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En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Harmed halsas alia lasare valkomna med ett nytt Uul)nummer av var Rapport. 

Att vara redaktor ar stundtals en smula anstrangande. Sa fort full koncentration inte 
bibehalls sa uppstar de mest egendomliga alster. Sam till exempel att Ewa Holm, 
sam utarbetat var nya webbsida , i det forra numret fick heta Eva Blom. Jag beklagar 
och ber om ursakt. Nu kom det visserligen inte nagra synpunkter pa denna fadas 
vilket Ieder mig in pa att det, faktiskt, gar att kontakta Er redaktor. I synnerhet genom 
att sanda in artikelmanus. Det sam till star del "raddar" detta julnummer ar de 
intressanta artiklarna om flygpost. Sparade sedan i hostas da de inkom for sent for 
det forra numret. 

Nar jag nu ar inne pa amnet kommunikation sa viii jag uppmarksamma att 
foreningens styrelse och redaktor nu har nya e-postadresser. Du finner de nya 
lattmemorerade adresserna pa sista sidan i var Rapport. 

Det nya aret innehaller aven det massor av aktiviteter. For ass lslandssamlare ar det 
ett extra "spackat" ar med en Nordia-utstallning pa Island och ett Riksmote i brebro. 
Sam vanligt tillkommer manatliga foreningsmoten i Goteborg och Stockholm. Massar 
av tillfallen for trevlig samvaro alltsa. 

Alia vara medlemmar onskas harmed av hela styrelsen och Er redaktor 
en G/edi/eg Jol och ett Gott Nyttar. 

Mats Edstrom 

OBS! Med detta nummer bifogas ett inbetalningskort 
for medlemsavgiften 2009. 

(Du sam redan betalat for 2009 kan bortse fran detta krav.) 
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Ordforandens rader 

Senast jag skrev mina rader satt jag i Los Angeles och bade inte en aning om vad som skulle 
komma. Och nu Islands ekonomi i ruiner(?) och framtiden ar oviss. Nar Islandssamlarna 
senast var i Reykjavik i fjol andades alit frid och frojd med en expansiv samhallsutveckling. 
Jag hade da inte varit i Reykjavik sedan 1970-talet och nu var stan helt forandrad. Enligt 
uppgift saar tre fjardedelar av husen i stan byggda efter 1975 . Detar ju inte konstigt om jag 
bade svart att kanna igen mig i stan. En va!dsain expansion alltsa. Vad kommer att handa nu? 
Rekonstruktionsarbetet har paborjats med stad av IMF och bland andra de ovriga nordiska 
landernas ingripande. Ja till och med Faroarna armed och bidrar med ekonomisk hjalp om jag 
har forstatt det ratt. Men nagra fler storvulna planer med banker som Glitnir och Kaupthing 
som expanderar i varlden drojer det nog lange innan vi far se igen. Den islandska kronan har 
rasat i varde och det kan innebara att var planerade resa till utstallningen i maj 2009 till 
Hafnarfjorour kan genomforas till en betydligt lagre kostnad an vad vi tidigare forestallt oss. 
Det upplagg som Johnny och Leif har skisserat med att endast kopa flygresan har hemifran 
och att fa hjalp av vara vanner pa Island med att arrangera logi och maltider kan visa sig bli 
ekonomiskt gynnsamt for oss. Jag ser fram mot att sa manga som mojligt anmaler sig till 
denna resa. Sjalv bar jag en dubbelbokning att klara ut. Det kan ju bli sa att vi finner att vi 
med var valuta kan gora verkligt formanliga inkop. Jag bar tidigare varit med om en liknande 
situation och ar inte road av utsikten att komma till Island och utnyttja situationen och 
upptrada som gulaschbaron eller valutasvin. Islanningarna bar det nog besvarligt som det ar. 
Den har situationen innebar naturligtvis att islanningarna har andra saker att bekymra sig om 
an sina frimarkssamlingar. Vad det bar kommer att innebara for prisutvecklingen for islandskt 
filatelistiskt material aterstar att semen man kan nog utga fran att utvecklingen blir aterht't!len. 
Sjalv bar jag inga potentiella arvingar som visat nagot intresse for frimarken sa jag ser inte de 
pengar som jag anvant for inkop av filatelistiskt material som en investering utan som utgifter 
pa nojeskontot sa jag ar ganska ointresserad och okanslig for den pekuniara prisutvecklingen. 

Gronland har ju just gatt till val om utokat sjalvstyre och valresultatet blev ju ett 
overvaldigande for. For mig ar det oklart vad det har far for betydelse men det lar vi nog sa 
smaningom bli varse. I sammanhanget kan det vara intressant att veta att 1945 efter andra 
varldskriget sa erbjod sig USA att kopa Gronland, vilket danskarna avbojde laser jag i senaste 
utgavan av AF A Danmark special. Det var val tur det for vad hade i sa fall hant? Da hade nog 
inte bara Thule blivit en amerikansk militarbas och ingen folkomrostning om okat 
sjalvbestammande hade det blivit heller kan man nog utga fran! 

Ja nu bar jag skrivit lite om tre av Islandssamlarnas samlingsomraden. 

Nu aterstar bara att onska Er alia en Gleoileg J61 och Gott Nythir 2009! 

Tomas Olsson 
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AXEL MILT ANDER 1927-2008 

Vi har det ledsamma beskedet att meddela att var Hedersordforande och nestor i Islandsklubben 1 
Goteborg har avlidit. Aven om vi inte sett Axel pa Klubben under senare ar har han betytt mycket for 
Klubben . Tidigt borjade Axel verka for att en sjalvstandig del av foreningen skulle bildas i Goteborg 
och i ett protokoll fOr "Islandssamlarna" fran den 14 november 1963 skrivs bl.a. "och redovisade for 
Miltanders inlagg i Goteborgs-Posten den 17 oktobe11 1963 och vad detta haft for inverkan pa 
medlemsantalet." Axel sjalv bor ha blivit medlem i "lslandssamlarna" vid den tidpunkten. 

I protokoll for "Islandssamlarna" fri'ln december 1964 finns skrivet "Sekreteraren laste darefter upp en 
del brev och protokoll och han meddelade aven , att nya ansokningar fran Goteborg om intrade i 
foreningen blivit resultatet av den senaste tidens artiklar i Goteborgs Posten" . Artiklarna var 
naturligtvis skrivna av Axel som alltsa var en flitig skribent om Islandssamlandet och foreningen . 

' 
Av ett protokoll for Foreningen Islandssamlarna den 24 april 1965 framgar att ett mote avhallits i 
Hantverksforeningens hus i Goteborg dar bl.a. Axel Miltander fran Goteborg deltog tillsammans med 
tlera andra Goteborgare. I detta protokoll star skrivet "Denna klubba fick aven ga runt for att visas for 
medlemmarna i Goteborg". Anledningen till Stockholmsbesoket var utstallningen "Islands Filateli". 
Under utstallningen hade 12 nya medlemmar anmalt sig for medlemskap i Foreningen . 

Forsta protokollet - enligt blyertsnotering pa detta - for "Islandssamlarnas sektion i Goteborg" ar 
daterat den 10 november 1965. I detta protokoll framkommer att ordforanden Miltander halsade de 
narvarande valkomna, varefter protokollet fran foregaende sammantrade lastes upp och godkandes 
vilket tyder pa att Goteborgssektionen maste varit igang in nan 10 november. Eventuellt kan dock det 
upplasta protokollet vara det fran den 24 april 1965 ovan. 

Axel har alltsa betytt valdigt mycket for Islandsklubben. Sjalv larde jag ka1ma honom nagra ar senare 
som en mycket entusiastisk, medryckande och lattsam ordforande for klubben som inte hoi! sa mycket 
pa formalia. Nar jag kom med sa har jag inget minne av motesprotokoll eller liknande. Axel bara drag 
igang motet och sen flot alit pa med information, foredrag och kvallsauktionen och sen en 
kvallssmorgas och kanske en ol. Nar det gallde arsmoten sa var dessa raskt avklarade, heist skulle de 
inte ta langre tid an nagra minuter enligt Axel. 

Nar det gallde auktionsmaterial sa lyckades Axel aven skaffa fram mycket bra material , framfOr alit 
fran Island dar han hade skaffat sig manga vardefulla kontakter. Vi hade satt upp ett tufft mal att 
redovisa forsalda objekt fran kvallsauktionerna redan 1-2 dagar efter auktionen och detta var mycket 
uppskattat pa Island vilket resulterade i att Axel fick sig tillsant annu mer material till gladje for alia 
medlemmar. 

Axels Islandskontakter resulterade aven under manga ar i resor till Island. Otaliga ar alltsa de 
medlemmar som foljt med till Island pa dessa resor dar vi kunde njuta av vacker natur och spannande 
utflykter samt besok hos frimarkshandlare och samlarvanner. 

Nar Axel efter flera ar som ordforande tyvarr fick slappa taget nagot om Klubben for mer 
betydelsefulla uppdrag pa Goteborgs Posten sa stallde han dock alltid upp till jubileer eller andra 
stOrre evenemang. Da kom han och berattade om gamla tider pa sitt lattsamma satt som gjorde att alia 
lyssnade. 

Tack AXEL for alit du gjort och betytt for Klubben i Goteborg och Islandssamlandet. 

Tom Rinman 
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Zeppelin 1931 
Av Helmut Zander och Johnny Pernerfors 

Nedanstaende Zeppelinbrev har var medlem och van Helmut Zander sant till mig och onskar 
visa det for alla medlemmar i foreningen. Helmut som specialsamlar de Islandska 
Zeppelinforsandelserna har lyckats komma over detta helt enastaende brev som inte bara varit 
sant som en vanligt Rekommenderad Zeppelinfi:irsandelse utan ocksa med ett Postforskott for 
1 0 kronor. Helmut har konstaterat att alla stamplar pa brevet utan nagot tvivel ar akta och om 
man tittar i overkant pa "P6stkrafa"-etiketten sa ser man att Reykjavikstampeln binder 
etiketten till brevet sa brevet ar en akta postforskottsforsandelse och ingen efterhands
konstr~ktion. 
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Svar pa foljande tre fragor efterlyses av Helmut och 'mig: 
1) Helmut undrar om nag on sett andra REK -etiketter an Reykjavik och Akureyri? 
2) Har nagon sett Zeppelinforsandelser stamplade fOre den 22 VI 1931? 
3) Johnny ar ocksa nyfiken pa om det finns fler medlemmar i fbreningen som bar en 
Zeppelinforsandelse som anvants som "P6stkrafa"? Om sa ar fallet sand garna en bild till mig 
sa vidare befordrar jag den till Helmut samt visar bilden i Rapporten. 

The z .eppelin letter in this article has our member and friend Helmut Zander sent me and 
whish to show it to all members in our club. Helmut who has specialized in collecting 
Icelandic Zeppelin letters has succeeded to obtain this quite astonishing letter which not only 
has been sent as an ordinary registered Zeppelin letter, it is also a cash on delivery (P6stkrafa) 
letter for 10 kronur. Helmut has established that all cancellations on the letter without no 
doubt is genuine and if you look at the upper edge of the "Postkrafa" label you see that the 
Reykjavik cancellation binds the label to the letter so the letter is a genuine cash on delivery 
letter and no reconstruction. 

Answer on the three following questions is wanted of Helmut and me: 
1) Helmut wonders if anyone else has seen Recommendation labels other than Reykjavik and 
Akureyri? 
2) Have anyone seen a Zeppelin letter cancelled before 22 VII 1931? 
3) Johnny is also curios if any other member in the club has or has seen a Zeppelin letter used 

as "P6stkrafa". If so is the case please send me a picture (Jpeg) and I will forward it to 
Helmut and also publish it in the "Rapport". 

NORD lA 

~-2 ~9 :qj~l 

Nordia 2009 i Hafnarfjorour 

Som Du kunde lasa i det forra numret av var Rapport sa kommer nasta 
ars Nordia-utstallning att hallas pa Island, veckoslutet den 29- 31 m::tj. 
Vart planeringsarbete med resan dit fortsatter och vi viii darfor med 
dessa rader paminna om detta. 

Utstallningen kommer att hallas i Hafnarfjorour cirka 15 minuters bilfard fran Reykjavik. 
Man raknar med cirka 700 ramsidor stor utstallning. Vi vill ocksa paminna om att information 
om utstallningen finns pa arrangorens egen webbsida http ://www.nord ia?009.is/index. htm 

Hafnarf}orour firar 1 00-arsjubileum som stad 2009. Det kommer sakert 
att bli en hel del spannande arrangemang dar. Mer om detta kommer nar 
vi fatt tag pa mer information. Tyvarr har man inte lagt upp nagot om 
detta pa sin webbsida annu. Stadens informationssida pa Internet har 
foljande adress http: //vvww.hafnarfiordur.is 

Styrelsen 
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Zeppelin 1931 

Hiir nedan ar iinnu ett spiinnande Zeppelinbrev som jag sjiilv var lyckosam att fa kopa pa 
Viking Frimarkesauktion for nagra ar sedan. Brevet bar tidigare varit agt av min gode van 
Torben Jensen som specialsamlade Christian X-utgavan fram till att han hastigt lamnade oss 
2005. En liten lustighet i samband med min budgivning pa brevet var att auktionaren ringde 
upp mig och fraga om mitt bud var ratt???. Da: det var ett onormalt hogt bud pa ett 
Zeppelinbrev. Jag svarade att budet allt var ratt men jag skulle bli "irriterad" om jag fick 
betala mycket mer an utropet som trots allt var ganska hbgt for ett Zeppelinbrev men jag 
saknar just detta porto. Auktionaren berattade att an sa lange var det bara jag som hade bjuclit 
pa brevet och att da det endast var nagra timmar kvar till auktionen stangde sa skulle jag nog 
fa det for utrop. Det slutande med att jag fick brevet for 2 steg ovan utropspriset och det var 
jag nojd med. 

-·- ....... ""-~ -~ -- . 

. Par avion 
Loftleiois 

R Reykjavik 

~r. 629 -

Nu till den spannande fragan: varfor var jag sa intresserad av just detta Zeppelin brev, inget 
onormalt porto, sedvanliga stamplar + i detta fall aven en Kopenhamnsstampel men den ar ju 
inte markvardig. 

VARFOR KOPTE JAG BREVET??? 

Ser i fram mot vilka forslag redaktoren far in pa min fraga. 
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Johnny Pernerfors 
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R Reykjavik 
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The exiting question: 

Why was I so interested in this 
particular letter? No exceptional 
postage, ordinary cancellations - in 
this case a Kjobenhavn cancellation 
which is not special. 

WHY DID I BOUGHT 
THE LETTER??? 

Looking forward to the proposal 
to the editor on my question. 

Nytt Balbobrev hittat 

_ .. -.: .. ; , ; 

·- . 

Pa Germetens auktion i Norge, den 28 .11.2008, finns detta fina brev. Undrar vad uppnatt 
slutpris blir? Beskrivningen i auktionskatalogen iir foljande : 
2017 0 165/67,133 . Serie «Hopflug I tala» sammen med to 15 aur Chr. X pa rekommandert 
konvolutt til 0stenike, stemplet «Reykjavik 7.7.33 ». Tre «New York»-stempler samt «Wien 
29.7.33» pa baksiden. Attest Frimerkshuset AB. 
Utrop I 0000:- NOK 

Leif Nilsson 
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lsiandska julm·arken 

Valgorenhetsmarken, oftast ogiltiga som frankering, fri'm vara samlingsomraden forekommer 
i artikelform mycket sallan i var tidskrift. Nar det galler det storsta och mest kanda omn\det, 
islandska julmarken, sa har det- i alia fall under den tid jag varit medlem- inte forekommit. 
Dags ar det darfor att infor stundande juletid andra pa det. 

Intemationellt sett ar julmarken populara. Flera av utgivama ar anrika och har varit 
verksamma i atskilliga decennier. Filatelipressen i t.ex. Danmark, Island och USA rapporterar 
ocksa nar arets julmarken skall utges. Har i Sverige upphorde utgivningen lagom till 1 OOars
jubileet. En "sensationell timing" kan man saga. Som ursakt uppgav man postens avveckling 
av postkontoren som varit de huvudsakliga forsaljningsstallena nastan anda sedan 
begynnelsen. Att hitta nya, inte alltfor kostnadskravande, forsaljningsstallen - t.ex. 
Postcentren - borde inte ha varit problematiskt. Formodligen ansag man att brevmarken var 
passe som insamlingsmedel. Battre att inrikta sig pa (stOrre) donationer dar givaren inte 
onskar nagon motprestation. Naval, Hjart-, Lungfonden fyller en viktig uppgift. Numera far 
de som skanker en summa ett sammantrycksark med bilder av aldre utgivna julmarken i 
nytryck. Dessa har naturligtvis ocksa samlare. 

Nu var det islandska julmarken det ska handla om. Jag inleder med den stOrsta av utgivama 
(man kan aven saga forsta) och som an idag ar verksam, namligen Thorvaldsensfelagio 
(ThorvaldsenfOreningen). 

Thorvaldsensfelagsins Barnauppeldissjoos julmarken 
Thorvaldsenforeningen grundades den 19 november 1875. Tidsbrist och mina begransade 
kunskaper i det islandska spraket gor att en grundlig historik denna gang far utebli. Berattas 
kan att dess forsta ordforande var p6runn Jonassen som hade detta uppdrag i hela 46 ar, 1875 
- 1922. Alia befattningar genom aren syns ha hafts av kvinnor, sannolikt prominenta. 
Ragnheiour Stefansd6ttir, for ovrigt involverad i Karitas, var gift med Hannes Hafstein. 
Hennes kusin Sigriour Jensson var Bamauppeldissjoosins forsta ordforande aren 1908- 1942. 

Ar 1906 grundades Bamauppeldissjoourinn som en verksamhet inom Thorvaldsenforeningen 
med syfte att insamla medel till bygge av ett barnhem. Iden att foreningen skulle utge egna 
valgorenhetsmarken foddes redan ar 1908. Detta kom att droja da man beslutade att pa 
foreningsbasarerna istallet skulle salja Karitas valgorenhetsmarken. 

Dessa marken med texten Bamahcelio Caritas och med en islandsfalk avbildad kanner du 
kanske till. De borjade saljas redan ar 1904 och finns i tre upplagor: 1904, 1907 och 1911. Jag 
vill inte kategorisera dem som julmarken da jag fOrmodar att de saldes hela aret. Sa var ju 
t.ex. fallet med de svenska markena fran Nationalforeningen mot tuberkulosens bekampande 
de forsta aren 1904- 1908. En presentation av Karitas samtliga tre(?) utgavor kommer darfor 
vid ett senare tillfalle. 

Beslutet att utge egna julmarken i Thorvaldsenforeningens namn kom att droja till ar 1913. 
Det fOrsta julmarket hade ett forsaljningspris pa 2 aurar och som forlaga hade man valt den 
framlidne konstnaren Benedikt Grondal Sveinbjarnarsons teckning "Fjallbruden". Market ar i 
ett, tilltalande, ganska stort format, 36,2 x 40 mm, och tillhandaholls i ark om atta marken 
som skurits runt om. Det for oss filatelister viktiga sporsmalet hur tryckarket sag ut vet jag 
tyvarr inte. Det var sannolikt stOrre an "fOrsaljningsarket" om atta marken. Det skulle vara 
intressant att fa veta vilket tryckeri som anlitats. Jag kan i alia fall inte firma nagra uppgifter 
om det i den i ovrigt innehallsrika jubileumsskriften. 

I 
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Nagot som iir karaktaristiskt for de iildsta arken med. Thorvaldsenforeningens julmarken ar att 
de alia har miirkena placerade i sa kallade tete-beche. Det innebar att arket innehaller marken 
placerade bade rattvant och omviint. Det galler for julmarken utgivna aren 1913 - 1916, 1918, 
1920 och 1925. Ett lodratt par med julmarken fran dessa ar har da ett rattvant och ett omvant 
marke. Ar 1917 utgavs inget marke. 

1913 

rattvand rattvand 

om vand om vand 

rattvand rattvand 

omvand omvand 

4-block (halvark) samt markenas placering i arket 

1914, 1915, 1916, 1918, 1920 och 1925 

rattvand rattvand rattvand rattvand 

omvand omvand omvand omvand 

Mera om 1913 ars julmarke 

I Thorvaldsenforeningens jubileumsskrift 
fran ar 2000 anges, sannolikt felaktigt, att 
arkstorleken for 1920 och 1925 ars marke ar 
15 marken. Ratt bar vara atta miirken. Jag 
har i alia fall aldrig sett nagot stOrre ark. 
Antagligen ar det ett skri vfel da 1919 och de 
fiesta av 1920-talets utgavor iir utgivna i ark 
om 15 marken. 

Eftersom Benedikt avled ar 1907 var det Guomundur Marteinsson som overforde forlagan till 
julmarkesformat. Market ar tryck i blatt och svart och har va!Oren 2 aur. Det iir for ovrigt den 
enda av Thorvaldsensfelagsins Barnauppeldissjoos julmarken som bar en valor angiven. 

Kalla: J6lamerki Thorvaldsensfelagsins. (Utgiven ar 2000 vid dess 125-ars jubileum.) 

Jvfats Edstrom 
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Annu mera om 1913·ars julmarke 

Nar man ingaende inventerar, 
studerar och systematiserar ett 
samlingsomrade sa tycker man sig ha 
en bild over hur det ar eller kanske 
borde vara. Naturligtvis dyker det da 
upp nagot som Staller det hela pa 
huvudet. Det har ar just nagot sadant. 

De i · fOregaende artikel beskrivna 
argangarna av julmarken fran 
Thorvaldsenforeningen har ju ark dar 
varje lodratt markespar ar tete-beche. 
Jag har heller aldrig sett nagot 
undantag forutom detta 4-block dar 
alia marken ar rattvanda. Det skulle 
vara mycket intressant att fa veta om 
det finns fler fran dessa ar. 

Mats Edstrom 

Rapport Nr 152 

Kompletterande information om nagra foreningsaktiviteter 

Riksmotet 2009 
Pa annan plats i denna Rapport finns en "blankare" om nasta ars Riksmote. Det kommer att 
Milas i samband med hastens Malardalstraff i Orebro. Kjell Idling kan nu meddela att detta 
mote blir nagon av !Ordagarna 17 eller 24 oktober. Definitivt datum med inbjudan kommer i 
nasta Rapport. 

Islandsklubben i Goteborg 
Pa sidan 19 i denna Rapport finner Du motesprogrammet for varen 2 009. Har ar nagra 
kompletteringar. 

Jan 15 
Feb 12 
April16 
Maj 14 

Owe Jacobsson berattar om sin islandsresa. 
Kaj Librand berattar. 
Tom Rinman presenterar bildspelet om Hernon. 
Kaj Librand och Johnny Pernerfors berattar. 

Har ar lite julstamning med ett faroiskt 
julmarke fran 1970-talets fOrsta halft. Det ar 
nog inte lika valkant som de efter 1976 
arligen utgivna. 

Red. 

Gleoileg J61 
Till all a las are! 
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Parlor fran Danska Vastindien (3) 

Presentationen av valda objekt ur Rolf L Johanssons fantastiska samling fortsatter. Vi ar nu 
framme vid de forsta aren efter britternas ockupation. Oarna aterlamnades till Danmark vid 
fredsoverkommelsen i Kiel i j anuari 1814. I september 1815 beordrades de bri ttiska 
postkontoren i St. Thomas och St. Croix att stanga. Fr.o.m. ar 1816 ingick Danmark ett avtal 
med Storbritannien om att brittiska skepp skulle medfora sarskilda postpasar till och fran St. 
Thomas. Inga brittiska poststamplar fran D.VJ. ar kanda fn'm perioden 1820- januari 1843. 

J 
.~ 

' < 
·, - ·.:.: 

Brev fran St. Thomas via Portsmouth till London. Daterat den 29 nov 1819. Vid ankomsten 
till England har brevet stamplats "PORTSMOUTH SHIP LETTER". Ankomststamplat i 
London "C 22 FE 1820". Portot (med pennskrift "1/4") utgors av: Ship letter fee 6d, captains 
gratuity 2d och inrikesporto for Portsmouth - London (72 miles) 8d = 1 s4d. Brevet ar det 
aldsta kanda med den roda fyrkantstampeln "PORTSMOUTH SHIP LETTER". 

Brev med fullstandigt 
innehall fran St. Thomas 
till Westmoreland i norra 
England. Paskrift "Per 
packet 10 April 1830". 

Brevet ar det enda kanda 
fran D. V.I. utan 
portomarkeringar och 
brittiska poststamplar. 
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Fullstandigt brev fran St. Croix till Arbroath, North Britain. Daterat den 22 september 1840. 
bverlamnat ombord som ett lOsbrev och stamplat "St. Thomas". Pa baksidan har brevet 
ankomststamplats den 10 nov 1840. Portopaskriften "2/3" utgors av: 1 sh "packet charge" till 
Falmouth och 1 sh4d (?) brittiskt inlandsporto for 600-700 miles. 

Brevet ar det aldsta av tre kanda med denna stampel, anvand aren 1840 - 1842. Stampelns 
farg anges som gron men det ar sannolikt for mycket olja i stampelfargen som med tiden gjort 
att denna, fran borjan svarta farg, blivit gronaktig. 

Brittiska poststamplar pa D.V.I. post aren 1842- 1877 
Den ar 1816 fattade overenskommelsen med brittiska G.P .0. forlangdes ar 1840. Denna 
postbefordran ombesorjde Royal Mail Steam Packet Company (RMSP Co). Fram t.o .m. 
borjan av oktober 1843 anlOptes Falmouth for att ersattas med Southampton. Den brittiska 
postagenturen erholl nu sin forsta med datum forsedda poststampel i januari 1843. Denna 
stampel anbringades vanligen pa brevets baksida. 

Dubbelringad ARC - BACKST AMP 
ROMAN LETTERS, stampelns diameter 30 mm, 
Streck efter "ST". Anvand aren 1843 - 1855 

Denna stampel fOrekommer ocksa med 
typerna for dag och manad omkastade. 



Foreningen lslandssamlarna 13 Rapport Nr 152 

Varens utgivningsplan for islandska frimarken 

Frimiirksaret 2009 inleds den 29 januari med tre utgavor, varav en iir ett miniark. 

516A-B. Isl iindska oar V. 
ValOr 75 och 90 kronur. 

517 A-B. Insekter och spindeldjur V. 
ValOr 80 och 120 kronur. 

518A. Beskydd av glaciiirer och polaromraden. 
Mini ark med tva frimiirken i valOr 100 och 

130 kronur. Forsiiljningspris 230 ISK. 

Ytterligare planerade utgivningar under varen iir foljande: 

Den 19 mars 
519A-J. Sagodjur. Valor 80 kronur. 

•: ... ................. 

H80. Flygplan. ValOr 90 kronur. Hiifte med fyra frimiirken, fOrsiiljningspris 360 ISK. 
H81. Flygplan. Valor 120 kronur. Hiifte med fyra frimiirken, forsiiljningspris 480 ISK. 

Den 7 maj 
520A. 100 ar av "Youth Organization Tournaments" . ValOr 90 kronur. 
52IA. Reykjavik "Water Works" 100 i'lr. ValOr 10 kronur. 
522A. Triidgardar: Skruour i Dyrafjordur 100 ar. ValOr 130 kronur. 
523A-B. Europa 2009, Astronomi. ValOr 90 och 120 kronur. 
H82 . Europa 2009. Hafte med tio frimiirken , forsiiljningspris 900 ISK. 
H83. Europa 2009. Hiifte med tio frimiirken, fOrsiiljningspris 1200 ISK. 
524A. Nordia 2009, Lunnefaglar. Miniark. forsiiljningspris 200 ISK. 

Vill du kontakta dem, bestiilla nagot eller oppna abonnemang nar du dem via webbsidan eller 
pa foljande siitt: Postphil, Storhofdi 29, IS-110 Reykjavik, Island. Tel. +354 580 1050, Fax 
+ 3 54 5 80 I 059, e-postadress: stamps@postur.is 
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Varldsutsti:illningen. i Prag 2008 

Resultatlista for Islandssamlarnas medlemmar: 

Icelandic ship mail 1875 - 1945 
Iceland during WWII 
Classic Island 
Iceland until 190 1 
Two Kings 
The referendum stamps 

Ami Gustafsson, Island 
Runar oor Stefansson, Island 
David Loe, N ya Zealand 
Douglas Storckenfeldt, Sverige 
Sigurdur Petursson, Island 

from Slesvig 1920 Goran Persson, Sverige 
Swedish postal History 195-1972 Kjell Nilson, Sverige 

Fdreningen gratulerar sina medlemmar till utmarkelserna. 

86 poang, Stor Vermeil 
85 poang, Stor Vermeil 
78 poang, Stor Silver 
95 poang, Start Guld+HP 
80 poang, Vermeil 

86 poang, Stor Vermeil 
84 poang, Vermeil 

Vi besokte utstallningen under tre dagar. Pa torsdagen och fredagen var det mycket varmt i 
hallarna. Jag har aldrig sett sa mycket folk bland ramarna, det var stundtals ko for att titta pa 
samlingarna. Bland alia handlarna gick det nastan inte att komma fram till. Det var tredubbla 
led och de hade mest europamaterial. 
Det var en mycket trevlig utstallning och vi traffade manga bekanta som vi tog en ol 
tillsammans med. Maten i hallen var ingen hojdare, men daremot pa stan var den god och 
billig. 

Leif Nilsson 

VIKTIGA DATUM FOR ISLANDSSAMLARNA 
Varen 2009 

NorrPhil 2009. Nationell frimarks- och vykortsutstallning 27- 29 mars 2009 i Taby. 
NORDIA 2009. Utstallning 28- 31 maj 2009 i Hafnarfjorour, Island. 
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Nya medlemmar 

Vi halsar foljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 

G946. Kristina Lindmark. Sollebrunn 

Medlemsannonser 

BOCKER TILL FORSALJNING (Var medlem i Holland har dessa backer till forsaljning) 

Service stamps of Denmark 1871 - 1923. Pris: (Normal pris 35,00 Euro) NU 15,00 Euro 
Denmarks Provisionals 1904- 1912- 1915. Pris: (Normal pris 35,00 Euro) NU 15,00 Euro 
Stamps of Iceland I, 1872- 1904. Pris: (Normal pris 60,00 Euro) NU 40,00 Euro 
Stamps of Iceland II , 1902- 1919. Pris: (Normal pris 60,00 Euro) NU 40,00 Euro 

Porto tillkommer till varje order. Portot gar EJ att saga utan kontakta Henk for exakta 
uppgifter. 

Postal address : 
Henk Burgman 
Spechtstraat 70 
NL-1 021 \NV Amsterdam 
NEDERLAND 
Tel: + 31 20 6329018 
henk.burgman@gmail.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 fa::r0materiale . 

Safremt at du er interesseret i at k0be materiale fra Fa::merne, 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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Litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S. Arrevad, 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 BILAGSHJEFTE om 
52 sidor. Skriften iir i A4-format och i !Osbladsystem. Dansk text. Vikt 520 gram. 
SEK 104:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

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

KRONSTAMPELHANDBOKEN. 
Levereras i bladsats med plastringar. Pris SEK 185:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

Anmalan om kop av ovanstaende litteratur och handbocker gors till: 
Foreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: kassoren@.islandssamlarna.se 

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 Swedish. Plastic ring binder. Net weight 390 gram. SEK 250,00 (Europe), 
SEK 260,00 (Worldwide) 

Make your order to: Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-mail: 
kassoren@.islandssamlarna.se 

All the prices above include postage. Payment to PayPal account alltinget(@Jelia.com 
Please note! Add SEK 10:- for Pay Pal fee 

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

med PAYPAL till kontohavare alltinget@telia.com 

OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift pa SEK 10:-
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ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG hasten 2008 

Hostsasongen 2008 inleddes 11 september med en presentation av klubbens bibliotek som for 
narvarande innehaller 60 titlar. Narvarovinsterna till Hasse Wingden, Bengt Olofsson och 
Berti! Westerberg. 20 medlemmar och tva gaster var narvarande. 

Dessa tva frimarken visar 
de tva olika motiven pa 
Geysirfrimarkena och tva 
av de tre olika tandnings
varianterna som finns for 
tandning 14. 

Den 9 oktober besoktes motet av 18 medlemmar och en gast. Kvallens tema var 
tandningsvarianter pa Geysirutgavan. Johnny Pernerfors visade ett blad ur sin samling och 
berattade om de olika tandningarna. Per-Ake Martensson, Kaj Librand och J-0 Artvik fick 
narvarovinsterna. 

Vid motet den 13 november var 19 medlemmar narvarande. Tom Rinman berattade om 
minnespoststamplar och porslinsplattor. En sammanstallning med bilder av keramikplattor 
"Old Drawings from Iceland" fran "National Library of Iceland" redovisades. Bild saknas pa 
nr 7 "Brerinn Bjarg 1830" och nr 10 "Stj6rnarraoio og Bakkarbrekkan 1862". Om det ar 
nagon som har bild pa dessa tar Tom garna emot kopior. Tre inte tidigare redovisade svenska 
minnespoststamplar med Norden- och Islandsanknytning visades. Narvarovinsterna tillfoll 
Kent Wettermark och Kjell Marmbrink. 

Kaj Ltbrand 

lslandssamlarnas Riksmote 2009 

I host ar det dags for en av foreningens traditioner namligen Riksmotet. Det komrner 
som tidigare att hallas i Orebro. Denna gang blir det i samband med Malardalstraffen. 
Vi hoppas att fa valkomna manga islandssamlare dar, bade nya besokare och Du som 
varit med tidigare. Vi aterkommer inom kort med mer information och datum for 
arrangemanget. 

Styrelsen 
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15 jan. 

5 feb. 

5 mars 

2 april 

2 maj 

Moten i Stockholm, 'varen 2009 

Motesinnehall ar inte klart. Liten auktion. 
OBS! 3:e torsdagen 

Motesinnehall ar inte klart. Liten auktion. 

Arsmote. Liten auktion. 

Motesinnehall ar inte klart. Liten auktion. 

Sedvanligt varavslutningsmote hos Leif Nilsson. Foranmalan kdivs, till 
tel. 0176-420 85 eller e-post: kassoren@.islandssamlarna.se 
OBS! Lordag. Motet borjar kl. 12.00 

Moteslokal: Ostermalms F oreningsrad, Valhallavagen 148. T -ban a Karlaplan 
(uppgang Valhallavagen). Vid Falt6versten, ingang precis vid busshallplatsen. 

Motena halls den forsta torsdagen i manaden. 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. 

Tavlingsdags 

Sa var det dags for en ny tavling eller rostning. Farra tavlingen var tydligen klurig dajag 
endast fatt tva svar. Fragan var: "Vad heter Sveriges Ambassador pa Island?" och svaret ar 
Madelene Stroje-Wilkins. Och sen var det forslag pa innehall pa derma sida och det har jag 
fatt nagra svar pa. 
De tva som skickat in ratt svar ar: Tommy Heurlin, Sundsvall och Lars Jalkevik, Falun. 

Grattis till er bada! 

Sa till detta nummers "Tavling", da det inkom att vi skulle fortsatta utse olika vackra marken 
och att det snart ar jul sa skall vida rosta fram det vackraste julmarket fran Island, Gronland 
och Faroarna. 
Sa ni skall alltsa fOresla tre marken pa era kort eller brev som ni skickar till sekreteraren fore 
den 28 januari 2009. 

Mikael Magnusson, Frovigatan 7, 124 70 Bandhagen 

God jul och Gott nytt frimarksar till er all a. 
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Jan 

Feb 

Mars 

April 

Maj 

ISLANDSKLUBBEN ·r GOTEBORG 

15 

12 

12 

16 

14 

Program for varen 2009 

Owes lslandsresa 2008. 
OBS! 3:e veckan. : 

ARSMOTE. 
lslandska frimarkens giltighetstid och 
den islandska valutan under frimarkstiden. 

Stamplar, bilder och vykort frim Stykkish61mur. 
"Ta med vad du har. " 

Bildspel Hernon 197 4. 
OBS! 3:e veckan. 

Christian IX-utgfwan. 

Valkommen till varens moten och ta del av kvallens 
tema och den sedvanliga motesauktionen . 
Vi b j uder pa kaf f e 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: Ordforande: Johnny Pernerfors , Tfn . 031-54 88 78 
Kassor: 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 http://www. islandssamlarna. se/ 

Postgiro 40 29 57-5 BIC:NOEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Ordforande 
Tomas Olsson 
Multragatan 50 
162 55 Vallingby 
Tel/Fax 08-87 49 27 
ordforande@islandssamlarna .se 

Kassor 
Leif Nilsson 
Sodersvik 907 4 
761 94 Norrtalje 
Tel 0176-420 85 
kassoren@islandssamlarna.se 

Sekreterare 
Mikael Magnussofl 
Frbvigatan 7 : 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
sekreteraren@islandssamlarna se 

Redaktor Rapport 
Mats Edstrom 
Lidnersgatan 1 OA 
112 53 Stockholm 
Tel 08-656 54 80 
redaktoren@islandssamlarna .se 

lslandsklubben i Goteborg http://hem. bred band . net!islandsklubben/ 

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

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 I 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 2009 ar SEK 100:-

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

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

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

The annual membership fee 2009 is SEK 100:-
Residents abroad can pay trough PayPal to account alltinget@telia.com 

Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 

Bestall gamla Rap porter, kostar bara 1 0:-/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 

Foreningen lslandsamlarna lslandsklubben i Goteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt eventuella uppgifter 
om sarskilda samlingsomraden sam var och en anmalt. Registret far endast anvandas intern! inom foreningen och klubben 

VISIT OUR NEW WEBSITE: http://www.islandssamlarna.se/ 
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