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Foreningen Islandssamlarna 
Per Olov Abrahamson • Soderberga aile 38 • 162 51 Vallingby 

Kara vanner fslandssamlare 
Den nya frimarkssasongen har just kommit igang med en stor gaspning. Efter allt 

som hande i hostas, dels med var egen utstallning men framfOr allt med Frimarks SM 
med finalen i Globen verkar det som hittils hant pa frimarksfronten i ar inte sarskillt 
upphetsande. Men det kanske blir battre. Den stora samlarmassan ute i Sollentunas 
masshall kan ha varit den injektion som behovs for att fa fart pa maskineriet, men det 
allmana konjunkturlaget ar ju inte sadant att frimarken ar det forsta man koper om 
det skulle bli en slant over i planboken nar alia rakningar ar betalda. 

Tillbaka till massan. Den var livligt besokt, naturligtvis beroende pa det stora utbu
det. Har fanns alit att kopa, fran tandsticksaskar och silverforemal till jamkaminer 
och jattestora allmogeskap, alit i en salig blandning .. Och sa frimarken naturligtvis. 
Forutom alla de nordiska postverken hade en ansenlig mangd handlare fran hela 
Sverige slutit upp och kommersen verkade vara god aven om de riktigt dyra objekten 
sallan saljs pa detta sattet. Sjalv gjorde jag ett fynd. Hos var medlem Frans Renmarker 
hittade jag en svar jarnvagsstampel som jag jagat i manga ar och dessutom nagra 
fslandska brev med vackra stamplar. 

Denna Rapport ar som ni ser nagot tunnare an normalt. Det beror dels pa, att vi for 
att spara portokostnader, samtidigt medsander den nya medlemsmatrikeln, dels pa att 
er sekreterare, medan ni sjalva under jul och nyarshelgen smorde kraset med skinka 
och lutfisk, var intensivt sysselsatt med flyttningsbestyr. Sa intensivt sysselsatt, att det 
hela slutade pa intensiven pa Sodersjukhuset med en hjartinfarkt. Visserligen en 
lindrig sadan, men farbror doktorn sager att jag maste ta det lungt i nagra manader 
och da passar det ju bra att korta av Rapporten och sanda ut den nya matrikeln. 

I Rapporten fran var utstallning i Postmuseum kanske ni tycker att bilderna ar lite 
murriga . Det tycker jag ocksa, men det beror pa att alia foton som togs dar ar i farg och 
att de allesammans ar tagna med blixt da ljuset i Postmuseum ar svagt. Nar man 
sedan skall kopiera morka fargbilder till svart-vitt blir resultatet tyvarr inte bra. Jag 
hoppas att ni anda kan utskilja alias vara fagra nunor i diset. 

N ununerstampelhandboken som utkom i samband med utstallningen ar nu utle
vererad till alla som bestallt den. Den har motts med stor tillfredstallelse fran dem 
som kopt den och vi har i dagens lage salt omkring 100 exemplar, vilket gor att aven
tyret ar i hamn ekonomiskt och att vi nu kan sikta framat mot nasta bok som skall 
handla om antikva, grotesk och kronstamplar. Da ar problemet det, att vi har valdigt 
fa bilder av dessa stamplar, de ar ocksa mycket svarare att bleka av fran frimarken. Vi 
behover alltsa Din hjalp med att finna bra stampelavtryck av samtliga dessa stamplar, 
helst da brevidstamplar fran brev som vi latt kan kopiera in i boken. Ga alltsa igenom 
Din samling och se om Du har nagra sadana avtryck, kopiera dem och sand dem till 
mig! Det spelar ingen roll vilka stamplar Du har, jag kommer att ha nytta av allt. 

Och Du, du som annu inte bestallt nummerstampelhandboken. · 
Cor det omgaende !! Det £inns inte sa manga kvar nu 

Till slut en rattelse . I forra Rapporten skrev vara 2 ordforande pa turne i sin Rap
port fran Kristiansand att Pall H Asgeirsson fatt Stor Silvermedalj for sin fina flyg
postsamling. Men ratt skall vara ratt. Pall fick Vermeil och inget annat, vilket harmed 
bekraftas. 
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Rapport frau Tubileumsutstiillningen i Postmuseum 20 - 22 llovember 1992 

Torsdag 19/11 
Sa var da antligen dagarna itme som vi hade planerat fori over ett c\r. l{edan kl 9 pa 

tordagsrnorgonen samlades de forsta av oss for att borja rnontera de ramar av Stock
holrnia-typ sorn aven Postrnuseurn forfogar over . Da flera av oss "hade varit med 
tidigare", var det en enke] match att fa dern i lage och sedan var det bara att borja med 
att montera sarnlingarna . Vi hade till vart forfogande fatt den stora ljusgc\rden i Pos t
museum samt h6rsalen bakorn den, dar vi Wrutom att auktionen skulle avhallas dar, 
~1ven kunde visa fllmer fran Island, vilka vi fatt lana av fsUindska Ambassaden. Aven 
Svana Karlsson anlande med dottern Arma for att fbrbereda den vantade koprushen 
p<'l islandska frimarken. Under tiden hade Margareta Bjellefors inhandlat champagne 
till invigningen dagen darpa samt ordnat med debord och det tilltugg som beht'>vdes 
Wr utskankningen av densamma. Vid 2-tiden var alit klart. 

lTcdag 20/11 
Samling igen vid 9-tiden fOr att finjustera allt till dess att Postmuseum t.'>ppnade fOr 

aiimanheten kl 11. Leonard, spel och dobbel-generalen bollade med sin tombola och 
sma lotterivinster och placerade sig strategiskt vid ingangen till ljusgarden och dar 
s lapptes sedermera ingen in utan att fOrst ha inhandlat ett knippe lotter. Vid 11-tiden 
anlande sa ganget fran "Feskelaget", efter att ha akt hyrd limousine fran Centralen till 
Postm.useum. Fint ska det vara, och snart genljod rnuseets anrika salar av deras sar
pr~i.glade dialekt. I en horna satt ordforande Osterberg, blek och sarnmanbiten och 
ovade pa sitt invigningstal, rnedan vi andra lungt avvaktade fru Amhassadorens 
ankornst. Kl 13 pa slaget, rullade sa bilen med Islands Ambassador, fru Sigrudir 
Sncevarr fram till Postmuseums port och Stig kunde onska henne valkommen. Efter 
Stigs tal invigde sa Ambassadoren utstallningen och visades runt bland de olika sam.
lingarna, varpa Postrnuseums chef Karin Svan rned van hand guidade henne runt i 
det ovriga Iokalerna j museet och de tva paranta darnerna tycktes trivas utmarkt i 
varandras sallskap . .tvlycket champagne forbrukades och starnningen var hog nar sa 
smaningom rnuseet stangde kl 15. Dagen var ernellertid inte slut. Pa kvallen tr~Hfades 
manga av oss f<:)r "ga pa Maxim" dar vi fick oss en fullstandigt osannorlik historia i 
form av "Trassel" serverad. Det var lange sedan jag skrattade sa n1ycket. 
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SLl.g OJ.>.teJc.bettg oc_h Fttu AmbaMadotten .ta.fatt pa .-Lnv.-l.gn-i.YtgJ.>dagen. 

Nee' 
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F~an ~nv~gn~ngen. Champagnen 6~odade o~h ~~amn~ngen va~ god. 

De g~ada~ gang, med 6~an van~~e~ P.O.Ab~aham~on, S~~g o~~e~be~g, 
F~u Amba~~ado~en, Ma~ga~~a Bje~~e6o~~ o~h po~~mu~e~~he6en Ka~~n Swahn. 
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Lordag 21/11 
Auktionsdag. Spanningen var stor! Skulle auktionen ga ihop ekonomiskt? Vi hade 

postbud pa 42% av objekten, men visste inte om det skulle racka fOr att fa tillbaka alla 
de slantar som forbrukats pa kataloger och dyrbara porton. Men nar Lars Tore vid 10-
tiden borjad auktionen hade ett drygt 20-tal personer uppenbarat sig i salen och manga 
bud gick i hojden. Det kandes befriande! Nar allt sa smaningom var over kunde 
kassoren Bjorn Hagberg konstatera att ca 50% var salt och att "vi nog klarat av et". 
Under tiden hade Svana full komers och salde islandska frimarken av modernare slag 
och Leonard , som ar en hejare pa att salja Iotter, fick in en skon slant till klubbkassan. 
Vi hade jubileet till ara aven tillverkat ett speciellt utstallningskort med vikinga
motiv bade pa kortet, pa frimarkena och i stampeln. Aven dessa gick at som smor. 

Liksom foregaende dag traffades vi senare pa kvallen, denna gang for att ata en bit 
mat pa Riddarhuskallaren, som ligger ett sten.kast fran Postmuseum och endast nagra 
hundra meter fran Malardrottningen, det bathotell dar Goteborgarna bodde. Dessa 
behovde alltsa inte aka limousine denna gang och risken att ga bort sig i storstaden 
var minimal. Aven nu hedrades vi av fru Ambassadorens narvaro. Efter en mycket 
god supe, intogs kaffe med lotteri i smarummen och fru Ambassadoren, som 
forrattade dragningen, hade den ovanligt fina taktkanslan att inte dra nagon av sina 
egna Iotter med vinst, vilket vinnarna uppskattade mycket. 

Ovan: F~u Amba~~ado~en oeh o~d6o~ande o~~e~be~g pa ~upen. 

Nedan: Manga 6~-L~k.a bud oeh glada m-Lne~ undH auU-Lonen. 
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Sondag 22/ 11 
Ovanligt lite folk i Postrnuseurn for att vara p~ en sondag . Men utstallningen 

fortsatte och rn~nga intresserade fslandssarnlare in spe, anrnalde sitt intresse for att gc'\ 
rned i foreningen. Vi har nu rned dessa och de sorn via annonserna i frimarkstidning
ama och auktionskatalogen visat intresse for v~r forening, ett 40-tal presumtiva 
medlernrnar, varav nar detta skrives 23 st anslutit sig till oss. Vi f~r se vad slut
resultatet blir. Sondagen forflot och liksom tidigare dagar var det en he! del ''skadare 
bland ramarna och vi fick in en hel del svar till tavlingen om den i publikens smak 
basta sarnlingen. Skarn till sagandes s~ vanns tavlingen, om den basta samlingen 
allts~, av en Goteborgare. Det var den kande ordfi..1randen darstades som med sin fin<l 
samling "Island genom dess frimarken", lade beslag pa f<.)rsta priset, som best<h av ett 
Bunjy Jump fr~n Alsvsborgsbron med eller utan gumrniband Tre av dem som r()stJdL' 
pa samlingen, har fMt sig tillsanda var sitt Island block nr 2, som var bade forsta, andra 
och tredje pris i den tavlingen. 

Det borjade nu se ut som om vi klarat av v~rt 30-~rsfirande med aran i behall och 
nar vi borjade att montera ner sarnlingarna vid 3-tiden kunde vi konstatcra att ytter
ligare ett jubileurn lagts till handlingarna och att blickarna nu kan riktas framat mot 
nasta, om 10 ~r. 

Ovan: V~~na go~ebo~ga~e gu~da~ ~unt av klubben~ ne~to~ La~~ Ingemann 

Nedan: Tv a glada ~~land~ko~ pa ~nv~gn~ng~dagen, Svana och Amba~~ado~en. 
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Ntta frimiirken 

Fran Postphil, d.v.s. gamla Frirnerkjasalan, instrommar information om dels nya 
Frama - etiketter dels om nya frimarken. 

Frama - etiketterna, som val inte kan gora nagon sann filatelist glad, kommer fran 
en ny automat som den 19 I 2 installerades vid postkontoret Reykjavik 6 i trafikcen
tralen, Vatnsmyrarvegi 6, 106 Reykjavik. Automaten spottar ut etiketter i alia valOrer, 
beroende pa hur mycket pengar man matar den med. Hur man ser skillnad pa dessa 
etiketter och etiketter fran andra liknande automater kanner jag inte till. Kan det vara 
P6STUR 03? Vill nagon, som kan och vet battre, hora av sig med besked saar jag 
tack sam. 

iSLAND 

~Q Q 30°0 

POSTUR 03 

Den 10 I 3 utkom sa 4 nya frimarken. Dels 2 marken i den markliga serien med 
huvud och benlosa idrottsman, bada med valoren 30 kr, denna gang visande delar av 
lopare och handbollsspelare. Att islanningarna ar duktiga i handball har vi svenskar 
fatt erfara i olika sammanhang, men sa spelar ocksa de basta islanningama i den 
svenska elitserien, dels 2 marken i den nya bro - serien, denna gang visande bron over 
Hvita vid Ferjukot som byggdes ar 1929. Market som har valoren 90 kr, visar en 
vacker, 2 - spanning bro som speglar sig i alvens vatten mot bakgrund av ett snoklatt 
fjall i en rod solnedgang. Ett mycket vackert marke! Det andra market, med valoren 
150 kr, visar bron over Jokulsa a Fjollum nara Grimsstadir i norra island. Den har 
bron passerade vi pa var rundtur i Island 1991. Den ar belagen straxt nedanfor 
Dettifoss och man forstar att bron mast byggas i ett enda spann om 104m over den 
virvlande, skummande, smutsbruna alven, nagot som tyvarr inte framkommer pa 
frimarket, dar alven narmast verkar ha ett lungt fOrlopp. Man kan dock pa market se, 
vad jag skrev om i Rapport nr 84, det stenokenliknande landskapet dar inget tycks 
tillatas vaxa, utover lavar och andra laga vaxter. 
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Som omvaxling medelar ocksa Postphil att de 2 idrottsmarkena aven utkommer 
som frimarkshafte. Detta ingar dock inte i prenumerationen utan maste bestallas 
separat. 

de Timbres-peste. ~:,; 

Pa samlarmassan i Sollentuna traffade jag Postphils representant i Sverige, Svana 
Karlsson som kunde meddela att rovfagelmarkena som utkom den 3/12 1992 redan 
ar slut p~ Postphil. Markena, som alla ar mycket vackra, tycks ha fallit samlan_1a i sma
ken, kanske speciellt da motivsamlarna och upplagan h_ar slu~salts pa rekordt~d. 

Svana har dock ett mindre antal kvar i sitt lager, sa m som mte har fatt tag 1 dessa 
marken kanske har en chans om ni ringer till henne pa tel. 08/ 86 35 41. 

N11tt fran Goteborgsklubben. 

Fran Goteborg meddelar Johnny Pernerfors att motet i april flyttats fran den 8 till 15. 
Den 8 var fC.'>r ovrigt ett synnerligen illa valt datum, eftersom det da ar Skartorsdagen 
och da lar inte manga ga pa frimarksmote. 

Johnny meddelar ocksa att arsmotet som avholls den 11 I 2 inte innebar nagra sen
sationer. Enda andringen i styrelsen ar att Rudolf Krummel ersatter Owe Jakobsson pa 
vice ordforandeposten. 

Nar jag anda befinner mig pa Sveriges baksida vill jag passa pa att meddela att 
Goteborg den 17 och 18 april ar den svenska filatelins centrum. Da jubilerar Liseberg 
med att fylla 70 ar och Goteborgs Frimarksforening med att fylla 75 ar och celebrerar 
detta med en frimarksmassa pa just Liseberg. fslandsklubben liksom andra frimarks
klubbar i Gt1teborg ar ocksa involverade och har kommer naturligtvis alla de nordiska 
postverken liksom mc'inga handlare att deltaga, speciellt da de disponerar sina fi:)rsalj
ningsbas gratis. Har borde alltsa finnas stora mojligheter att hitta nagot till samlingen. 

Passa darfor pa att sluta upp i Goteborg denna helg! och ni som ar medlemmar i 
Foreningen fslandsamlarna, ge er tillkan.~."'la i fslandsklubbens informationsbas. Vi har 
sa manga medlemmar som aldrig kommer pa nagra moten och som vi endast kanner 
till namnet. Ge er alltsa tillkanna! Det ar alltid trevligt att traffas och prata lite om vart 
gemensamma intresse. Island. 

Nee' 
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