saknar datum?? 

Finnur Kolbeinsson har aterigen sandt oss avtryck av nya poststamplar, 
derma gang hela 8 stycken. Det ar stamplar fran Reykjavik 12, Bolingarvik 
Dalvik, Isafjordur, Olofsfjordur, Saudarkrokur, Selfoss och Varmaklid. 
De ar alla av typ B 8 b utom den fran Reykjavik 12 som ar en B 7 b och 
som nu tycks vara regel i fraga om Reykjaviks postanstalter - utan 
stjarnor nedtill. Vid nagra tidigare tillfa1len har vi konstaterat att 
a1la med korta namn fatt B 7 b typ ( de vagrata linjerna utdragna till 
yttre cirkeln ) men sa var det inte derma gang i fraga om Dalvik och 
Selfoss. 
Samtliga dessa avtryck har samma datum, 27/4 1990, vilket visar att 
de gjorts samtidigt i Reykjavik. Om vi forstar detta ratt torde den 
faktiska anvandningen pa resp. plats darfor ligga senare an den 27 april. 
Ratta oss Finnur om detta ar fel antagande! 

Torben Hjorne, som ar kannare av gronlandska poststamplar, ber oss 
eferlysa, om nagon av vara medlemmar kan hjalpa honom med bilder av 
foljande ordinarie poststamplar. Inneborden av sifferkombinationen 
framfor de tva forsta stamplarna ar okand for oss men ar kanske val
kand for samlare av Gronland. 
11 3/4 JULIANEBAB under perioden 590411 - 600613, 621003 - 630430 

och 660211 - 680228. 
33. 1 DUNDAS under perioden 640601 - 710517 
Varianter t. ex. maskinstampel M 1 fran GODTHAB, senast kanda datum 
med vaglinjer och tidigaste med reklamtext. 
Kan nagon hjalpa Torben sa skriv till honom under adress Postbox 536 
DK - 8100 ARHus C. 

Sigurdur H Thorsteinsson meddelar oss att det patraffats ark av det 
lilJa 10 Kr -market med hund ( Facit 587 ), utgivet 1980, dar fargen 
klart avviker fran den normala. De kommer fran markets tryckning 1982 
och tryckdatum ar 26. 2. 82. Medsand bild visar att ark nr 11801 har 
en mycket ljusgra vovve, pa ark nr 11802 ar trycket nagot morkare och 
pa ark nr 11803 har det normal farg. ~~n far val anta att de trycktes 
i nummerordning och forklaringen ar val da att pressen inte varit 
ordentligt infargad vid trycken av de tva forsta arken. Dessa ark borde 
ju ha makulerats men detta skedde tydligen inte. Sa om det utbjudes 
sma ljusgra hundar, vet vi alltsa varifran de kommer. 



Nya islands ka 
frimarken 

.. 

- - ' 
,i~~ _,.,'J :_:.'t-L 

Serien Valgorenhet 
1933. 
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Sedan si s t har vi fyra nya mar ken at t anm~Hcl : 
facit nr. Uq-;.dog . V<1lCiL Ho tiv 

763 

764 

7(;5 
766 

7/5 

2il/G 

21 kr. 

40 " 

21 " 
21 

Europa - mi:irkcn Reykjov:iks g<1n1L1 
posthus . 
r\'y tt postkonto J
Rcykjuvik . 

Tdr:-otL. li."Jg~kytL c . 

Fotboll. 

Vi hor ofta anlcdning at t prisa nya mar ken fr.::'m Island feit· de~;'; 
skonhet. Det kc:m vi obsolut inte gora derma gang n~ic del giillc~l· cl·.' 
forsta tva av dessa marken. I anmalarens tycke ar dessa tV!! i\1:irkc:l1 
grasligt fula. ( De har nu heller inte gjorts av rn!\J.arcn Thrr5du :· 
~1agnusson ) . Det gamla vackra posthuset i slaclens ccntnu ~~ :- <I\'~ 
bildat sa att det ser ut som ett H1ngelsc rncc! gallcr f o r Ccir1·;r,-, ., _ 
och interioren av clet nya posthuset kon j_nte hellec f,OL:J n:'t,c·,- :1 ::: .• 
Jli:irtill biclrnr i1tt Lir.p,cr.nn tir blackn och tdil-: ir~n. f.r1 ,o,;:r ll::1::! r·," · 

en ny brevvi'1g iir. sriJlt5s L inpJacerad j Jn~it·kcrws hogur d~J . i:··t . • 

alltsa inte bara i Sverige man lycka s gc ut fuJa m~irk c 11. 
Gamla posthuset invigcles a r 1915. Postkontoret i cless bo tcc:::.,·.::. :::, 
var huvudpostkontor tillar 1984, men ar sedan cless en " pry;tfLJ!,:: 
som clock har bj_beha1lit narnnet Reykj<wik 1. 
Idrottsmi:irkena uppges vara de forsta i en serj_e pA 10 sacbilil, c;c:;l 

planeras bli utgivna med 2 st per ar under en 5 - arspt:riod . 
I3agskyttet iir ju en udt ldri l3 idrott , men det har som L:ivJjn;~ :;td r :> t: 
i Island fr 3mst lc:mse r a ts av de hanchkappades i drot t s f orbur:d . ·.-:-::·~ 
for market ocks8v is i1r en bi'Jgskytt i rullstol . folholl ;c ir ''ot:J hc::~;:tl' 
en mycket popuL-ir spo rt j Isaland lik.som mmo rst ~icl cs. t\tL l:'n: bo 1 I 
heter " knattspycni1 " pi1 islanclska ( ocde t finw:; pi'l mj r~kN ) he-· :· ': · 
j_nte p;l nlt del zh· stt popuLirl. bland " kni1tli1r " ( :smtqJo_jk;n· 1<• 
svenska ) . Ot·clet konune r av " Knottur " Som bclydcr bo1J C'ller ku !:1, 
som blir " knatt " j s ammunstiHlnin?,ar, och " spyrnn " snm h,;t:y·>·l· 
sparkning. 

Ronald Collin vflr mccl1em i Chicago , har gjort en ob.scrv2ti.on l-Jjn;•, 
valgorenhet s.se rien 19 33 som forbryllat honoPL Det giiJlcr ~ 1l lts<"t dc11 
di:ir lilla fula sericn ( Faci t 200 - 203 ) till forman for SJ:i~ 
radclning, barnavflrcl och Ci ldringsvarcl. Ronald hen i fler0 t1r unr.lcr·:;i.:Z: 
alla stamp lade mar ken och block han har kurma t finna av denna 
serie for att se vilket ar de avstamplats. Enligt hans stati .s Uk 
domineras O.VStarnpJingarna av sadanet gjorcb 1947 . i\vcn onclret 31i1C ri

kanska samla re har enligt Ronald gjor t Ukanancie e rfurcnhe tc:r. 
Ronald unclrar vad detta Hmga avstancl mc1lc:m utgivning och <w';l;;: np 
ling ka n ha berott pi1 . Kan forkla ringcn vara ekonomisk 7 1C) 30 -
talet var ju en period av l agkonjunktucer , troligen ocks!J j Eslcmcl, 
OCh folk kanske inte Vi1r Sa benagna att betali1 fcj r frim2irkCI1 lllCocJ 
tillagg. Under ticl en efter krigets sJut 1945 kon isLirmin[~c~J- Ilil \1.: 
haft det battre stallt och p,~i rna offret cicn lilln slc~ncen t ] 11 
valgorenhet . 
Att sPrien inte blev popuLir. pa 1930 - ta lct br hclt klzn:t, JllCJl 

beroclde det p;J de d<lliga tiderna, sorn Ronald gissar , eller k<msl:c 
var clet bara sa att den inte blev orclentligt lilCirknadsford 0('!10!11 

postverket och valgorenhetsor.ganisationerna 7 Eller fbreclc~~ 
islanningarna a tt sj tta ett vackert va ttenfall ( Gullfos s cl lcr 

Dynjandi ) pa breven an de a llt annat an vackra valgorenhetsmarke na 7 

t-1en varfor sa manga avstamplade pa 1940 - talet ? Var det islanninr,~ 
arna som da aterupptackte serien eller var clet islandssamlC!re nmt 
om i varlden som plotsligt farm a tt de i sin sUimplade samling 
saknade markena i de rma serie med dess lilla upplaga. I det senare 
fallet ar det trolig t at t de flesta marken stamplade efter kriget 
ar orde rstamplade ( sekreteraren har en sa sent som 1958 order
stamplad serie pade n plats i albumet som annars skulle sta torn ) . 
Finns det nagon rnedlem , sam vet me r tin Ronald i dennn sak och om 
denna lilla series underbara oden ??? 
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Islands kilovara: 

Per Hanner 

9. 

Liksom tidigare ar har var medlem i Norrkoping, Stellan Asklund, 
tillsandt oss en sammanstallning av islandsk kilovara inkopt ar 1990. 
Dess innehall synes i huvudsak harora fran aren 1980 - 1984 och av 
slutsumman att doma ar det II en gammal fin atgang II. 

Jag tar mig friheten att kopiera Stellans brev till Per Hanner, med 
hans egna kommentarer till innehallet i kilovaran. 
Denna arliga sammanstallning ar ju av stort intresse for alla islands
samlare och vi tackar Stellan for det arbete han lagger ner och 
hoppas att vi aven i fortsattningen far tillfalle att publicera den 
i var rapport. 
----- ----·---· -- ----·- ------ - ·- - -- --

Foreningen Islandssamlarna 
Wittstocksgatan 2 

1990-08-15 

115 24 STOCKHOLM 

Sammanstallning av 250 gram islandsk kilovara inkopt 1990 

Nu var det aterigen tid att redovisa innehallet i kvarts
kilopaket av den islandska kilovaran, denna gang av 1990 
ars modell. 

Under det senaste aret har den islandska inflationen fortsatt 
att minska, kronan har gatt ner fran cirka 11 svenska oren 
till 10 ore. 

Av bifogade sammanstallning framgar bl a foljande: 
(inom parentes 1989 ars motsvarande siffror) 

* Antalet marken var 1.283 + 34 trasiga. (1.239 + 49) 
* Antalet olika markenjvalorer var 56. (45) 
* Aldsta marke var Facit 560 Europa XVIII. (513) 
* Yngsta marke var Facit 661 Julmarken IV. (648) 

* Hogsta katalogvardet hade aven i ar Facit 609 Malning 
med 50,- Facitkronor i 63/1 ex. (127/9 ex) 

* Storsta antalet marken av en typ var denna gang Facit 
654 Republikens 40 arsdag med 272 ex. (609 Malning 127 ex) 

* Totala katalogvardet enligt Facit 1989 var Kr 21.285 
dvs 16,59 i snitt per styck. (12.290 dvs 9,92 i snittjst) 

Hela 44% av det totala katalogvardet hanfor sig i ar till 
Facit 654 Republikens 40 arsdag med 9.520,- Facitkronor. 

Arets hoga snittpris ar anmarkningsvart med tanke pa att 
endast 209 marken enl Facit klassats som M = massvara. 



STELLAN ASKLUND 
Bostallsgatan 11 
S-602 10 NORRI<6PING 
Sweden 
TeL 011-111505 
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Sammanstallning av 250 gram islandsk kilovara 1 99 0 
Facit 
nr 
560 
571 
573 
578 
584 
585 

587 
588 
591 
596 
597 
599 

600 
601 
604 
605 
606 
607 

609 
610 
613 
614 
618 
619 

620 
621 
622 
623 
624 
629 

630 
631 
632 
633 
634 
635 

637 
638 
639 
640 
641 
642 

646 
648 
649 
650 
651 
652 

Motiv Valor Antal Trasiqa a-pris Totalt 
Europa XVIII 
Skeidarabron 
Livraddningssallskapet 
Kanda islanningar IV 

85 1 M 
70 1 1,-
60 1 M 

II II VI 
II II II 

Djur Islands-hund 
11 Polarrav 
Tradets ar 
Djur Lunnefagel 
11 Knubbsal 
Statsradion 50 a r 

Kanda islanningar VII 
II II 

Faglar Gardsrnyg 
II 

II 

Ljungpipare 
Korp 

Int handikappsaret 

Malning 
Kristendomen 1000 ar 
Snackor Valthorns-
II 

Husdjur 
II 

Kamrnussla 
Ko 
Katt 

Koop foren 100 a r 
Hastsport 
Lantbruksskola 100 ar 
De aldres ar 
Kanda islanningar VIII 
Blommor V Kabbeleka 

80 
100 
120 

10 
90 

120 
170 
190 
400 

170 
190 

50 
100 
200 
200 

5000 
200 

20 
600 
400 
500 

1000 
700 

1500 
800 
900 
750 

II 

II 

II 

11 Fjallnejlika 800 
11 Krakklover 1000 
11 Forgatmigej 2000 

Res i Norden 450 
II 

II 500 
Manskliga storverk 500 

Fiskindustrin 
II II 

Vulkanen Skafta 
Idrott & Friluftsliv 
II II 

Varldskommunikation 

Julfrimarken III 
Kristjan Eldjarn 
Blommor VI Pimpinella 
11 11 Gasort 
Europa XXV CEPT 2 5 a r 
II II 

1100 
1300 
1500 
1200 
1400 
3000 

650 
700 
600 

2500 
650 
750 

1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

67 
51 
28 

2 

63 
1 
1 
1 

30 
12 

11 
6 

10 
6 

31 
5 

10 
5 

83 
1 
3 
3 

11 
40 

4 
5 

13 
238 

6 
5 

1 4 
156 

1 
10 

1 

1 

1 

2 

1 

5 

2 

1 

7 
1 

M 
M 
M 

M 
M 
M 
M 
M 
8 ,-

M 
M 
M 
M 
M 
1 

50 
M 
M 
4 
M 
M 

4 
3 
8 
6 
4 
3 

6 
4 

15 
6 
6 
6 

4 
7 
5 
5 
6 

1 8 

5 
M 
4 
8 
4 

1 ,-

8 -, 

2 -, 

3.150 , -

4 -, 

44,-
18,-
80 , -
36 , -

124, -
15, -

60 ,-
20, -

1.245, -
6,-

18, -
18, -

44, -
280, -
20,-
25, -
78,-

4.284,-

30,-

56,-
1. 2 48,-

4, -
30, -

vr-r \r;Oinr1 1 
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654 Republikens 40 arsdag 5000 272 9 35 9.520,-
655 IOGT 100 ar 1000 6 1 5 30,-
656 Blommor VII Krypljung 650 3 3 9,-
657 II Mjolon 750 2 1 3 6 -I 

658 Arb givareforb 50 ar 3000 8 15 120,-
659 Konstmuseet 100 ar 1200 2 5 10,-

660 II 4000 40 16 6 4 0,-
661 Julmarken IV 600 1 1 2 2,-

56 Olika motiv; valorer 1.283 34 21.2 85 ,-

Resa till NORDIA 91: Vi har tidigare skrivit i rapporten om att foreta en resa 
tillsammans till Island i samband med NORDIA 91. 
Johnny Pernerfors i Goteborgsklubben har en ide om hur den kanske 
ska kunna arrangeras. Johnny som har kanningar innom bussbranschen 
tror sig kunna ordna en kombinerad flyg - buss och ba.tresa. Den 
gar till sa, att han sander en buss med plats for ca. 20 personer 
till Island per bat. Bussen vantar dar pa oss islandssamlare som 
anlander per flyg. Finessen ar da, att vi under vistelsen i Island 
har tillgang till transportmedel samt att vi efter utstallningen 
har mojlighet till en rundresa pa on. Denna resa beraknas vara i 
tre dagar. Nar vi har sett oss omkring ordentligt kor bussen ombord 
baten igen dock med oss som passagerare for resa till Faroarna, dar 
vi stannar i ytterligare tre dagar, fortfarande med mojlighet att resa 
runt och titta pa dessa oar. Fran Faroarna gar baten vidare till 
Lerwic pa Shetlandsoarna dar vi tyvarr inte far ga iland och vidare till 
Bergen. Darifran tar oss bussen till Goteborg. Har slutar resan och 
var och en far sjalva ta sig hem til sin hemort. 
Later inte detta trevligt ?. Forutom det att islandssamlare fran 
hela landet har mojlighet att lara kanna varandra narmare under en 
langre period far vi mojlighet att se oss omkring pa de oar vars 
frimarken vi samlar. 
Hela resan beraknas ta 14 dagar. Nagon kostnad for kalaset ar annu 
inte framraknad, men om du ar intresserad, vand dig snarast till 
Johnny Pernerfors Gropens Gard 8. 424 37 Angered. Tel. 031- 31 18 31!! 



Hos tauk tionen. 

Auktionsregler: 

12. 

Som tidigare meddelats var det var mening att aven i host avhalla 
en auktion. Detta maste vi tyvarr pa grund av Per Hanners bortgang 
avvakta med till varen, da vi inte i tid har haft mojlighet att 
utsanda denna rapport. Inleveranserna av objekt har blivit forsenade 
och vi ser ingen mojlighet att hinna gora i ordning rnaterialet 
fore Jul. 
Vi har inte forran i slutet av augusti fatt tillgang till Pers alla 
papper med utkast till denna rapport, men som den flitige man han var 
var det mesta redan klart och vi har endast behovt renskriva 
manuskriptet. 
Naval, var - auktionen gav ju ett mycket bra resultat och det vi 
hittills fatt in av material for var nasta auktion lovar mycket gott. 
An kan vi dock: ta emot mer material och garna stamp1at sadant. 
Farra hasten befann sig var auktionsforestandare Hans Raland i den 
situationen att han redan pa ett tidigt stadium fatt in sa mycket mat
eria}, att han inte var intresserad av allt for mycket mera. I ar ar 
hans bord tomt och det finns tillfalle for Dig som har lust att salia 
dubbletter och annat att sanda in det. 
Pa basis av vara erfarenheter fran de senasta auktionerna meddelar 
Hans att det han helst tar emot och som saljs bast ar: 
1. Varianter och andra "udda marken " 
2 . Stamplar; sasom nummer, kron och utlandslca stamplar. 
3. Brev och posthistoria. ~ti1itarpost . 
4. Annat stamplat material. 
Ostamplat material, sarskilt efter ar 1950 ( exl . varianter ) har 
salts daligt pa de senaste auktionerna och tas emot endast i man 
av utrymme. For nyare FDC finns ingen marknad pa vara auktioner. 
Vil1koren for saljare och kopare ar ju verkligt formanliga pa vara 
auktioner. 10 % pa forsaljningssumman tas ut av in1amnaren, koparen 
betalar inget annat palagg an i forekommande fall portokostnad. 
Pa vara aulctioner mater Du en verkligt intresserad och kunnig 
samling av kopare fran flera lander med manga specialiteter. 
Hjartligt va1kommna med inlammningar ! ! Vi hoppas pa livligt 
deltagande och att Du som lamnar in kommer med trevligt och bra 
materia} samt att Du satter realistiska "minimipriser ". 
Objekten bor lampligen Jigga inom omradet 50:- 3000:- kr 
mlnlmlpriser raknat. 
Auktionslcomitterade medde1ar att de vill ha Din sandning 
senast den 10/12 1990. 
Visnings och aw(tionsdagar meddelas i nasta rapport. 
Objekt som av nagon anledning inte medtagits i auktionen 
( auktionslcomitten har enligt vart auktionsreglemente ratt att 
gallar i i materialet ) atersandes normalt forst vid slutredo
visningen. Onskas omedelbar retur maste detta anges och returen 
sker da pa inlamnarens bekostnad. 

Om nagon med1em av nagon anledning blivit av med vara auktionsregler 
bifogas en ny sadan med denna rapport. 
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FORENINGEN ISLANDSSAMLARNA 

Deltagande: 

Objekt till 
auktionen: 

Paseende: 

Bud: 

Betalning: 

n~turratt: 

bor sparas 

AUKTIONSREGLER for foreningens ordinarie auktioner 
( galler ej for foreningens kvalitetsauktioner ) 

Deltagande ar forbeh;'Hlet foreningen " ISLANDSSAHLARNAS " medlemmar. 
Person som ej innom foreskriven tid erlagt betalning for kopta objekt 
rna ef vidare deltaga i foreningens auktioner. 

Endast fullgoda objekt mottages ( ej tunna, skadade tander, riss etc . 
Enskillt objekt under kr. 25:- minimipris mottages ej. 
Foreningens provision uppgar till 10 % av uppnatt pris per objekt. 
Foreningen avraknar objekt efter det att betalning erhc'Ulits. 
Osalda objekt atergar till inlamnaren. 
Auktionskomitterade forbehaller sig ratten att avboja objekt 
och/eller fordra akthetsintyg. 

1. Objekt skall uppsattas pa kart ( garna sonderklippta Visirblad ) 
och laggas i pergamynkuvert. 
Katalognummer och pris utsattes, aven mlnlffilpriser. 
Lista over inlamnade objekt utskrives med objekten i 
katalognummerordning. Pa listan uppgives om postfriskt eller ej. 
Garna aven din uppfattning om centrering och tandning. 
Stamplar klassas och beskrivas kortfattat. 
Extrakostnad for montering av objekten: 3:- pr st. 

2. Koparen debiteras rek - porto for tillsandning av erhallet objekt. 

Objekt kan erhallas till paseende med returplikt innom en dag efter 
mottagandet och mot erlaggande av tur och retur - porto. 
Fotostatkopia kan erhallas mot erlaggandet av 2:- pr objekt plus porto. 

Bud kan ges skriftligen till person som anges i auktionslistan 
eller genom muntligt bud vid auktionen. Resevbud kan aven anges 
( t. ex. nr 118 = 100:-. om ej erhalles, sa bjudes pa nr 119 = 100 kr. ) . 

Betalning sker mot postforskott, for medlem utom Sverige dock 
i forskott efter erhallen rakning. 

Skulle objekt i vasentlig grad avvika fran beskrivningen, 
rna retur ske innom 8 dagar efter erhallandet. Samlingar ej 
returratt. Objekt som erhallits till paseende fore auktionen 
och sedan inropats, rna ej returneras savida det ej ror sig 
om falsifikat.Vid retur erhaller nast hogsta budgivare objektet. 

" ISLANDSSM1LARNA " 

( 1/8. 74 ) 
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Sedan forra rapporten har systerforeningen i 
Goteborg passat pa att fylla 25 ar. I dagarna tva firades 
detta jubileum pa hotell Opalen. Utstjllningen som inte 
var nagon traditionell sadan utan en mera ansprakslos, 
djr klubbens medlemmar i vardera tva ramar kunde visa 
upp sina filatelistiska fjrdigheter. Ingen bedomning 
av samlingarna gjordes utan publiken fick rosta fram 
vilken samling som den fann vara bast . 

Hjr kunde man ocksa for sista ga n gen se delar av 
Invar Anderssons stampelsamling innan den skingrades 
for alla vindar pa Lars Tore Erikssons auktion. Lars Tore 
sam jr medlem i var forening passade pa att visa sitt 
fina auktionsmaterial och lade vjl hjr grunden till 
ett utmjrkt resultat nagra veckor senare. 

Ett antal handlare hade ocksa lockats att deltaga, 
och Hans Raland och undertecknad i islandssamlarnas 
auktionskomitte hade ett eget bord dar vi salde kvarvar
ande objekt fran varauktionen samt en hel del bra mate
rial fran Handelsbolaget Eyri. Vi kunde skonja samma 
tendens som pa auktionen. Islandska brev och stamplat 
material sjljer bra medan for njrvarande det jr svart 
att bli av med ostjmplade mjrken. 

Goteborgarna med Johnny Pernerfors i spetsen hade 
lagt ner stor moda pa att allt skulle fungera och ut
stjllningslokalen var sa dar " lagom " star for att alla 
skulle trivas. Dessutom passade Norge - klubben i 
Goteborg pa att jubilera samtidigt och arrangemangen 
delades salunda mellan de tva klubbarna, som tydligen 
aven har manga medlemmar gemensamt. 

PA lordagskvjllen avats supe i hotellets matsal 
och gladjen stod hogt i tak. De enda som mojli ge n var 
lite nedstamda var val de som haft " turen " att vinna 
akta faroisk klippfisk pa lotteri. De blev plotsligt 
ensamma vid sina bord. Lotterivinst var aven det akt
gagna rek - brev vari namnda klippfisk anlandt. Aven 
detta hade en doft av den fina varlden. 

Som helhet kan man val saga att det var ett " lyckat 
spektakel " och Goteborgsklubben har all anledning att 
vara nojda med sitt jubileum. Gor ga rna om det igen 
om 2 5 ar ! ! ! 
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Arets stora filatelistiska begivenhet i Norden, NORDIA 91 avholls 8 - 12 augusti 
i den gamla lardomsstaden Lm1d. LokaJ var Sparta konferenscenter med ti1lhorande 
idrottshall i vilken de flesta ramarna var placerade. Har var ljust och luftigt och 
samlingarna kom till sin fulla ratt och har visades den traditionella filatelin, 
mastarklassen och hedersklassen till vilken Islands Riksarkiv var inbjudna. Posthistoria 
och Luftpost hade daremot hamnat i tva mindre rurr1 bredvid idrottshallen och har var 
forhallandena inte lika bra, lagt i tak och samre belysning. 

Sju postverk och ett otal handlare sorjde for att ingen behovde lamna utstallningen 
tomhandt, antingen det gallde frimarken eller tillbehor och album . 

Er nya orforande samt sekreterare var pa plats och kunde konstatera att av Islands
klubbens medlemmar var fern representerade med samlingar samt ytteligare tva stallde ut 
i litteraturklassen. Des~utom fanns tre andra Islandssamlingar att beskada. Dess 
agare ar dock inte medlemmmar i var forening vilket ar att beklaga. 

Den verkliga parlan av Islandssamlingarna var Ebbe Elclrups exponat 
"DE KLASSISKA FRIHARKSUIGAVORNA OCH FORFILATELI ", vilket ocksa belonades med Guld 
plus hederspris. Samlingen var ocksa nominerad till Grand Prix Nordique. Ebbe fick 
dock inte Gran Prix men far anda vara nojd med sin insats. Samlingen innehaller det 
mesta i fraga om skillingar, stamplat och ostamplat, provtryck, skeppspost och 
utlandska stamplar. detta maste val vara en av de battre Islandssamlingarna, nu nar 
Holger Crafoords samling ar splittrad. 

Stig Osterberg visade sin samling" TVA KUNGAR ", en samling som stadigt forbattras, 
denna gang mecl nagra nya brev som jag tycker mig l<:anna igen fran vara senaste auktioner. 
Stig fick Start Silver vilket ar ett snapp hogre an i Fredriksstad forra aret. 

Lei£ Nilssons fina samling " BRITTISK OCH AHERIKANSK NILITARPOST PA ISLAND UNDER 
ANDRA VARLDSKRIGET ", har ocksa forbattras sedan sist den visades. Leif har nagra 
helt unika brev som han ar makta stolt over bland annat ett med sUimpeln " POST 
OFF 001 " samt ett med stampeln " BR CENSOR 1171 HOHE DEPOT . R. E. P. S. 18 " 
vilka endast ar kanda i endast ett ex srunt en hel del andra rariteter. Tyvarr ar val 
detta svara SW111ingsomrade forborgat for nagra fa Specialister spridda over hela varlden. 
Leif fick trots forbattringarna noja sig med Start Silver, sru11ma som i Norge. 

En islandsk hembygdssamling ar inte ofta man ser pa vara breddgrader, men pa Norclia 
fanns en med, signer ad Gudmundur Ingimundarson. Samlingen kallas " WEST.MANNAOYAR " 
och omfattade stamplar och brev fran 1873 och frammat i tiden. Har fanns det mesta av 
de stamplar som kan tankas ha flli1Dits pa oarna fran lapidar till bro och reklamstamplar, 
samt naturligtvis nar det galler oar, skeppspost. Gudmundur fick Silver/Brans for sin 
samling vilket undertecknad nog tycker var i snalaste laget. 

Tva Luftpostsamlingar visades ocksa. En av var medlem Pall Asgeirsson och en av 
en annan islanning Thorvaldur Johannesson. Jag ar tyvarr inte mannen att ratt bedomma 
denna typ av samlingar da det ju ofta handlar om lavade objekt, men dommarna gav 
samlingarna Start Silver respektive Vermeil sa dar maste ha funnits bade kunskaper 
och bra material . 

I litteraturklassen stallde Thor Thorsteins ut sin " POSTHUS OG BREFHIRDINGAR 
A ISLANDI "och Sigurdur Thorsteinsson sin" ISLENSKE FRIHERKERI 1990 ". 
Bagge fick Silver. 

Av ej foreningsanslutna samlingar vill jag namna finlandaren Lars Tryggs verkligt 
fina specialsamling" ISLAND". en utomordentlig samling dar man bl. annat kunde se 
ett skillingbrev! Inte sa illa, samt en hel del annat smatt och gott . Lars fide 
ocksa Guld for sin samling. 

I hedersklassen visade Islands Riksarkiv" ISLANDSKA BREV FRAN 1800- TALET ". 
Har fanns de brev somm hittades for ett antal ar sedan med. Om jag inte missminner mig 
sa visades de for forsta gangen pa Hafnia 87 . Jag raknade till 10 st skillingbrev 
plus 8 st do tjanste. Ner an vad som finns ute pa oppna marknaden. Vad jag framst lade 
marke till var ett foljebrev till pengapacke innehallande 283 riksdaler 13 skilling, 
frankerat med 1 st 4 plus 19 st 8 tjansteskillingar samt ett senare brev frankerat med 
10 st 20 aur. violett T 14. A - nyansen. Aven detta ett foljebrev till pengapacke 
med innehallet 520 Kr gru11malt mynt. 

For oss andra Islandssamlare var det annars val sorjt pa utstallningen. Ett start 
antal handlare sag till att planboken var mager vid hemfarden. En del av oss hade 
gjort fynd i deras valforsedda lador medan andra kru11made noll. Hemresan traddes dock 
ett minne rikare for livet. 
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