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Foreningen Islandsamlarna 
c/o Hans Raland 
Legendvagen 15 
175 70 Jarfalla 

Arsmoten: 

Rapport april 1991 
I Nr 82 I 

Hej pa er islandssamlare ! ! ! 

Nu nar det nya aret rullat igang med nagra manader, kan man 
val konstatera, att den allmana lagkonjunkturen smittat av sig 
aven pa frimarksfronten. Inga auktioner av nagon hogre dignitet 
har avhallits och pa de klubbmoten jag bevistat har medlemmarna 
hallit hart i planboken. 
Ja sa var val ungefar situationen innom filatelin i borjan av 
mars, nar det var meningen att denna Rapport skulle sandas ut 
till vara medlemmar. Sedan dess har det bade hallits manga 
auktioner och lattat pa pengamarknaden. Jag hade ocksa fort
sattningsvis skrivit en hel del om den auktion sam var planerad 
att avhallas innom Is1andsamlarna den 20/4. Men det verkar som 
om det gatt troll i den har auktionen. Meningen var ju fran 
borjan att den skulle ha varit en hostauktion, men pa grund av 
Per Hanners bortgang bestamde vi att flytta fram den till i 
var. Men tyvarr, det blir ingen auktion i var heller. Hans 
Raland, som ar den sam har haft hand om ansvaret for auktionen, 
har blivit sjuk och ar fortfarande sjukskriven. Vi har darfor 
sa lange sam mojligt, vantat med att sanda ut den har Rapporten, 
i avvaktan pa Hans tillfrisknande. 
Men skarn den sam ger sig. Motet i Stockholm den 16/4 beslot att 
fullfolja auktionen och ta vid dar Hans slutat. Det ar darfor 
vart mal, att i slutet av augusti kunna sanda ut auktinslistan. 
Vi kommer att ha visning i Stockholm den 10/9, ( visningsdag 
i Goteborg 21 - 22 sept. ) och auktionen kommer att avhallas 
den 8/10. 

Det planerade arsmotet i Stockholm den 12/2 skots pa var 
revisor Tony Bjellefors inradan fram till den 12/3. Inga and
ringar personmassigt gentemot den provisoriska styrelse sam 
valdes vid Per Hanners bortgang skedde, utan motet valde 
styrelse enligt nedan: 

Ordforande 
Sekreterare 
Kassor 
Klubbmastare 
Styrelseledamoter 

Styrelsesuppleant 
Revisor 
Revisorssuppleant 
Valkommitte 

Hans Raland 
Per Olav Abrahamson 
Lei£ Nilsson 
Margareta Bjellefors 
Christer Engstrom 
Johnny Pernerfors for Goteborgsklubben 
Lars Ingemann 
Tony Bjellefors 
Svante Gustavsson 
Stig Osterberg ( sammankallande ) 
Sture Hegland 

Det ar avsikten att styrelsen innom sig skall utse en vice 
ordforande, men detta ar i skrivande stund annu inte gjort. 

Arsmotet faststallde oforandrade arsavgifter for 1992 



Bokslut for 
1990 

2. 

Islandsklubben i Goteborg hall daremot sitt arsmote pa 
forutbestammt datum. Inga storre forandringar i styrelsen 
intraffade. Enda skillnaden ar att Owe Jakobsson lyftes upp 
ett pinnhal, fran att ha varit vanlig styrelsemedlem valdes 
han nu till vice ordforande, en post som klubben saknat det 
senaste aret. Styrelsen i Goteborg har nu foljande samman
sattning. 

Ordforande 
Vice ordforande 
Kassor 
Sekreterare o bibliotek. 
Auktionar 

Johnny Pernerfors 
Owe Jakobsson 
Bjorn Hagberg 
Kaj Librand 
Bengt Olofsson 

Vid motet bestammdes att arsavgiften for 1992 forblir ofor
andrad, alltsa 60 kr varav 15 kr gar till klubbkassan och 
45 kr till riksforeningen. 

Foljande uppgifter galler Foreningen Islandssamlarna 
( Goteborsklubbens boks1ut ingar alltsa inte ). 

Inakter 
Arsavgifter 
bverskott varauktionen 
Ran tor 

Summa intakter 

Kostnader 
Rapporter inkl. porto 
ovriga omkostnader 

Summa kostnader 

Resultat fore extra ordinara 
intakter 

Rea. vinst salda inventarier 
Restitution skatt for 1985 

ARETS RESULTAT 

1990 
11.735 

2.250 
2.467 

16.452 

5.915 
4.565 

10.480 

5.972 

188 
0 

6.160 

1989 
12.530 

345 
1.640 

14.515 

12.585 
4.071 

16.656 

-2.141 

0 
904 

-1.237 

Arets resultat kan synas stort om man jamfor det med 1989 
ars minussiffror, men man maste har betanka att endast 3 
Rapporter utkom under 1990 mot hela 5 st plus medlemsfor
teckning under 1989, samt att 1989 ars resultat belastas 
av ett stort inkop av kuvert till dessa Rapporter. Ett inkop 
som vi fortfarande naggar av. Varauktionen bidrar ocksa som 
synes till 1990 ars goda resultat. 

Foreningen redovisade vid utgangen av 1990 ett kapital pa 
21.300 kr. Dessutom forvaltar foreningen omkring 31.600 kr 
avsedda for en framtida stampelhandbok. 



3. 

Frimarksjubileet En frimarksserie som vi skrivit en hel del om under aren 
1973. som gatt,ar den som utgavs till 100- arsjubileet av Islands 

forsta frimarken. Men det har alltid varit de olika pappers
sorterna som avhandlats, vilket kan vara nog sa intressant. 
Nu vet vi ju alla, att det finns ett otal olika varianter eller 
avarter som det ocksa kallas av de har markena. Det finns for
skjutna tryck, saknade tryck, felperforeringar och tomrutor 
for att nu namna nagra exempel. 

Jag tanker gora en undersokning bland medlemmarna for att 
forsoka klura ut hur mycket det egentligen finns av tydliga 
varianter pa denna serie. Alltsa inga flugprickar, utan med 
ogat tydligt synbara fel. Det ar aven intressant att fa veta 
de priser som betalats for dessa marken, ty auktionsfirmorna 
hugger garna till ordentligt, av vad jag har kunnat se, i de 
kataloger som jag gatt igenom pa jakt efter material till 
denna undersokning. 

Pa sikt tanker jag mig, att i Rapporten kunna ge en over
sikt av de varianter som finns och aven en prisbild. Jag far 
darfor be de medlemmar som ager marken marken med tydliga vari
anter av denna serie, eller de som har auktionskataloger med 
bilder darav, att sanda mig kopior av markena samt priset pa 
desamma. 

Har nedan visas en liten kollektion av bilder pa de vari
anter som jag hittat i egna kataloger fran senare ar samt be
garda och erhallna priser. Men det finns manga fler, sa val-
kommna med bilder ! ! ! Sekr. 

Hastarna forskjutna in i frimarksbilden. 
Frimarkshuset 1979. Utrop 500:- Betalt ????? 

Eaten starkt forskjuten till hager. 
Lars Tore Eriksson 1990. Utrop 1000:- Betalt 1000:-

Felperforeratl samt till vanster forskjutet patryck. 
NOVA. 1990. Utrop 1000:- Betalt 1500:-
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Bibelbrevet. 

5. 

En sak som roar mi g mycket, ar att sitta och bladdra 
i gamla auktionskataloger och dromma om de priser som man 
pa den tiden kunde inhandla rariteterna for, garna i dagens 
penningvarde. I en sadan katalog fran det stora auktions
huset David Feldman i Schweitz hittade jag den verkliga par
Ian innom islandsk filateli " Bibelbrevet ", till det natta 
utropspriset av 300 000 Sfr. Brevet ar ju en skonhet och 
kant av de flesta, men historien bakom det kanske inte alla 
kanner till och i den fina katalogen finns dess historia 
nedskriven. Jag gor darfor som Martin Ljung, som pastod att 
man far stjala tre takter, jag stjal hela historien fran 
Feldman, som i sin tur stulit den fran Informa. Fritt over
satt fran engelskan. Jag kan inte paminna mig om att den har 
artikeln varit inford i Rapporten tidigare, men om sa vore 
sa tal den att lasas igen. Alltsa ur Feldmans katalog: 

Ve~ my~kc~ be~omda o~h my~ke~ va~de6u~~a B~be~ - b~eve~ 
6~anke~a~ med 22 -6~ Tjano~e 8 ok. Tand. 14 X 73 7/2 p~u-6 
7 o~ Tjano~e 4 ok. Tand. 72 7/2 o~amp~a~ 7876. Ve~~a a~ de~ 
ena av enda-6~ ~va kanda ~jano~eb~ev med ok~~~~ngma~ken. 
En~~g~ va~ upp6a~~n~ng a~ de~ de~ 6~nao~e objek~e~ ~nnom 
~o~andok 6~la~e~~. 

En my~ke~ b~a beok~~vn~ng av de~~a 6enomena~a b~ev 
va~ Ln6o~d ~ en ~n~e~na~~one~~ ~~dok~~6~ II In6o ~ma ", a~ 
7973 da b~eve~ u~~opade-6 pa auk~~on ~~~~ m~n~m~p~~oe~ 
75 0 000 Vm. 

06~a a~ de~ enda-6~ en ~en ~Lll6a~t~ghe~ a~~ okanda 
k~enode~ a~e~upp~a~k-6. Och de~ a~ ~n~e ovan~~g~ a~~ upph~~~a 
~en 6o~-6~ ~n~e ~noe~ va~de~ av de~ upp~a~k~a. 

Pa oomma~en 7972 h~~~ade en a~d~e he~~e ~ lo~and en 
FL~a~el~o~~ok ~a~~~e~ av hogo~a d~gn~~e~. dotd ~ en ave~ 
100 a~ gamma! b~be~. Han btev medve~en om deo~ va~de 6o~-6~ 
na~ han v~oade b~eve~ 6o~ en 6~~ma~kohandta~e ~ Reykjav~k, 
v~tken e~bjod o~g a~~ oalja de~ va~de6ulta 6ynde~ pa ~omm~oo~on 
Venne kon~ak~ade tedande Ln~e~na~~onetta 6~~ma~k-6auk~Lona~e~ 
o~h en ny oenoa~~on kunde kono~a~e~a-6 ~nnom va~ldo6~la~et~n . 

Ve~~a 6ynd a~ ~n~~eooan~ pa me~ an e~~ oa~~. Fo~-6~ och 
6~am-6~, e~~ b~ev med okLtt~nga~, de 6o~-6~a 6~~ma~kena oom 
u~g~v~~-6 ~ Htand a~ 1973. I o~g ojalva ~a~~~e~e~. F~am ~~tt 
nu ha~ enda-6~ 22 oadana b~ev h~~~a~-6. Men vad man atd~~g 
oe~~ ~~d~ga~e va~ e~~ b~ev med ~jano~ema~ken. Ve~~a b~ev 
a~ da~6o~ un~k~. ope~~et~~ da de~ a~ 6~anke~a~ med 23 o~ 
av deooa ma~ken o~h a~~ de ov~e 20 6o~~6a~ande oL~~e~ Lhop . 
Fa~gen oom anvande-6 v~d ~~yckn~ngen av deooa ma~ken a~ vatd
~g~ kano~~g 6o~ !ju-6, men deooa a~ 6o~~6a~ande 6~ao~ha e6~e~ 
na-6~an 100 a~ ~a~k va~e a~~ de ~ega~ 6o~va~ade ~ b~be~n o~h 
atd~~g bt~v~~ u~oa~~a 6o~ dago~ju-6. 

Sjatva b~eve~ ge~ en i~~en gi~m~ av ~oiandok h~o~o~~a . 
Ve~ ~n6o~me~a~ pol~oen ~ A~neooyoiu ~ oydoo~~a Toland a~~ 
e~~ pake~ med penga~ ~ ny vaiu~a " K~ono~ " komme~ a~~ 
oanda-6 ~~tt honom o~h ~no~~ue~a~ honom a~~ u~6o~a vax~~ng 
av gamta penga~ mo~ nya. B~eve~ kan moj!~gen ha ~nneha~t~~ 
nag~a av de nya oedta~na v~~ke~ kan 6o~kta~a den hoga po~~o
-6a~-6en. Ven nya va~u~an b~ev ~n~~odu~e~ad a~ 1876, a~~~oa 
pa den ~Ld da de ~o~andoka o~ampta~na ~n~e V~oade a~~a~e~ 
utan enda-6~ da~um. Tex~en L b~eve~ o~h en de~ and~a da~a 
V~oa~ do~k a~~ de~ avoande-6 a~ 1876~ de~ Ob~u~na OCh Va~ 
beva~ade o~g~t~e~ pa bako~dan v~oa~ a~~ b~eve~ avoandeo av 
de~ lolandoka M~n~o~e~~e~, v~tke~ ~ep~eoen~e~ade kungen av 
Vanma~k o~h -6om va~ anova~~g~ 6o~ vax~~ngen av va~u~an. 



M~te pa Nordia: 

6. 

Det skall pApekas att sedan detta skrevs Ar 1983 har 
det stora fyndet i Islands Riksarkiv pAtraffats och att det 
numera finns mer an 2 kanda Tjanste - skillingbrev. 

Laser man lite noggrannare pA kuvertet, ser man att det 
stAr II Fy1gir fersi g l. penningabiggull med 75 Kr i 10, 5, 
2 og 1 eyrir. penningum = 37 Rd. 48 sk. 11

• Detta ar alltsA 
ett f~ljebrev till pengapacke och denna pengapacke innehAller 
inte som antyds i artikeln sedlar, utan mynt, ( 75 Kr i smA
mynt vager en hel del ) vi1ket f~rklarar det h~ga portot. 
Langst ner pa kuvertet star det II .mf: 75Kr Lf/Arn " vilket 
tyder pa att pengarna kontrollraknats av tva tjansteman 
innan de placerats i pengapacken. ( I Sverige hade vi under 
ett antal ar nagot som kallades II upprakning II da avsandaren 
ville ha papper pa att han sandt ratt summa pengar. Detta var 
inte gratis utan kostade en slant extra ). Kanske anvandes 
samma f~rfarande i Island. Till siffrorna 10 a 82 Kr har 
jag ingen f~rklaring. De kan inte motsvara portot pA brevet 
som omraknat i kr torde bli ca. 3.50.kr. Kanske nagon 
av vara medlemmar kan f~rklara detta?? Sekr. 

I samband med utstallninen Nordia 91 i Reykjavik har 
framkommit ett f~rslag om att arrangera ett m~te f~r de av 
f~reningens med1emmar som bevistar utstallningen. Johnny 
Pernerfors som var i Island nyligen hade darf~r i uppdrag 
att sondera m~jligheterna att fa tag i en lamplig lokal f~r 
andamalet. Johnny meddelar nu att det troligtvis inte ar 
nagra problem med lokal och det ar darf~r var malsattning 
att pa ett eller annat satt ordna ett m~te. 

Har kommer nu en busslast medlemmar fran Sverige och 
jag vet aven att ett gang danskar kommer till Island. Vi 
far alltsa e tt gyllene tillfalle att tillsammans med is
lanningarna och kanske aven medlemmar fran andra lander, 
lara kanna varandra och knyta kontakter som kan framja is
landssamlandet. 

Det kommer att bli ett mycket informellt m~te, dar vi 
i den nya styrelsen garna vill presentera oss f~r de med
lemmar som inte kanner oss. Vi tanker ocksA prata lite om 
den utstallning som vi planerar pa Postmuseum i Stockholm 
i samband med f~reningens 30 arsjubileum. Vi hoppas ocksa 
att de medlemmar som normalt inte kan komma till vara m~ten 
i Stockholm och G~teborg presenterar sig. Kanske har de 
ocksa nagra nyheter att komma med. Sedan avslutar vi med 
en kopp kaffe under trevliga former. 

Nya medlemmar: Sedan f~rra Rapporten skrevs har 4 nya medlemmar invalts 
i f~reningen vilket ar mycket g ladjande. Den 15/1 invaldes i 
Stockholm Perarne Bryntesson fr a n Halmstad som samlar Island 
och DVI stamplat.Perarne talade om f~r mig nar vi traffades pA 
ett barndop att han samlar ~ar med Japan som specialitet och 
jag var naturli g tvis inte dummare an att varva honom till var 
f~rening.Den 1 2 /3 valde vi in Don Lee fran Devon i England som 
medlem. Don skrev till f~reningen och ville ha vara auktions
listor sig tillsanda. Sedan har vi haft en skriftvaxling och 
det hela slutade med att Don nu a r medlem och att jag har fatt 
anskaffa ett lexikon at honom, sa att han skall kunna lasa 
Rapporten. Snacka om intresse!!. Samma datum invaldes i G~te
borg Tryggve Johansson fran just G~teborg vilken samlar Island 
samt far~iska brev, och Rude Palsson fran Boras med samlings
omrAde Island. Dessa herrar vet jag dessvarre inte mer om. 

Jag ~nskar er alla valkommna till Islandssamlarna och 
hoppas att ni skall trivas med oss. Och snalla ni, har ni m~j
lighet att bes~ka vara m~ten antingen i Stockholm eller G~te-
borg g~r det!! Det ar alltid stimu1erande att traffa lika-
sinnade. Och vad mycket man lar si g . 



Summering av 
1990 ars 
fimarken: 

7. 

1990 ars jul - marken utkom redan den 8/11, vilket jag av 
av nagon anledning f~rbisag i den f~rra Rapporten. Ratt skall 
emellertid vara ratt och har kommer en anmalan av dessa marken, 
sam till skillnad fran de senaste arens skapelser verkligen 
ser ut sam jul - frimarken, med dans kring granen och med ung
domar sam sjunger julvisor. De ar tecknade av en engelsk barn
boksillustrat~r vid namn Brian Pilkington och man maste nag ga 
tillbaka till ar 1982 f~r att hitta nagra islandska jul - marken 
sam kan matcha de har markena vad utf~randet betraffar. Mark
ligt att man maste fara anda till England f~r att hitta en bra 
konstnar till islandska jul - marken. Da dessa aven ar tryckta 
i England av BDT International Security Printing Ltd i Bucking
hamshire kan man med fo g saga att dessa marken ar en helengelsk 
skapelse. Strack pa dig Albion ! ! 
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Kommer ni f~resten ihag 1982 ars Jul - marken ?? Det ar de 
markena dar tre faglar resp. tre klockor i olika farger ses 
mot en vit bakgrund med noter av en komposition ur en dikt av 
den islandske skalden E Sigurdsson. I sin enkelhet kanske nagra 
av de finaste jul - frimarken sam framstallts i Norden. 
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Da man tittar tillbaka pa den islandska frimarksutgivningen 
under 1990 far man val betrakta den sam ganska bra, med undantag 
f~r djupdykningen med Europa - markena. Fagel - markena i arets 
b~rjan var sam alltid mycket vackra och de fyra landvattarna 
i haftet, utstralar kraft och styrka, vilket kunde beh~vas f~r 
att f~rsvara Islands kuster. Jag tycker nag ocksa att farg
valet denna gang g~r markena mer attraktiva an tidigare ut
gavor. Idrottsmarkena ar i mitt tycke lite val difusa i sin 
utformning och om de senare markena har jag ju nyligen skrivit 
i Rapporten. Men jag tycker nag - att ju mer man tittar pa 
market med stenformationen Hvitserkur, desto mer framtonar 
den dar f~rhistoriska jatte~dlan. 

Sam helhet alltsa. Godkandt. 
Det nominella vardet av arets 24 olika marken ( ovanligt manga 
pa grund av haftet ) blir 830 Isl kr. 934 kr om man vill ha 
hela haftet, vilket skall ses mot f~rra arets 1067 kr f~r 17 
marken. Men da bidrog det dyra 500 kr - market till att h~ja upp 
priset. Den islandska kronan star f~r n&rvsrande i 0,10 Skr. 
sa slutsumman ar anda inte alltf~r avskrackande. 

Om man ser detta mot bakgrunden av det svenska postverkets 
vansinniga frimarksutgivning

1
med ars- satser sam betingar 

atskilliga hundralappar, maste man val anda anse att det island
ska postverket hailer en mattlig utgivningstakt och att dess 
frimarken ar bade vackra och samlingsvarda. Speciellt sam upp
lagorna inte sallan understiger 1 000 000 ex. 



8. 

De ovriga tidigare II Danska kolonierna II hamnar pa en 
liknande niva. Faroarnas arsmapp kostar 77:90 Dkr och Gronland 
som ju normalt inte ger ut sa manga marken per ar hamnar 1990, 
tack vare ett dyrt hafte pa 78:75 Dkr. 

Man kan alltsa sammanfatta att det fortfarande inte ar 
alltfor dyrt att samla II vara oar II och att man far ju dess
utom vackra marken pa kopet. 

Gronlands Dagarna efter det att jag skrev dessa rader fick jag mig 
frimarken 1991: tillsandt det Gronlandska Postvasendets definitiva frimarkspro

gram for ar 1991. Det visar att arets arssats hamnar pa en hogre 
niva an 1990, da hela 12 olika marken kommer att ges ut. 

Sveriges 
frimarken 1991: 

Det hogre priset beror pa att ett nytt 50 kr - marke, som 
skall ersatta lax - market fran 1983 samt ett nytt 10 kr - marke. 
Dessa marken avbildar kompositoren Jonatan Petersen och forfatt
aren Hans Lynge. De utkommer den 10 oktober. Man kan verkligen 
undra om postalt behov verkligen foreligger, speciellt vad be
traffar ett nytt 50 kr - marke, pa denna avlagsna o ??. 
Den forsta serien som visar Gronlands sex kanda salarter, skulle 
ha utkommit redan den 7 februari, har blivit forsenad, men ut
kommer senare i var. Den trycks forutom i ark om 40 marken, aven 
som ett sammantryckt miniatyrark. I ovrigt utkommer den 15 maj 
tva Norden - marken med temat turistmal. Det ar forsta gangen 
som Gronland deltar i Nordenfrimarks - utgivningen. Ett marke som 
ihagkommer staden Ilulisats ( Jakobshavn ) 250 ars - jubileum 
samt ett valgorenhetsmarke med 50 ores tillagg, vilket gar till 
Bla Korsets arbete pa Gronland. Valorena pa alla marken utom 
hogvalorerna finns inte angivna sa formodligen ar det en porto
hojning pa gang. 

Man kan val med bakgrund av detta ta sig en funderare pa, 
om aven Gronlands Postvasen fallit for frestelsen att tjana 
pengar pa filatelin. Under 1980 - talet har det utkommit i ge
nomsnitt 7 marken per ar ( forutom bruks - serien med Margrethe ) 
men nu har man tydligen andrat politik. Frimarkshaften ar ju 
praktiska att ha med sig i planboken, men mini - ark och samman
tryck ar nagot som endast tillkommit for att skinna frimarks
samlarna pa pengar. 

Jag far tydligen omprova vad jag skrev i forra avsnittet, 
atminsone vad betraffar Gronland. Aterstar att se vad Faroarna 
har for nya hyss att komma med. 

Annu nagra dagar senare kom svenska postverkets utgivnings-
program for 1991 och har kan man med fog saga, att sent skall 

syndaren vakna. I bulletin nr 1 for 1991 kan man lasa om hur 
Fastens Frimarkens chef Stig Stallvik sager och jag citerar. 
II Det ar sjalvklart att vi lyssnar pa och tar till ass synpunkter 
fran vara samlare, som ar mycket viktiga kunder till oss 11

, 

Detta sagt i samband med att postverket antligen tycks ha tagit 
fasta pa den kritik som under manga ar riktats mot det fran sam
larhall pa grund av for star frimarksutgivning pa senare ar. 
Den svenska frimarksutgivningen minskar nu fran 67 marken 1990, 
till 49 marken 1991. En minskning antalsmassigt med 27%, men 
skillnaden i Kr blir bara 30:- eller 8%, sa vad man forlorar 
pa gungorna tar man igen pa karusellen, d.v.s. hogre valorer. 
Det kan har ocksa namnas att om man koper en svensk arssats och 
en dito med haften for 1990, far man punga ut med 493.10. Inget 
att undra over darfor, att de flesta av vara ftimarkssamlande 
vanner slutat att samla Sverige.Det ar helt enkelt for dyrt, och 
det fordras nog kraftigare minskning an 1991 ars 30:- for att fa 
tillbaka dessa samlare till fadershuset. Skall det verkligen 
vara nodvandigt for postkassorskorna att ha frimarken med 10 ores 
intervall ?? Om de inte kan rakna ihop portot i huvudet, finns 
det ju i varje kassa en dator for andamalet. Men man maste val 
trots allt saga, att det minskade antalet frimarken ar ett fal~ 
framat. 



9 . 

Nytt om Datum
fyrblocken: For de manga medlemmar som samlar de Islandska datumfyr

blocken har val servicen i Rapporten inte varit den allra basta 
de senaste aren. Man far ga tillbaka anda till augusti 1984, for 
att finna en overgripande sammanstallning, av vad som dittills 
utgivits av dem. Visserligen har sekreteraren efterhand meddelat 
vad som anma1ts av medlemmarna, men som sagt, ingen komplett 
sammanstallning har gjorts. 

Da man val kan anta, att inga 
( man kan dock aldrig vara saker ) 
att vara medlemmar far en ny lista 
av dessa. 

nya datumfyrblock dyker upp, 
tycker jag a tt det ar pa tiden, 
pa vad som hittills anmalts 

Vad jag kan forsta, och vad som framgar av vara auktioner, 
ar datumfyrblocken ett populart samlingsomr ade. De blir alltid 
salda och trots att vi speciellt pa den senaste auktionen, styckade 
en mycket star samling, blev ingenting kvar. Men sa £inns det 
ganska manga olika block att samla pa. Hittills a r 57 marken 
och inte mindre an 198 olika tryckdatum kanda . Lagg dartill till 
att de flesta tryckdatum £inns i tre varianter, utan streck samt 
med 1 resp. 2 streck. Da kommer man upp i narmare 600 olika, var
av en del ar mycket svara. For de nytillkommna med1emmarna kanske 
dett a med och utan streck kraver en forklaring . Ja g visar darfor 
harne dan tva block av samma marke med 1 r esp. 2 streck i den ovre 
tomru tan samt pa den storre bilden ett 10 - block utan streck. 

2 1 6 3 9 T.D.3-12 

6 1,2 7 9 

2S 0 2 BL 

- 6 1r, -· q 
0 t.. J 0 0 
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Pa det storre blocket kan nl aven se med vilken maskin som 
market ar tryckt. T.D.3 - 12. betyder att maskin nr 12 anvandts 
till att trycka just detta marke. Detta ar nagot nytt som inte 
fanns med tidigare, men som jag har tagit med i den nya samman
stallningen, da jag tycker att det hor till i sammanhanget. 
Jag saknar dock maskin - nr pa marke Nr 605, andra och tredje 
trycket. Om nagon medlem kanner till vilken maskin som anvandts 
till dessa marken ar jag tacksam att fa reda pa det. Likasa om 
ni har nagra tryckdatum att tillfora sammanstallningen i ovrigt. 

Mig behjalplig med de senaste tryckdatumen har varit Lei£ 
Fuglsig, som i sin tur fatt sina upplysningar fran Sveinbjorn 
Blondal, sa man kan formoda att uppgifterna vi har ar de ratta. 
Jag ber att fa framfora ett start tack till dessa bada herrar. 
Forlat ocksa Lei£, att jag stavade ditt namn fel i den forra 
Rapporten. Jag lovar att battra mig. 

Som ni kan se av den nya sammanstallningen har Facit - nr 
604. 50 aur. tryckts i 4 omgangar och med de bagge papperssort
erna blir det inte mindre an 18 olika tryckdatum. God tvaa ligger 
Facit - nr 587. med 12 tryckdatum. Dessa ar ju ocksa de komplett
eringsvalorer som anvands vid portohojningar och sadana har det 
varit gott om under 1980 - talet. 

Ett datumfyrblock eller rattare sagt tva, ar inte medtagna. 
Det ar Facit - nr 564. 45 kr, utgivet till Islands Turistforen
ings 50 ars - jubileum. Dessa katter bland hermelinerna har inte 
tidigare varit medtagna pa vara listor, da de inte ar akta datum
fyrblock tryckta i Frankrike, utan hos Courvoisier i Schweitz . 
Vad tycker ni ?? Skall vi ta med dem i denna sammanstallning ?? 
Man kan ju t. ex. skriva till dem efter de ovriga som ett komple
ment till dessa. Finns det aven olika tryckdatum pa dessa ?? 
Mitt eget ex. ar tryckt den 24 - 11 - 77. 

Ja det var nagra fragor som tarvar svar. Medan ni funderar, 
kan ni ju studera den nya listan over tryckdatum och undersoka 
hur manga olika ni sjalva har.!! Sekr. 

Medlems- Efter flera ar av minskande medlemsantal, kan foreningen SE 

statistiken: om an en minimal, okning i statistiken. Lat oss hoppas att trenden 
vandt och att foreningen med Er hjalp kan fortleva. Det ar min 
forhoppning att Ni alla ute i Era lokalforeningar gor propaganda 
for Islandssamlarna och utnyttjar varje tillfalle att varva nya 
medlemmar. Heddela bara sekreteraren som omgaende sander dig, 
eller den varvade, anmalningsblankett for intrade i foreningen. 
For ar 1990 kan vi alltsa redovisa foljande siffror: 

Foreningen Islands-
exkl. Gbg- Klubben i 
klubben. Goteborg. Totalt. 

Med1emmar den 1 Januari 1990 178 97 275 

Nya medlemmar 4 2 6 

Avgagna och avlidna - 5 - 5 
------

Medlemmar den 1 januari 1991 177 99 276 

Det ar ju i och for sig gladjande att foreningen inte langre minskar i 
medlemsantal, men tittar man i medlemsmatrikeln ser man att saval i var for
ening som i de flesta andra filatelistforeningar okar medelaldern betanksamt. 
Det ar darfor var forhoppning att vi under 30 ars - jubileet pa Postmuseum 
skall kunna popularisera islandssamlandet bland ungdomen med olika arrange
mang som kam falla dem i smaken, kanske i samarbete med Sfung. 

Sekr. 



De islandska datumfyrblocken: 

Tryckdatum kanda av foreningen Islandssamlarna i Februari 1991. 

Facit. Valor. Tryck Maskin. Tryckdatum. 
Nr. Kr/aur. "nyans" Nr. 

541. 27 9 29.5 - 75. R. 30.5 - 75. 
542. 18 13 12.6 - 75. 13.6 - 75. 
543. 23 8 27.6- 75. 30.6 - 75. 
544. 30 13 15.7- 75. R. 16.7- 75. 
545. 50 11 27.6- 75. 30.6 - 75. 
553. 35 7 13.7- 76. 15.7- 76. 
554. 45 6 13.7- 76. 20.7- 76. 21.7 - 76. 
565. 50 13 12.1 - 78. 13.1 - 78. 
566. 60 11 10.1 - 78. 11.1 - 78. 
573. 60 13 30.10 - 78. 31.10 - 78. 2.11 - 78. 
575. 150 14 13.9 - 78. 14.9 - 78. 15.9 - 78. 
578. 80 13 4. 5 - 79. 7.5 - 79. 8.5 - 79. 9.5 - 79. 
579. 170 13 10.5 - 79. 11.5 - 79. 12.5 - 79. 14.5 - 79. 
582. 150 10 23.8 - 79. 24.8 - 79. 27.8 - 79. 
584. 100 10 18.10 - 79. 19.10 - 79. 22.10 - 79. 23.10 - 79. 24.10 - 79. I-' 

I-' 

585. 120 7 8.11 - 79. 9.11 - 79. 12.11 - 79. 13.11 - 79. 
586. 130 7 2.11 - 79. 5.11 - 79. 6.11 - 79. 7.11 - 79. 
587. 10 1 a 8 4.12 - 79. 5.12 - 79. 6.12 - 79. 7.12- 79. 
587. 10 2 b 13 17.4- 81. 21.4 - 81. 22.4 - 81. 23.4 - 81. 
587. 10 3 b 12 25.2 - 82. 26.2 - 82. 1. 3 - 82. 2.3 - 82. 
588. 90 8 28.11 - 79. 29.11 - 79. 30.11 - 79. 3.12 - 79. 
592. 300 13 19.5 - 80. 20.5 - 80. 21.5 - 80. 
595. 160. 12 26.8 - 80. 27.8- 80. 28.8 - 80. 29.8 - 80. 
596. 170. 12. 13.8 - 80. 14.8 - 80. 18.8 - 80. 19.8 - 80. 
597. 190 12 19.8 - 80. 20.8 - 80. 21.8 - 80. 22.8 - 80. 1. 9 - 80. 
600. 170 8 8.10 - 80. 9.10 - 80. 10.10 - 80. 13.10 - 80. 14.10 - 80. 
601. 190 7 9.10 - 80. 10.10 - 80. 13.10 - 80. 14.10 - 80. 16.10 - 80. 
604. 50 1 a 7 25.6- 81. 26.6 - 81. 27.6- 81. 29.6 - 81. 
604. 50 2 b 6 x. 2.10- 82. R. 27.10- 82. 28.10- 82. 29.10 - 82. 2.11 - 82. 
604. 50 3 b 6 20.7- 83. 21.7 - 83. 22.7- 83. 25.7- 83. 
604. 50 4 b 11 6.1 - 84. 9.1 - 84. 10.1 - 84. 11.1 - 84. 
605. 100 1 7 16.6 - 81. 17.6 - 81. 18.6 - 81. 19.6 - 81. 
605. 100 2 23.2 - 84. 24.2 - 84. 27.2 - 84. 28.2 - 84. 29.2 - 84. 
605. 100 3 18.6- 87. 19.6- 87. 22.6- 87. 23.6- 87. 
605. 100 4 11 19.7- 89. 20.7- 89. 21.7 - 89. 24.7 - 89. 
606. 200 7 22.6 - 81. 23.6 - 81. 24.6 - 81. 25.6- 81. 
610. 200 16 30.9 - 81. 1.10 - 81. 2.10 - 81. 5.10- 81. 



Facit. Valor. Tryck Naskin. Tryckdatum. 
Nr. Kr/aur. "nyans" Nr. 
-

613. 20 3 26.1 - 82. 27.1 - 82. 28.1 - 82. 29.1 - 82. 1.2 - 82. 
614. 600 14 28.1 - 82. 29.1 - 82. 30.1 - 82. 1.2 - 82. 
617. 300 4 25.2 - 82. 26.2 - 82. 1.3 - 82. 
618. 400 1 8 23.2 - 82. 24.2 - 82. 25.2 - 82. 
618. 400 2 10 7.1 - 83. 8.1 - 83. 10.1 - 83. 14.1 - 83. 
619. 500 1 3 23.2 - 82. 24.2 - 82. 25.2 - 82. 1. 3 - 82. 
619. 500 2 8 15.10 - 86. 16.10 - 86. 17.10 - 86. 
620. 1000 6 30.3 - 82. 31.3 - 82. 1.4 - 82. 
624. 900 11 21.4 - 82. 22.4 - 82. 23.4 - 82. 
637. 1100 11 6.4 - 83. 7.4- 83. 8.4 - 83. 11.4 - 83. 12.4 - 83. 
638. 1300 10 24.2 - 83. 25.2 - 83. 28.2 - 83. 1.3 - 83. 
655. 1000 4 20.3 - 84. 21.3 - 84. 22.3 - 84. 23.3 - 84. 
663. 650 7 6.9 - 84. 7.9- 84. 10.9 - 84. 
664. 750 7 30.8 - 84. 31.8 - 84. 3.9 - 84. 4.9 - 84. 
673. 700 7 9.7- 85. 10.7- 85. 
674. 800 1 7 11.7-85. 12.7- 85. 
674. 800 2 6 16.10 - 85. 17.10- 85. 18.10 - 85. 
675. 900 7 17.7- 85. 18.7- 85. 
676. 1300 8 5.8 - 85. 6.8 - 85. 
677. 3000 8 17.7- 85. 18.7- 85. 

Anmarkningar: 

x. Datum 2.10 - 82 pa Facit 604 ar ett fe1tryck, som med storsta sakerhet kan ha uppkommit den 2.11 - 82. 

R. De sa1unda betecknade datumfyrblocken tarde vara ytterst sallsynta. I ovrigt har ingen raritetsgradering gjorts. 

Med nyans avses: 

for 587: a = fluorescerande papper, b = ej fluoescerande papper. 

for 604: a = rodbrun, b = brun. 

t-' 
N 



IsHindska 
gropi8l!. 
grusvagar: 

Statistik 
ouer Islands 
I .dareal: 

13. 

Fran Lei£ Fuglig har inkommit en artikel ur en dansk tid
ning med rubriken II Gropiga grusvagar - en islandsk turistattrak
tion. II Den beskriver vad foreningens medlemmar har att vanta 
under rundresan i Island i sommar, men ocksa det islandska vagver
kets svarigheter att halla vagarna i stand pa en minimal budget. 

Artikeln ar alldeles for lang att ta med i Rapporten i sin 
helhet sa darfor knycker jag lite i borjan och lite i slutet. 

" En 6~6~~6lod av 6ma och 6~o~a 6~ena~ 6ma~~~a~ mo~ 6~am
~u~a och lyk~gla6 n a~ en md~ande b~l pa66e~a~. va och da ~u6a~ 
en gull~g ullklump pa 6y~a ben - e~~ 6d~v~lda~ 6a~ - u~ pa vagen 
~ nago~ 6om l~kna~ e~~ 6jalvmo~d666~6dk. Och med jamna mellan~um 
ka~ b~len ne~ ~ e~~ hal 6a de~ kann6 6om om 6~d~dampa~na a~ pa 
vag upp genom ~ake~. B~lkd~n~ng pa de ~6land6ka vaga~na u~an66~ 
huvud6~ad6om~ade~ a~ en 6all6am upplevel6e, men de~ ha~ l~kval 
bl~v~~ nago~ av en ~u~~6~a~~~ak~~on. 

Va~je 6omma~ komme~ de~ en 6~~am av u~land6ka b~l~6~e~ ~ 
~e~~anggaende 6o~don ~~ll 6agodn ~ 6dkande~ e6~e~ 6~en6ko~~ ~ 
lacke~~ngen och 6mu~66~ank pa v~nd~u~an. Ha~ kan man ve~kl~gen 
6a anvandn~ng 66~ laga vaxla~ och 6y~hjul6d~~6~. 

Sedan foljer en lang utlaggning om behovet av battre vagar 
och om Islands daliga ekonomi samt att det bara ar i Reykjaviks
omradet som va ga rna underhalls ordentligt. 

Borgmastaren i Seydisfjordur vill t. ex. att en tunnel byggs 
genom fjallet som ersattning for den daliga grusvag som slingrar 
sig upp till 620 meters hojd och sedan ner igen pa andra sidan 
fjallet till grannstaden Egilsstadir och som endast ar farbar 
5 manader per ar. Kommer inte tunneln till stand, sager han, sa 
har inte Seydisfjordur, som varit bebyggt sedan 1000 ar tillbaka 
i tiden, nagon framtid efter ar 2000. 

Seydisfjordur ar varje ar ca. 14 000 turisters forsta in
tryck av Island, da staden anlops av den enda bilfarjan till on. 
Det skall verkligen bli intressant att med egna ogon konstatera, 
om forhallanderna ar sa daliga som artikelforfattaren pastar, da 
vi sjalva skall aka vagen mot Seydisfjordur med var buss. Om sa 
ar fallet far val vi passagerare, dock inte chaufforen,lugna 
vara nerver med Svarta Doden. 

Som ·tilltugg till ovanstaende artikel vill jag aven visa 
en tabell, som jag saxat ur en publikation, som heter II Island, 
praktiske opplysninger for turister 1990 11

• Har finns bland 
annat lasvart a ven med nedanstaende statistiska upplysningar 
om Island. 

STATISTISKE OPPL YSNINGER 

LANDET 
Totalareal ... .... .... .. .. ....... .... 103.000 km' 
Dyrket mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 1% 
Beiteland . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ca. 20% 
lnnsj"er . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 2% 
Lavafelt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ca. 11% 
J"kler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 12% 
Sandstrekninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 4% 
Annen "demark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 50% 

FOLKET 
lnnbyggere: 251.750 
Reykjavfk:95.800 
Gjennomsnlttslevealder 1983-84 
Kvlnner: 80,2 Ar 
Menn: 73,9 Ar 

Det ar alltsa endast 1 % av 1andets yta som bestar av odlad 
mark, medan betesmarken ar hela 20%. Det betyder val att man 
maste importera potatis till farkottet och sillen. Man kan ocksa 
undra over vad annan odemark betyder ? Som om inte lavafalt, 
joklar och sandomraden skulle passa in pa den beteckningen ? 
Har framgar ocksa vilken liten del av landet som tacks av sjoar. 
Endast 2% av ytan ar sjoar, vilket synes lite da man betanker 
vilka stora sioar Sverige har innom fiallomradet. 



Hastens moten: 

14. 

Eftersom i ngen mer Rapport beraknas utkomma fore hastens moten har 
det varit av vikt att fa med datum for dessa i derma. 

Motena i Stockholm halls som vanligt i ar i Faltoversten invid 
Karlaplan. Jag vill pa nytt uppmana alla vara medlemmar och speciellt de 
som bor i Stockholmstrakten att komma pa vara moten. Den nya lokalen i 
Faltoversten ar mycket bra, lagom star och med utmarkt belysning for stu
dium av frLmarken. Det ar ocksa mycket enkelt att komma dit. Ak tunnel
banan till Karlaplan och gain i stora ingangen fran Valhallavagen!!!. 
Tag garna med bytesmaterial och ett gott humor!!!. Hastens moten halls 
enligt nedan: 

Tisd. 10/9 Visning av auktionsobjekten. 
8/10 Auktion. 

12/11 Visning av bilder fran Nordia - resan 
10/12 Visning av nagon av Lars Ingemanns samlingar. 

I Goteborg halls motena som vanligt andra tisdagen i varje manad 
i Raga Stadsdelshus. Obs! Kl 19.00. 

Tisd. 10/9 Visning av bilder fran Nordia - resan. 
Lord. 21/9 Visnig av auktionsobjekten i samband med SFF:s utstallning 
Sand. 22/9 i f orenigens ordinarie lokaler i Raga Stadsdelshus. 
Tisd. 8/10 Visnig av foreningens dia - bilder av Per Hanners 

" 12/11 
10/12 

nummerstampelsamling. 
Foredrag om Christian IX - utgavan. 
" " Alltingsutgavan 1930. 

Alla, och speciellt du som sallan eller aldrig syns till pa vara 
moten, ar valkomna till oss antingen det blir i Stockholm eller Goteborg. 

}y-:~ 
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Nya isHindska 
s tamp l a r : 

1 5 • 

Dagarna fore Jul ramlade den islan d s k a f acktidningen 
II Grusk II ned i brevladan . For mig som a ldri g tidigare pa all
var forsokt oversatta en i sl a nds k skr i ft, blev den en chock. 
Har vimlar av intressanta ar ti k lar, oc h sa ar det omojligt att 
lasa dem . Jag har aldrig tro tt a t t skillnaden pa islandskan 
och vara andra nordiska sprak kunde v ara sa stor. Det ar ofta 
mojligt att folja med en e ll e r e tt par rader i texten, men se 
dan kommer det ett ord som ar f ull s t a ndi g t omojligt att harleda 
och da tappar man traden. Har b lir till att inhandla ett lexikon. 

Naja en av artiklarna lyckade s j ag hjalpligt att tyda. 
Den handlar om de nya stamp l a r s om ge tt s ut under 1990 och ar 
skriven av Runar Thor S t e fanss on v a rs benagna tillstand att 
ta med den i Rapport v i e rha ll i t. De t ar summa summarum 15 st 
nya stamplar som s et t dagens ljus, v a rav tva rullstamplar och 
en minness t ampel t il l No rd ia 91. · 

15 stamplar verkar ju int e vara n ag on omojlig uppgift att 
samla ihop for en inbiten s tampel sam l are. Har ligger mojligheten 
till en komplet t s t a mpelsamlin g oppe n f o r alla intresserade. 
Island bor har ligga has t lan gd e r fore vara ovriga nordiska 
lander som ju alla ger ma n g dubb e lt fl er stamplar per ar. 

En intressant sak a tt not e ra, nar ma n laser den f o r k l a r
ande texten til l dessa s t a mpl ar , a r e tt tillag g gallande bref
hirdingin i Gjogri som bl e v n ed l agd den 15 oktober och som har 
blivit flyttad ti ll Kjorv o g i. Gjo gri - stampeln kommer att an
vandas i Kjorvogi fran oc h med de n 15 oktober till dess att en 
ny stampel med namnet Kjo r vogi l e v e r eras nagon g ang vid a rs
skiftet 1990 - 91. Har s e r vi nu ett ny tt exempel paden is
landska metoden, att an i dag f l y tta en stampel fran en ort, 
for att under en tid a n van da de n pa e n annan ort. Nagot som 
tidigare satt myr or i huvude t pa herr a r Runebor g och Hanner, 
nar de forsokt k l ura u t var k ro n o ch nummerstamplarna anvandes. 
Har namns ocksa a tt Brefh i r din gakona ( vilket harligt namn for 
postfroken ) i Kj orvogi a r Sven d is Gud finnsd6ttir. Huruvida 
hon fatt vara sa god att fl y tt a me d fr a n Gjo gri fortaljer dock 
inte sagan. 
De nya stamplarn a 
Bolungarvik 
Borgarnes 
Dalvik 
Fossh611 
Hvammstangin 
Isafjordur 
Olafsfjordur 
Nordia 91 
Reykjavik 2. 
Reykjavik 12. 
Saudarkr6kur 
Selfoss 
Varmahlid 
Reykjavik 12 
Seltjarnes 

ar som 
Typ B 

B 

fo lj e r: 
8 b . 

II 

II 

II 

II 

B 
B 
B 
B 
B 
p 

8 b. 
8 b. 
8 b. 
8 b. 
8 b . 
8 b. 

B 7 b. 
B 7 b . 
B 8 b. 
B 8 b. 
B 8 b . 
B 7 a . 
B 8 a . 

I bruk 15/11 90 - 30/6 91. 

Rullst a mpel. 

Nytt posthus Reykjavik 1 2 o ppnade s 19 90. 

J • 

t __ _ 
Sekr. 



De senaste 
frimarkena 
frc.?m Island: 

16. 

Arets islandska frimarksutgivning borjade den 7 februari 
med en utgava med 2 marken i fagelserien. Totalt planerar det 
islandska postverket att ge ut 9 nya frimarksutgavor detta ar, 
fordelade pa 15 marken och 1 block. Som tidigare ar ar det 
alltsa en mycket human och for ass samlare lagom stor nyhets
flora. 

Den forsta utgavan bestar sam sagt, precis som forra aret 
av 2 fagelmarken. De ar som tidigare mycket vackra och av
bildar pa det ena market med valoren 25 kr

1 
vad vi i Sverige 

kallar svarthakedopping och pa den andra valoren 300 kr havs
sula. Sulan forekommer inte alls i vart land da det ar en ut
praglad havsfagel, medan svarthakedoppingen hackar ganska all
mant vid ostersjo och bottenviks-kusten. Doppingarna avbildas 
i nagot som ser ut sam en parningsdans, med de typiska knyckiga 
rorelserna som ar sa karaktaristiska for dessa faglar, medan 
sulan visas vid boet tillsammans med en ullig unge. 

I den nya landsskapserien som utkam den 7 mars, visas 2 
fjall. Den lagre valoren 10 kr, avbildar fjallet Vestrahorn i 
Austur-Skaftafjellssyslu. Det ar 454 m hogt och ett av de fa 
fjallen i Island som ar sa gott som uteslutande format av 
gabbro ( En djupbergart tillhorande gronstensfamiljen ). Det 
ar ett imponerande fjall som ar belaget pa ett nas mellan tva 
fjordar. Det andra market i denna utgava ar en hogvalor 300 kr. 
Det visar Kverkvjoll som 1igger i norra delen av Vatnajokul. 
Fjallet ar genombrutet av ett smalt pass i vilket en glaciar 
sakta glider utfor. Det £inns aven geotermisk varme pa tappan 
av fjallet och glaciaren kalvar i en varm sjo dar isbergen 
snabbt smalter. 

Det forsta intrycket om utforandet av dessa landskapsmarken 
ar, att det verkar som om bilden liksom stelnat under konst
narens pensel. Men fjallnaturen ar nu en gang for alla, karg 
och fattig p a farger. Konstnaren som gjort dessa 4 marken ar 
" som vanligt " Throstur Magnusson och de ar tryckta hos 
Courvoisier i Schweitz. 

Sekr. 
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