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En riksforening inom Sveriges Filate/istforbund 

En ny hostsasong har startat, inom filatelin fylld av auktioner, foreningsmoten m.m. 
Utstallningarna och samlar-/handlarmassorna tar ju inte nagon sommarsemester och 
flera sactana har agt rum under sommaren. 

Auktioner och foreningsmoten har vi ju som bekant inom var forening aven denna 
host. Vi hoppas att Du kan besoka oss i Stockholm eller Goteborg . Information hittar 
du i slutet av denna Rapport. 

Var Rapports septembernummer innehaller - som vanligt, frestas jag att saga -
nagra mycket intressanta artiklar. Jag hoppas att ni alia tycker att lasvardet 
genomgaende ar hogt. En fortsatt forutsattning for detta ar att ni bidrar med manus 
till kommande nummer. 

Mats Edstrom 

Medlemsannonser 

KOPES 
Jag soker ett eller flera vykort frim Danska Vastindien med baten Valigant som motiv, 
bland annat ett som utgavs av postmuseet i Kopenhamn till utstallningen om DVI som var 
dar for ett antal ar sedan. 
Saker aven DVI:s julmarke fran 1907 postfriskt. 
Hor aver med pris till: 
Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen 
Mikaeldansochstamps@telia .com 

SOKES 
AI post til og fra Fcemerne under anden verdenskrig . Gerne censurbreve og andet postalt 
materiale. 
Ogsa post sendt til og fra fceringen Leivur Restorff. 
Har du noget materiale fra Fcer0erne du ikke vii scelge, sa vii en scanning ogsa g0re 
undervcerker, da jeg samtidig samler aile scanninger af alt fcemmateriale . 

Safremt at du er interesseret i at k0be materiale fra Fcer0erne, sa kig pa min hjemmeside 
www.faroestamps.dk . Henvendelse pr. e-mail pa steen@faroestamps.dk 
eller i et brev til Steen Jack Petersen, Karlstoftevcenget 55 , 4970 R0dby 
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Ordforandens rader 

Det kanns lite konstigt att sitta har i Los Angeles och forfatta dessa rader. Den riktiga 
inspirationen viii inte infinna sig och jag ar ju li'mgt hemifri'm. Snart ar jag dock hemma igen 
och alit atergar till det normal a. Jag ar nyss aterkommen fran en tripp till Las Vegas men det 
blev tyvarr ingen paspadning av kassan for frimarkskop. Men varmt har det varit, bortat 40 
grader och val det ibland. Snart drar vi igang hostsa~ongen och jag hoppas fa se er mangrant 
till motena. Vi forsoker att ha ett sa varierat och· intressevackande program som mojligt. Har 
du nagra ideer eller forslag om vad som skall belysas med ett foredrag eller nagon annan 
aktivitet sa hor garna av dig. Foreningen ar ju till for dess medlemmar. 

I slutet av maj 2009 blir det ju utstallning pa Island igen och jag hoppas att manga finner det 
modan vart att ta sig till Island och Hafnarfjorour dar utstallningen kommer att Milas . Jag vet 
inte om cfet har ar relevant for en eventuell resa till Island men nar jag kontrollerade 
mojligheterna for en resa hit till Kalifornien sa var normalpriset for enbart resan som lagst 
bortat 8000 kronor men efter en del undersokningar pa olika webbsidor sa visade det sig 
plOtsligt att det gick att ordna resan for en bit under 4000 kronor. Det ar skillnad det och jag 
kan ju anvanda mellanskillnaden till nagot roligare. 

Jag ar kanske tidigt ute men 2012 ar det dags for foreningens 50 arsjubileum och vi har redan 
bOrjat smida planer. Jag uppmanar alia som har ideer om hur vi skall genomfora firandet att 
hora av sig. Nu ska jag strax ge mig ut och aka kustvagen upp till San Fransisco. Det blir nog 
en trevlig utf1ykt. Vi ses snart igen hoppas jag. 

Tomas Olsson 

Nummerstampelhandboken utstalld och belonad 

Till American Philatelic Society:s utstallning APS Stampshow i Hartford Connecticut, USA, 
som halls den 14 - 17 augusti i ar hade var kassor anmalt deltagande for var 
nummerstampelhandbok. Utstallningen hade en avdelning for litteratur. I klassen "Handbooks 
and Special Studies" (Handbocker och specialstudier) erholl vi Vermeil , den nast hOgsta 
utmarkelsen. Vermeil erholl for ovrigt ocksa bland annat Postryttaren 2008. 

Red 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 

lslandssamlarnas auktion. 1 november 2008 i Gbteborg. 
Frimrerkeforum 08. 7 - 9 november 2008 i Fredericia , Danmark. 
NORDIA 2009 . Utstallning 28- 31 maj 2009 i Hafnarijbrour, Island. 
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Brevsamlingsstallet i Skjeggjastaoir (2) i Fell urn 1945- 1963 

Av Brynjalfur Sigurjansson 
Text en har oversatts jd'm islandska till engelska av Par Par steins och till svenska av 

LeifNilsson. Texten ar hamtadfran Jslandskontakt med tillstand av Brynjalfur och Par. 

l 

Varen 2005 saldes det pa en auktion i Sverige ett Islandskt Fylgibrjef fran 1949 med 
nummerstampel 300. Eftersom detta Fylgibrjef tillhor posthistorien pa astra Island vill jag 
kommentera detta med nagra ord om detta dokument och pa samma gang beskriva dess vag i 
denna del av landet dar det var postat. 

Nummerstampel300 
Historien· om nummerstampel 300 ar funnen pa en ordersedel daterad den 14 mars 1935 som 
handlade om numren 276 till 300. Ordersedeln ar fran "Stampelfabrik E. Winkler" i 
Kopenhamn. Denna firma var specialiserad pa bland annat postala stamplar. Priset enligt 
fakturan var 4 danska kronor for nummerstampeln, vi-lket vid denna tidpunkt var Iikvardigt 
med 3 timmars arbetstid for en arbetare. Stampeln anlande till Islandska posten i april eller 
maj samma 3.r. Enligt mina kallor var inte stampeln "300" i bruk forran efter 10 ar da bonden 
Pall Jonsson i Skjeggjastaoir (2) Fellahreppur (kommun) i Fljotsdalsherao (samhalle) den 8 
januari 1945 blev bemyndigad att skota postgangen fran sin lantg<hd. Darmed startade 
anvandandet av nummerstampel 300. 

Pall Jonsson 

Har foljer en levnadsbeskrivning av postmannen Pall Jonsson i 
Skjeggjastaoir (2). Han foddes 1898 och i hans tidigaste ar var han 
hemma och trots att han var mycket upptagen sa hade han tid att 
studera i tva ar i kommunskolan i Eioar (1919-1920). Dar traffade 
han Bjarnheioi Magnusdottur fran Kettilsstaoir i Jokulsarhlio och 
dom gifte sig fyra ar senare. Det unga paret tog over garden i 
Skjeggjastaoir 1926 och levde dar i valmaga anda till 1960 nar 
deras son Garoar Pitlsson tog over garden. Pall ar mest kand for 
sitt stora hastkunnande samt att han var en stor verskonstnar och 
efterlamnade manga dikter. Pall var aven mycket aktiv i lokala 
foreningar bland annat i styrelsen i lantmannaavdelningen i Ostra 
Island under aren 194 7 - 1954. Han satt ocksa i skolstyre1sen i 
Fella kommun under manga 3.r. 

Troligen var tjansten som postman mycket begransat, eftersom nummerstampel 300 ar relativt 
sallsynt. I Facit katalogen ar den varderad till SEK 2000:- vilket indikerar att endast ett fatal 
stampelavtryck ar kanda. 

Nummerstampel 300 pa Facit 284 Skjeggjastaoir (2) 1945- 1955 
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Fylgibrjefet 
Tills dags dato har endast ett brev med stampelavtryck 300 varit kant vilket ar detta fylgibrjef. 
Det ar adresserat till Sigurborg Steinsoottir, :Prastarlundur, Norofjorour och avsandaren ar 
Guofinna Steindorsdottir fran Hof i Fellum. men Hof ar granngarden till Skjeggjastaoir. och i 
de kommunala arkiven fn'ln 1951 ar det en av fyra gardar som anvande brevsamlingsstallet i 
Skjeggjastaoir. 

A v kotTespondenternas namn att doma sa ar dessa systrar och Guofinna har troligen postat 
nagra gavor till sin syster fore jul vilket visas av att Fylgibrjefet ar avstamplat den 15 
december 1949. Oturligt nog for Guofinnur anlande paketet forst den 4 januari 1950 och de 
kunde darfOr inte g!adjas at innehallet vid jul som just avsikten var. Men varfor hade paketet 
som vagde 1 kilo en transporttid pa 22 dagar? Kommunikationerna pa den astra delen av 
Island under 1950-talet var ofta svara med hast och vagn och anvandandet av bil hade just 
kommit till anvandning. Studerar man portot pa Fylgibtjefet skulle det ga med Bilpostur. 
Enligt muntlig information fran Jon Pit!sson (Pat's son) anvandes hastar for posttransporter till 
1946. Detta ar inkopte Petur Jonsson i Egilstaoir en jeep vilken sedan anvandes for 
posttransporter i Fljotsdalsherao. 

Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 

0944. Jan Jensen. Esbjerg. Danmark 

945 , Dr. Andreas Maurer, Berlin, Tyskland 
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Fylgibrjefet visar att paketet inte levererades fran postkontoret foiTan den 21 december 1949, 
medan post fran narliggande brevsamlingsstallen skulle ha hamtats en gang i veckan. 
Fylgibrjefet ankomststamplades i Neskaupstaour den 3 januari 1950. Det ar 14 dagar efter 
avstamplingen till Egilstaoir vilket far anses vara en ovanligt lang transporttid da transpmien 
var en ko11 stracka. Inga forklaringar finns i officiella kallor vad denna forsenade leverans 
beror pa. Men troligen kan det bero pa att det var hart vader i form av sno. Det ar valkant att 
det vid denna tid pa aret kan vara mycket sno och ~1ard vind. Fran Neskaupstaour gick paket 
landvagen till garden vid I>rastarlundur som ligger noiT om Neskaupstaour. Teorin ar att det 
ostamplade 1kr Hekla-market blev tillagd for att tacka denna transport. 

Brand i Skjeggjastaoir 
1954 brann den gamla garden i Skjeggjastaoir (2) ner fullstandigt men paret Pall och 
Bjarnheiour byggde senare detta ar upp garden pa nytt pa samma grund, dar den fo1ifarande 
star. Vid arets slut 195411955 kom en ny stampel till anvandande och orsaken ar branden som 
forstorde den gamla. Det finns inga bevis pa att stampeln levererades in till Post & tele 
kontoret i Reykjavik. En ny stampel av brostampeltyp B3e Skjeggjastaoir (2) anvandes efter 
nummerstampeln ar 1955 och denna anvandes tills postkontoret stangdes den 12 december 
1963. 

1955-31.12.1963 1959-1963 

Brostampel B3e Skjeggjastaoir (2) 

Var webbsida har omarbetats 

Internet vaxer standigt och det ar allt viktigare att aven synas dar. Sarskilt viktigt ar det att det 
man vill na ut med ar lattforstaeligt och aktuellt. Da var tidigare webbsida inte riktigt 
motsvarat detta sa beslutade styrelsen att gora nagot at saken. For att fa storre kompetens i 
arbetet sa kontaktades Eva Blom, verksam inom Sveriges Filatelistforbund. 

Var webbsida ar nu snygg, informativ och framfor allt aktuell. Den kommer ocksa att vara 
enklare att uppdatera. Ett stort tack till Dig Eva for allt arbete! Sidan ar lattnavigerad och har 
pa startsidan bland annat en lank till Islandsklubben i Goteborg. 

Har ar adressen http://www.islandssamlarna.se/ 

Red. 
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Jslandssamlarna till Nordia 2009 
Hafnarfjorour 28-31 maj 

Av 
Johnny Pernerfors och LeifNilsson 

Rapport Nr 151 

Kara samlarvanner! Nu borjar det bli dags att planera in en resa till 
nasta ars NORDIA-utstallning pa Island veckoslutet den 28-31maj. 

Utstallningen kommer att genomforas i Hafnarfjorour som endast ligger ett "stenkast" (15 
minuters bilfard) fn"m Reykjavik som vara vanner pa Island beskriver avstandet pa NORDIA 
2009 hemsida. Dar berattar man att man raknar med cirka 700 ramsidor stor utstallning. I den 
engelska valkomsthalsningen fran utstallningskommitten nedan kan ni lasa att NORDIA 2009 
blir den femte Nordia-utstallningen som IPF (Islands Filatelist Forbund) kommer att 
genomfor.a sedan 1984. Sigurour R. Petursson, som ar ordforande for utstallningen, var sjalv 
med redan 1984 sa vi kan vara sakra pa att det kommer att bli en mycket bra och trevlig 
utstallning val vard att besoka. Sigurour har till hjalp en he! stab med duktiga samlarvanner 
som flertalet var med senast och genomforde den myc~<et trevliga utstallningen ReykSyn 07 
som var arrangerad av var vanforening pa Island Felag Frimerkjasafnaras i samband med 
deras 50- arsfirande som klubb. 

Valkomsthalsning till NORDIA 2009 I Welcome to NORDIA 2009 

The Icelandic Philatelic Federation will during 28 to 31 May 2009 be arranging a Nordic 
philatelic exhibition. The exhibition canies the name Nordia 2009, which is in accordance 
with a long standing Nordic tradition. Nordia 2009 is the fifth Nordic philatelic exhibition 
ananged in Iceland, but the IPF has participated in these internordic exhibitions more or less 
ever since 1978. The first Nordic exhibition arranged by the IPF was Nordia 84 (1984). Later 
become the Nordia 91, Nordia 96 and Nordia 2003. These exhibitions were all arranged with 
great success in Reykjavik. This time the exhibition will be arranged in nearby Hafnarfiorour 
and we expect it to cover about 700 exhibition frames. The exhibition committee hopes the 
exhibition will be successful and that collectors in member clubs of the Nordic national 
federations as well as members of the Scandinavian Collectors Club in USA prepare their 
exhibits in such a way that visitors to the exhibition can view the widely interesting cultural 
content of the collecting of stamps. On behalf of the exhibition committee of the Nordia 2009 
I sincerely welcome all guests to this great Nordic philatelic feast. 

Sigurour R. Pitursson 
chairman of the exhibition committee 

Pa hemsidan for NORDIA 2009 http://vvww.nordia2009.is/index.htm finns anmalnings
blankett och reglementen att hamta ner pa engelska eller islandska. Om nagon inte bar 
till gang till Internet sa kontakta bara mig eller Leif sa sander vi over dokumenten. 

Vart att namna ar att Hafnarfjorour firar 1 00-arsjubileum som stad 
2009. Det kommer sakert att bli en bel del spannande 
arrangemang dar medan vi ar pa besok. Mer om detta i kommande 
rapporter nar vi fatt tag pa mera information. Tyvan bar man inte 
lagt upp nagot pa sin hemsida annu men for er som redan nu viii 
ha lite mer information om staden sa har dem foljande adress pa 
Internet http: / /www.hafnarfjordur. is 
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Uppmarksamhet betraffande Nummerstampel 232 och 236 

Foreningen har erhallit information om att dessa nummerstamplar kan vara "orderstamplade" 
(CTO). A vstamplingarna skulle ha tillverkats av en anstalld pa post och telegrafverket da 
personen hade skaffat sig tillgang till originalstamplarna, det skulle ha skett nagon gang under 
1970-talet. Observera att stampelf<irgen ar helt sv~rt och EJ grasvart som det normalt skall 
vara. Det ar kant att det ocksa finns CTO-avtryck · av 232 med blaaktigt/violett stampelfarg. 
Han har anvant originalstamplarna pa bade losa marken och forsandelser, men det kan 
avslojas av att stampelfargen ej ar frfm ratt tid. Hela materialet skulle ha overtagits av en 
frimarkshandlare for cirka 2-3 ar sedan. 

For att tydliggora CTO-avtrycken pa 232 och 236 ar dessa bada sedd pa !Osa marken och pa 
forsandelser. De brevkort som har visats hittills ser man att adressaten har skrivits med olika 
handstilar och stampelavtrycket, 236, ar tydligt och bra. Alla stampel avtryck ar pasatta pa 
frimarken fran ratt period. 

Foreningen onskar erhalla upplysningar fran alla medlemmar som ager eller har nagra 
stampelavtryck fran dessa stamplar i form av skannade bilder. 

Baksida av Fylgibrjefs talong. 
Stampelfarg ar ej svart, jamfor 

med julkortet nedan. 

Som ovrig upplysning: 

Framsida av samma Fylgibrjef 

Har v1sas ett J ulkort med 
nummerstampel 236. CTO? 
Troligen! 

I Pelle Hanners stora nummerstampelsamling farms det 2 stycken nummerstamplar 232 pa 
Facit 169, och 7 stycken 236 pa !Osa marken dock inga sHimpelavtryck pa forsandelser. Dessa 
verkar inte vara orderstamplade. Tyvarr vi har bara svartvita kopior av materialet. 

Leif Nilsson 
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Parlor frim Danska Vastindien, del 2 

Som berattats i det forra numret av var Rapport sa foljer har den fortsatta presentationen av 
valda objekt ur Rolf L. Johanssons fantasti ska samling. Vi befinner oss ii.nnu i "second 
colonial period", aren 1754- 1807, som bland annat innehaller det aldsta kanda brevet med 
stampeln "LYME SHIP LRE''. 

il • ' ., / 

Fullstandigt brev med dubbelt porto fn1n St. Cro ix till North Britain. Brevet bar sants med 
skepp via Lyme till Arborath, Skottland. Det totala portot 2 shilling och 9 pence ar baserat pa 
foljande: '' Ship rate to Lyme 8d + Masters gratuity ld + Lyme - London 8d + London -
Edinburgh 1 s = 2s5d" samt for Edinburgh - Arborath 4d. 

Rolf anger att brevet ar daterat: "St. Croix Feby 24th 1782". Den i exponatet tillsammans med 
brevet avbildade baksidan verkar dock visa "Ano 11 april -82". Kan en forvi:ixling av 
brevbaksidor ha skett? 

Privat befordrade brev under den andra brittiska ockupationen 
I mitten av oktober 1807 utsattes Danska Vastindien tor en blockad av den brittiska tlottan. 
Det var inledningen pa annu en ockupation som varade i:inda till etpril 1815. Aret inmn hetde 
i:igruppen ater tillskrivits dansk overhi:ighet genom freden i Kiel i januari 1814. 
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Pri vat be fordrat brev fn1n St. 
Thomas till Guernsey med 
den mvcket sallsynta 
stampeln .. FALMOUTH
PAC KT-LRE'·. Brevet ii.r 
daterat den 22 Jan. 1808. 
Portot 6s3d ar tydligt 
angivet pa omslaget. 

Endast tva brev med derma 
cirkulara stampei ar kanda. 
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Tidiga br~v ar som sagt mycket sallsynta. Exempelvis sa har inga privat agda brev som sants 
fran D.V.I. till Danmark' fore ar 1816, utover de fa som finns i arkiven, rapporterats. 
Dessutom anlOpte inte brittiska postforande skepp oarna under perioden april 1802 till mars 
1807, d.v.s. tidsperioden mellan de bada brittiska ockupationerna. Denna trafik aterupptogs i 
april 1807' atta manader innan den andra bri tti'ska ockupationen. under de bada 
ockupationerna ( aren 1801 - 1802 och 1807 - 1815) direktbefordrades en del brev mellan St. 
Thomas och Storbritannien av orlogsfartyg eller i konvoj seglande handelsfartyg. 

Under den andra brittiska ockupationen ombesorjdes posthanteringen av britterna. Nastan 
samtliga kanda brev fran denna period ar sanda till adressater i Storbritannien. De brittiska 
postskeppen hade rutter som anlopte St. Thomas och St. Croix en till tva ganger i manaden. 
Det ar under denna tid som St. Thomas fick sin forsta poststampel. Stampeltypen kallas for 
"Fleuron" eller "Oxhorn". Nedan visas ett brev med den fOrsta mindre typen av St. Thomas 
datumstampel. Denna typ var endast i bruk ar 1810 och sex brev ar kanda med denna stampel. 

Brevet fran Thonius Norbury Kerby pa Antigua till North Britain (Skottland) befordrades 
privat fran Antigua via D.V.I. I St. Thomas overlamnades brevet till det brittiska postkontoret 
dar det stamplades 
"St. Thomas JA 28 
1810". 

Portot 2s4d omfattar 
"Ship fee" 1 s 1 d och 
inlandsporto 1 s3d i 
Skottland. Brevet 
blev eftersant till 
Edinburgh dar det 
ankomststamplades 
den 2 mars 1811. 

I 
l 

Nar Danmark aterfick ogruppen i april 1815 stangdes de brittiska postkontoren och dess 
posttrafik upphorde. Forst nagon gang i borjan av ar 1816 sa aterupptog britterna posttrafiken 
till och fran St. Thomas. 
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Det enda kanda brevet fran D. V.I. med paskriften "K.T." ("Kongelig Tjenste") 

Ett unikt brev fran "Det Kongelige Raad" i St. Thomas till pastor Oxholm i St. Croix. Att det 
ror sig om ett lokalt DVI-brev (d.v.s. sant inom oarna) gor ju precis inte saken samre. Brevet 
ar daterat den 1 juli 1815. Siffran 6 uppe till hager avser 6 cents sam ar lokalt porto for brev 
med dubbel vikt. 

Samtliga brev i artikelserien ar inte avbildade i originalstorlek 

Tavlingsdags 

Grattis till er sam deltog i forra numrets tavling. Det gallde att rosta pa det vackraste frimarket 
. fran Island. Vi har ju delat upp utgavorna pa Island och hade kommit fram till modern tid och 

skulle rosta fram det vackraste frimarket fran 1970 - 2008 (facitnr: 470 - ). Fem lyckliga 
vinnare har jag dragit sam kommer att fa pris hemskickat med posten. Det har inte blivit 
nagon klar vinnare utan alla har haft olika frimarksutgavor sam de tyckt varit vackrast. 
Markena sam det rostats pa har facitnummer: 475,497,730,814 och 1026. 
Och vinnarna ar: 

Tommy Heurlin, Sundsvall, Hans Westin, Stockholm, Stig Osterberg, Haninge, 
Leif Osterlund, Strangnas och Eddy VieUra, Belgien. 

Grattis till Er! 

Nu har vi rostat pa vackraste frimarket fran vara samlingsomraden. 
En sammanstallning pa vad ni rostat fram kommer i nasta Rapport. 

Sa till detta nummers tavling. Det blir tva fragor att svara pa: 
1. Vad heter Sveriges ambassador pa Island? 
2. Ge garna ett eller flera fOrslag pa ternan pa omrostningar eller tavlingar i rapporten. 

Skicka ett vykort/brev med era svar till sekreteraren i Stockholm fore den 1 november 2008. 

Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen. 
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Hostauktionen ·2008 

Datumet for var stora hostauktion den 1 november borjar nu narma sig och har nedan visas 
nagra exempel pa de 1908 objekt som armed paden omfattande auktionen. Var fOrhoppning 
ar att skall det finnas nagot som passar var och en. 

Vackra stamp,lar 

Vackra & svara stamplar 

Lot1897 Lot1842 

Varianter 

Lot 233 Lot 648 

Lot1613 Lot1595 

Provtryck 

Hogra market utan 
"accent" 
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Brev 

Lot 76 

Halvt DVI miirke med en rriycket vacker stiimpel 

· Lot 456 

ex 2+5 Kr pa brev iir ju inte sa vanligt eller! 

Lot1072 

Brev utan frimiirke med en mycket vacker Kronstiimpel 
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Vykort 

Lot 970 

Helsaker 

Lot 916 

Lot 917 

Mannen till viinster iir den kiinda Isliinningen H. Hafstein. 
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Aktgangen med text pa baksidan. 
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"£\\'l~~'""'\-~ Plauerstr.qsse . 

8 r a n d ~ n b u r g o/P.avel • 

· .~·;;.· 

Tyviirr ingen text pa baksidan, bara en Tysk adresserad avsiinda stiimpel. 
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Resan till Nordia 2009 

Sa om var resa till Island och Nordia 2009. Denna gang planerar vi med en utresa !Ordagen 
den 23 maj och hemresa pa mandagen den 1 juni. Att vi denna gang planerar for en nagot 
liingre resa beror pa att vi vill undvika tidigare resors problem med for lite tid till sjiilva 
Frimiirksutstiillningen och till att triiffa samlarviinner pa grund av for omfattande inplanerade 
program pa for fa dagar. Under utstiillningsdagarna\ kommer vi denna gang inte att planera in 
nagot mer an gemensamma middagar. For de som trots allt onskar hjiilp med dagsutflykter 
runt Reykjavik eller nagot annat under utstiillningsdagarna sa skall vi givetvis hjiilpa till med 
detta. ~nnan utstiillningen har vi diiremot tiinkt oss att gora en bussresa i nordviist upp till 
Viistfjordarna "Vestfjaroa". Huvudmal for den resan iir Isafjorour. Bussturen iir tiinkt att ta 
fyra dagar med tre overnattningar och givetvis skall vi ha en guide med oss pa bussresan. 

HORNST~Oi 

.. -~-:_'--.p sL -- -., \ 
,.,~_ -· '< 

Vi som varit med pa resorna som 
arrangerats sedan 1991 har inte 
besokt detta omrade, nagot som 
vi dock funderat pa i flera ar att 
gora. Vi riiknar med flera 
spiinnande stopp pa bussturen 
bland annat J6n Sigurdsson
museet i Hrafnseyri. Nagot som 
helt siikert kommer att vara 
fantastiskt iir naturupplevelserna 
med Dynjandi som en av manga. 
Om vi har tur sa kanske vi pa 
nerresan fran Isafjorour lyckas 
att fa med en batresa fran 
Brjanslcekur ut till Flatey (se 
kartan) och sedan vidare till 
Stykkish6lmur men om detta far 
vi aterkomma till niir vi kommit 

M~"'/ / l :L_ 
---~ [.-, !i--

'-& ~- ~~----~ -.- /~..........__ 
( 

liingre med planeringen. . ' ~· '- . 0 .! 

I Hafnarfjorour har vi tiinkt bo niira utstiillningen pa hotell "Viking Village" om vi lyckas fa 
ett bra pris for overnattning hos dem. 

Har nedan foljer ett preliminart program 
Lordag 23 Avresa fran Stockholm, Goteborg eller Kopenhamn. Besok pa Bla Lagunen. 

Vi som skall stiilla ut liirnnar in samlingarna till Nordia-utstiillningen. 
Sondag 24 Busstur mot Isafjorour, overnattning i ??? 
Mandag 25 Bussturen ankommer till Isafjorour dar vi overnattar. 
Tisdag 26 Busstur, vi overnattar i ???. 
Onsdag 27 Bussturen ater i Hafnarfjorour 
Torsdag 28- sondag 31 Nordia-utstiillning med Bankett pa !Ordagen. 
Mandag 1 juni Hemresa 

I niista nummer av Rapporten sa kommer ett mera detaljerat reseprogram. For att sa snart som 
mojligt fa en indikation pa intresset for var resa sa iir Leif och jag tacksamma om ni som iir 
intresserade av att aka med sander in en pre1iminiir anrniilan till oss. Anviind giirna den med 
Rapporten bifogade blanketten. Ni som anrniiler er kommer fort!Opande att fa information om 
program. Ni iir ocksa givetvis viilkomna att sjiilva foresla stopp och resemal pa var busstur 
men hor i sa fall aver snabbt till mig. 

Johnny Pernerfors 
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Kompletteringar och andringar i hastens 
utgivningsplan for islandska frimarken 

Rapport Nr 151 

I Frimarkenytt 3/2008 och pa sin webbsida, vvww.postur.is, informerar Postphil foljande 
under rubriken nyheter. Eftersom en avbildning pa utgava 511 A saknades i presentationen 
senast sa kommer den har tillsammans med en andrit;g av utgi vningsdatumet. 

511A. Frioarstdan (Fredstornet) i Vioey. Valor 120 kronur. 
Market utges den 9 oktober som ar ettarsdagen for 
invigningen. Konstverket ar en symbol for John Lennons och 
Yoko Onos fredsarbete. Invigningen skedde pa John Lennons 
fodelsedag . Market ar trycktekniskt intressant med 
fluorescensdetaUer i fosfor och s.k. UV -black. 

Utgavan 515A-B med de bada markena med 
fagelmotiv var planerad att utges den 6 
november i ar. Utgivningen ar flyttad till den 
16 september 2009. 

Arets julfrimarken, utgava 516A-B, utges den 6 
november. Den omfattar tva marken i valOrerna 70 
och 90 kronur. Motivvalet ar ett resultat av en 
teckningstavling for skole lever. Vinnarna som 
hedrats med denna utgava ar de bada attaaringarna 
Heioar Jokull Hafsteinsson och Konn1o Karason 
l>ormar. Om motiven kan aven berattas att markena 
forestaller Stekkjastaur, som ar den fOrsta av 13 jultomtar som kommer pa besok, och 
julekatten. Det forsta tomtebesoket sker den 12 december, alit enligt fo lksagan. 

Nyhetsbladet informerar aven om den satsning pa personliga frimarken som man tidigare 
aviserat. Utgivningen som gar under namnet "Frimerkin Min' ' kommer att starta nu under 
hOsten. Man anger att den nagot fOrsenade starten beror pa tekniska problem. For dig som viii 
veta mera hoppas jag att den islandska posten kan ge ytterligare information. 

Viii du kontakta dem, bestalla nagot eller oppna abonnemang nar du dem via webbsidan eller 
pa foljande satt : PostphiL Storhofdi 29, IS-11 0 Reykjavik, Island. Tel. +354 580 1050, Fax 
+ 354 580 1059, e-postadress: stamps@postur.is 

Kom ihag att aterstoden av 2002 ars islandska frimarksutgavor upphor att saljas vid arsskiftet. 
Den 31 december 2008 ar saledes sista datum for denna slutfOrsaljning. 
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Post Islands modellbilar 

Att dessa ar populara samlarobjekt har jag forstatt. Pa vara mbten i Stockholm brukar ofta 
nagon irmehavare med gladje och stolthet visa upp sitt senaste forvarv. Den nyaste. modellbil 
nr 6. som utgavs den 27 mars i ar har jag, vadjag kommer ihag, annu inte sett pa nagot mote. 

Denna nyaste ar en Bedford OB 19.50 
linjebuss vars forebild trafikerade 
mellan Akranes och Akureyri. Bussen 
transporterade bade post oc h 
passagerare. Post Island utger 2000 
numrerade modeller. Till sammans 
med modellen medfoljer ett speciellt 
postkort och ett akthetsintyg. 
Modellbilen har bestallningsnummer 
B 106 och kostar 1795 ISK. 

Nar sa detta ( o )filatelistiska amne be hand las och utrymme medges sa kommer har en 
presentation av de tidigare utgivna modellbilar som annu kan bestallas. Tillsammans med 
varje modellbil medfbljer ett speciellt postkort och ett akthetsintyg. 

Modellbil nr 5 ar en LandRover 
som utgavs den 21 maj 2007. 
Denna terranggaende bil ar 
mycket vanlig pa den isliindska 
landsbygden och anvands 
gi vetvis ocksa av posten. Pa det 
medtoljande postkortet syns 
Bragi Benediktsson, lantbrev
barare i Grimsstaoir a Fjollum 
pa nordvastra Island. 

Upplagan ar 1296 numrerade modeller. Bestallningsnumret ar 8105. Pris 1295 ISK. 

tvlodellbi1 nr 4 utgavs den 15 juli 2006 
i en numrerad upplaga om 1224. 
Derma Mack Sac Truck ar fran 
bilismens bamdom i Reykjavik. 

Bestallningsnumret ar B 104. 
Pris 1195 ISK. 

Fortsdttning pa sidan 18 
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Litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S. Anevad, Danmark. Skriften behandlar samtliga till dags dato kanda 
fartyg som har trafikerat farvatten till och fran Island. Den visar avbildningar pa brev som har 
gatt med fartyg samt tidtabeller pa battrafiken. Omfattar 159 sidor samt BILAGSH.rEFTE om 
52 sidor. Skriften ar i A4-format och i lOsbladsystem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
SEK 104:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgiwa! 
Reviderad och belt omarbetad med alla nya ron som har inkommit sedan 1996. Utgavs i 
samband med Nordia 2005. Levereras i bladsats med plastringar. Vikt 390 gram. 
Pris per bladsats ~ir 185:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

KRONSTAMPELHANDBOKEN. 
Levereras i bladsats med plastringar. Pris SEK 185:- (J. priset in gar porto in om Sverige) 

Anmalan om kop av ovanstaende litteratur och handbocker gors till: 
Foreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: lcif.a.nilsson@telia.com 

Books 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Jacob S. Arrevad, Danmark. Written in Danish, A4-size, 159 lose leaf pages+ supplementary 
52 pages. Net weight 520 gram. SEK 190,00 (Europe), SEK 210,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS, New edition. 
English translation. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), 
SEK 260,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF CROWN CANCELS. 
Written in Sw·edish. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), 
SEK 260,00 (Worldwide) 

Make your order to: Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-mail: leif.a.nilsson@telia.com 
All the prices above include postage. Payment to PayPal account alltinget@.telia.com 

Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 

Foreningen har beslutat att medlemmar boende utanfor Sverige 
kan betala medlemsavgifter samt bestallningar av hand becker 

med PAYPAL till kontohavare alltinget@telia.com 

OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift pa SEK 10:-
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Moten i Stockholm, hasten 2008 

2 okt Sven-Erik Ahlgren berattar om sin vykortssamling Ringlinje 4 (En 
sparvagslinje i Stockholm.). Liten auktion. 

6 nov 

4 dec 

Gronlandsk filateli. Mats Edstrom berattar till diabilder. Liten auktion. 

Julavslutning med sedvanlig lussebulle och glOgg. Liten auktion. 

Moteslokal: Ostermalms Foreningsrad. Valhallavagen 148 . T-bana Karlaplan 
(qppgang Valhallavagen ). Vid Faltoversten. ingang precis vid busshallplatsen. 

Motena halls den forsta torsdagen i m~maden. Motena borjar kl. 19.00. 
Pa alia moten bjuds det pa kaffe och bulle. 

Pa motena ar det fritt fram for medlemmarna att tamed objekt att lamna in till auktionen. 
For detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 

Fortstittning }di n sidan 16 

Modellbil m 3 iir en Bedford CWT 
Box Van Lledo av 1950 ars 
model!. Den numrerade upplagan 
ar 1500 modeller. Utgivningsdag 
var den 26 maj 2005. Bestallnings
nummer B 104. Pris 1195 ISK. 

Post Island skriver att forebilden ar 
representativ for 1950-talet. Pa 
bilen syns en slogan som 
uppmanar att bruka postnummer 
pa all post. Redan pa 1950-talet!? 
Darfor fragar jag lasarna. Nar fick 
Island postnummer? Skriv till var 
Rapport och beratta om detta! 

Fakta och samtliga bilder ar hamtat fran Post Islands webbsida W\vw.oostur.is. 

Red. 
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Okt 9 

Nov 1 

Nov 13 

Dec 11 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

Program for hosten 2008 

Geysir. Tandningar och fbrsandelser. 
Visning av hostauktionen. 

Stor HOSTAUKTION. 
OBS! Lordag. 

Porslinsplattor och Minnespoststamplar. 
Tom Rinman uppdaterar oss med vad han funnit ut. 

Sedvanligt julmote med _glogg och lussekatt. 

Valkommen till hostens moten och ta del av kvallens 
tema och den sedvanliga motesauktionen . 
Vi bjuder pa kaffe med nagot gott till . 

Vi traffas pa torsdagar i klubbens lokaler i 
Gamlestadens Medborgarhus pa Brahegatan 11 , 

hallplats SKF 
(sparvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 , 59 , 69, 156 och 159). 

Moteslokalen oppnas 18.30 och vi borjar motet 19.00. 

Kontaktpersoner: Ordfbrande: Johnny Pernerfors , Tfn . 031 -54 88 78 
Kassbr: Bengt Pahlman , Tfn . 031-47 53 47 

Email : islandsklubben@bredband .net 

HEMSIDA: http://hem.bredband .net/islandsklubben 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg 

Foreningen lslandssamlarna 
Postgiro 40 29 57-5 BIC NDEASESS IBAN SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Ordforande 
Tomas Olsson 
Multragatan 50 
162 55 Vallingby 
Tel/Fax 08-87 49 27 
svensson . olsson @com hem. se 

Redaktor Rapport 
Mats Edstrom 
Lidnersgalan 1 OA 
112 53 Stockholm 
Tel 08-656 54 80 
mats.edstrom@karolinerna.se 

lslandsklubben i Goteborg 

Ordforande 
Johnny Pernerfors 
Draggensgatan 5 
418 77 Goteborg 
Tel/Fax 031-54 88 78 
pernerfors@bred band . net 

Sekreterare 
Mikael Magnusson 
Frovigatan 7 : 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
mikaeldansochstamps@,tele2. se 

Sekreterare 
Kaj Librand 
Bjorcksgatan 64C 
416 51 Goteborg 
Tel 031-25 93 16 
sveriges. framsida@comhem se 

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 
Medlemsansokan Sekreteraren lslandssamlarna / lslandsklubben 
Medlemsavgift Kassoren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kassoren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktoren lslandssamlarna 
Adressandring Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassoren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordforanden lslandsklubben 

Medlemsavgiften for 2008 ar SEK 100:-

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
is I. kassoren@te lia com 

Kassor 
Bengt Pahlman 
Mors Backe 5 
414 67 Goteborg 
Tel 031-47 53 47 
benatp@msn.com 

Medlemmar boende utanfor Sverige betalar via PayPal till alltinoet@telia.com 

OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift pa SEK 10:-

The annual membership fee 2008 is SEK 100:-
Residents abroad can pay trough PayPal to account alltinget@telia.com 

Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 

Bestall gamla Rapporter, kostar bara 10 -/nummer + porto , dessa ar ett maste for lslandssamlarens 
referensbibliotek da de innehaller mycket lasvart. Bestallning gars till Leif Nilsson . 

MANUS STOPP FOR; Mars RAPPORTEN ar 25 Februari, Juni RAPPORTEN ar 20 Maj 
September RAPPORTEN ar 25 Augusti, December RAPPORTEN ar 20 november 

Fbreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lag rar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt eventue lla uppg ifter 
om sarskilda samlingsomraden som var och en anmalt. Reg istret far endast anvandas intern! inom fo ren ingen och klubben 

VISIT OUR WEBSITE: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
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