
Rapport 
Nr 153 mars 2009 

4 7: e argangen 

Foreningen lslandssamlarna 
Bildad 1962 

http://www.islandssamlarna.se/ 

En riksforening inom Sveriges Filatelistforbund 

Harmed valkomnas alia lasare till ett nytt ar med var forening och var Rapport. Det ar 
ett handelserikt ar med Nordia-utstallning pa Island och vart Riksmote i host. lnnan 
dess har kanske de utstallningssugna varmt upp fned NorrPhil i slutet av den gangna 
manaden. 

lnnan vi gar vidare med var Mars-rapport sa maste dock en tillbakablick pa det forra 
numret goras. Tryckfelsnissar och andra vattar ska man halla sig val med. Var 
forening ar ocksa beroende av sadana . lnte minst den som orsakade forvirring med 
vara nya e-postadresser. Nagonting hande efter att det fardiga tidningsmanuset 
lamnats for duplicering . I detta nummer ar adresserna korrekta. Vi beklagar det 
intraffade. 

Den ovanstaende texten fick justeras da det visade sig att tidsplanen for detta 
nummer sprack och det har nog hunnit bli april innan du har detta nummer i din hand. 
Er redaktor beklagar men hoppas att de 22 sidor valfyllda numret varit vart att vanta 
pa. Marsnumret ar ju for ovrigt ett sadant som ska innehalla extra aktuell information. 
Den har gangen drojde tyvarr dessa manus. 

Glom inte att besoka varsasongens kvarvarande foreningsmoten . Val mott! 

Mats Edstrom 
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Ordforandens rader 

Att skriva en sida som jag nu gor ar inte sa latt. Man maste fa inspiration och aven hitta nagot 
amne att brodera ut sig kring. Det finns en grupp som heter "Faroe Islands study circle" i 
England och pa deras forsta sida anvander redaktoren halva sidan for att beratta om de 
vedermodor som han hade att brottas mot. Jag ska, forsoka att vara mer saklig men aven jag 
har problem. 

Nar jag skrev om turerna kring den forsta utgivningen av pakke porto markena pa Gronland 
sa foranledde det att en av vara medlemmar att skicka ett utdrag om en artikel i Goteborg om 
samma amne. Jag uppskattar det. Detar roligt att kommunikationen inte bara begransar sig till 
att jag sit}er och skriver utan att aven ni medlemmar engagerar er i ett meningsutbyte. 

Nu har jag last vidare i AF A Danmark Special och funnit att USA aven efter andra 
varldskriget erbjod sig att kopa Gronland av Danmark. I borjan av 30-talet sa forsokte Norge 
fa overhogheten over Gronland tillbaka men avgorandet i internationella domstolen gick 
normannen emot. Kanske berodde det pa prejudikat fran Alands begaran att fa tillhora Sverige 
som avvisades 1922 tror jag att det var? 

Jag har tidigare papekat att det borde finnas mycket att hamta fran dansk filateli som har 
baring pa islandsk filateli. Senast har jag last Lasse Nielsens monumentala verk (2000 sidor!) 
om de danska och danskvastindiska tvafargade markena 1870 - 1905. Det var ju samma 
tryckare till Danmarks, Danska Vastindiens och Gronlands frimarken, Thieles tryckeri i 
Kopenhamn. Fler borde lasa det verket! Bland annat sa visar Lasse Nielsen att dandyrullen 
som anvandes for att gora vattenmarkena under tiden 1871 till 1880 var i sa daligt skick att 
manga (kanske de fiesta) positionerna borde ga att bestamma endast med utgangspunkt fran 
vattenmarkena! Vi kanske kunde fa Lasse Nielsens tillatelse att publicera bilder ur bockerna? 
Tillverkningen av dandyrullar ar en verksamhet som inte klaras av vern som helst. Sa till 
exempel bestallde svenska postverket sina dandyrullar fran ett engelskt foretag nar man 1891 
bestamde sig for att infora individuella vattenn1arken for Oscarsmarkena. I Danmark hade 
man nog anvant professionell hjalp nar man tillverkade dandyrullarna for 1864 ars frimarken 
men nar 1870 ars frimarken skulle tryckas sa bestamde tydligen pappersbruket sig for att pa 
egen hand justera dandyrullarna till det mindre frimarksformatet som fran och med 1870 
anvandes i alia tre landerna. Resultatet blev forbluffande daligt. Detta forhallande har 
diskuterats i dansk filatelistisk litteratur genom aren. A ven in om svensk filateli har 
observerats brister i vattenmarkena. Till exempel sa har det forekommit att bokstaver har fallit 
bort i randvattenmarkena. Det forefaller som om det knappast har tillmatts nagon betydelse i 
Sverige. Sa alltsa ej i Danmark. Dandyrulles som anvandes av Christian Drewsen pa 
Strandmollens Papirfabrikker har visat sig vara bred nog for att tillverka fyra pappersark i 
bredd. Forhallandena med de undermaliga vattenmarkena borde finnas aven pa de islandska 
frimarkena. Skilling och oreva!Orerna som trycktes for 1880 borde vara de mest aktuella for 
studier av baksidan. Jag ar nyfiken pa att fa lasa rapporter om de resultat som kommer att 
avs!Ojas. 

Tomas Olsson 
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IN MEMORIAL 
George Sund 

Rapport Nr 153 

Var styrelsemedlem George Sund har ater en tids sjukdom somnat in. 
George foddes den 20 juli 1930 i Vasteras. Dar han vaxte upp och sedan 
borjade sin yrkesverksamma bana, pa ABB dar han blev trogen till sig 
pension. 
George var en mycket saklig och kunnig filatelist. Han var en stor samlare av 
Slania~ gravyrer. Han samlade aven sin hembygd Vasteras och Island bland 
annat nummerstamplar. 
George var en person man ofta motte pa postmuseet dar han var med i 
Postmusei Vanner. Han var en vanlig person som garna var med och hjalpte 
till och gjorde stor nytta vid stora utskick m.in. 
Engagerad pa Erstas frimarksavdelning var han ocksa, en gang i veckan 
veks at Ersta och arbetet dar. 
Alla uppdrag som George tog at sig, tog han till sig med hjartat och gav 
engagemanget liv och gladje aven om det bestod av att vika 1000 papper och 
lagga dem i kuvert. 

Till var forening kom han 1996 och fick da medlemsnummer 768. Han blev 
suppleant i styrelsen 1998 och ordinarie ledamot i styrelsen 2000 dar han 
atog sig uppgiften som klubbmastare. 

Begravningen holls i Maria Magdalena kyrka, Stockholm fredagen den 27 
februari kl: 12. Enligt hans egen onskan skulle pengar skickas till 
valgorenhet istallet for blommor och Foreningen Islandssamlarna har da 
skickat en summa tilllakare utan granser till Georges minne. 

Vi sander nu en tanke till hustrun Ritva och lyser nu frid over hans minne. 

]Jikael]Jagnusson 
Sekreterare 
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' Falska isHindska nummerstamplar 

Den norska auktionsfirman Engers Frimerker avsag den 21 mars 2009 att utbjuda foljande 
samling islandska nummerstamplar: 
"Lot 1710, COLLECTION OF NUMERAL CANCELS between no. "2"- "288" incl. many 

pairs, pieces etc. The call. includes a range of RARE to VERY RARE cancels please see photo 
examples above. Arrived to late for close examination, this really needs a specialist! 
Stated to cataloque 56000 ++++ Oprabspris 28000 NKR." 

Bade angivet katalogvarde och utropspris ar alldeles fOr hogt satt och ger en felaktig bild av 
objektet. Har foljer nagra kommentarer som bekraftar det: 
13 ar definitivt inte N1a-13. Siffrornas placering passar inte in. Det ser ut som att stiimpel
ringen ar i svart och siffrorna iir i violett black och ritade for hand. 
38 ar troligen Nla-38 men tveksamhet rader. 
70 ar inte N 1 a-70 och 86 ar inte N 1 a-86 utan nagonting annat. Exakt vad framgar tyvarr inte 
av illustrationen. 
163 iir ritad for hand. Trean ska ha en rak. 
166 ar ocksa handritad. Siffrornas placering passar inte ihop. Den mittersta sexan ar for langt 
ifdui ettan och alldeles for nara slutsiffran. 
222, 223, 226, 262. Det omedelbara intrycket for en specialist ar att nagonting ar fel. En 
narmare betraktelse visar att siffrorna inte ar placerade i en cirkel utan i en ellips. Siffrorna ar 
dessutom for tunna. 
247. Har ar det mycket svart att se att stampeln ar en forfalskning. Stampelringen ar cirkular 
men dess diameter ar nagot for stor. Siffrorna har ett forenklat utseende. Fyran har en felaktig 
topp och dess vertikala balk ar for hogt placerad. Hela sjuan ar tunn vilket iir felaktigt. 
Tillaggas bor att frimarket utgavs 8.1.1932 och nummerstampeln var, enligt var kiinnedom, i 
bruk 1930- 1931. 
268, 283, 286. Ocksa har ar det svart att se att stiimplarna ar forfalskade. Det avgorande ar att 
stampelringens diameter ar nagot fOr stor. 
288. Detta ar en valkiind forfalskning. Attorna ar bredare an pa en akta nummerstampel. 
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False Icelandic numeral cancels 
Both the stated catalogue value and the estimated value are much too high and give a false 
impression of the lot. Here are some comments to prove this: 
13 is definitely not N 1 a-13. The placement of the figures in the circle does not fit. In addition 
it looks as if the circle is in black ink and the figures in violet inc. Somebody has drawn the 
figures 13. 
38 is probably N 1 a-3 8 but I am not sure. 
70 is not N1 a-70 but something else which I can not see from the scan. 
86 is not N1a-86 but something else which I can not see from the scan. 
163 is drawn by hand. The 3 should have a flat line at the top. 
166 is also drawn by hand. The placement of the figures in the circle does not fit. The middle 
"6" is much to far away from "1" and much too close to the other "62". 
222, 223; 226, 262. The general impression for a specialist is immediately, that something is 
wrong. A closer look shows that the figures are not placed in a circle but in an ellipse. The 
figures are too thin. 
247. Here it is much more difficult to see, that the cancel is fake. The figures are not inside an 
ellipse but inside a circle. The diameter however is slightly too large. The figures too are less 
detailed, as for example "4" has not got the right shape on the top line and the lower vertical 
line is too high and the "7" has got the same thin ink line all over, which is wrong. To this I 
can add that the stamp was issued 8.1.1932 and that the cancel to the best of my knowledge in 
this period of time was only used 1930- 1931. 
268, 283, 286. Here it is also more difficult to see, that the cancels are fake, but it can be seen 
for example because the circles is slightly too large. 
288. There is a well know fake copy of this numeral. The "8"' s are wider than on the genuine 
cancel. Leif Nilsson has agreed with me, that this is an example of use of the fake cancel. 

Jorgen Steen Larsen, Leif Nilsson, Wilbur Jonson 

Epilog 
Efter att artikelfOrfattarna och ledande danska och svenska islandsspecialister i arendet 
kontaktade auktionsfirman Engers Frimerker sa beslutade denna att dra tillbaka objekten fran 
auktionen. 

Forsok att utforska ursprung och omfattning av det bedragliga fortsatter. Vi hoppas att 
ytterligare information kan komma Rapportens lasare tillhanda. 

Red. 

lslandska brev med assurans 

Var medlem Pall A. Palsson i Akureyri soker information om sadana, aven kallade vardebrev. 
Vill du hjalpa till med att dokumentera dem sa nar du honom enklast pa e-postadressen nedan. 
Red. 

A study of Icelandic money letters 
Dear collectors around the world. I am studying Icelandic money letter and I need information 
about them, especially regarding time of use. I plan to publish these findings and results later 
on. It is sufficient for me to get a photo copy or a scan of the money letters, both front and 
back side, in an e-mail or to my address. All information will be kept private. 
Pall A. Palsson 
pall i @palli .is 
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ZEPPELIN 1931 
Varfor kopte jag brevet? 

Par avion 
'LoftlciGis 

·. 
'R~' R' I' k , .. .. · eyqav i ' 

~ 
l. >ir. 629 

'1/ 
_,-"""' 

Att notera ar att endast 
frimarken med patryck 
"Zeppelin 1931" fick anvandas 
som porto for att sandas med 
Graf Zeppelin 127. Detta brev 
skulle alltsa aldrig ha blivit 
godkant att fa folja med pa 
turen om posttjanstemannen 
som stamplat markena varit 
uppmarksam. 

Man skall dock ha i atanke att 
det var manga brev att stampla. 

Johnny Pernerfors 

Rapport Nr 153 

Svaret syns tydligt pa 
den uppforstorade 
bilden nedan. 
Titta pa 2 Kr market! 
J a just det, 2 kr market 
saknar ju patrycket 
"Zeppelin 193 1 ". 

Alla som sande in svar 
pa fragan hade liksom 
jag sjalv fatt titta till 
en eller tva extra 
ganger mnan man 
upptackt felet. En 
spannande fraga jag 
fick, "ar det ett 
blindpatryck" men 
tyvarr sa ar svaret nej . 

Totait 11 890 forsandelser fordelat pa: 1728 brev med 2 Kr potto, 4360 rekbrev (2 Kr + 30 
aur), 2322 vykort med 1 Kr porto och 3480 rekommenderade vyk01t (1 Kr + 30 aur). 

WHY DID I BOUGHT THE LETTER??? 
Yes the 2 Kr stamp have not the overprint "Zeppelin 1931 ". The ans·wer is visible on the 
enlarged picture. Look at the 2 Kr stamp! Everybody that has sent in answers had like my self 
had to look one or two extra times before they have seen the error. One exciting question I get 
"is it a blind overprint" but I am sorry to say no. 

Notable is that only the stamps with overprint "Zeppelin 1931 " was allowed to use on mail 
going with Graf Zeppelin 127. So the postman that cancelled had missed that the 2 kr stamp 
on this letter was without overprint. But have in mind that it was 1728 letter with 2 Kr fee , 
4360 Registered letters (2 Kr + 30 aur), 2322 Postcards with 1 Kr fee and 3-/80 Registered 
postcards (1 Kr + 30 aw). It brings a total of 11 890. 
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Vykort med Graf Zeppelin 127 over Reykjavik 

• -p 

The Greif Zeppelin 12 7 arrived 
to Reykjavik around 07. 00 in the 
morning on June !'' 1931. 
The departure was 05.34am the 
day before, July 30, from 
Friedrichshafen in Germany. 
The flight carried mail from 
Germany, Danzig, Holland, 
Luxemburg, Saar, Switzerland, 
Liechtenstein and Hungary. 

On the postcard to the right is 
Graf Zeppelin over Hverjisgata 
and Safnah~lsio (Culture house) 

Johnny Pernerfors 

? 

Pa vykortet ovan 
ses Graf Zeppelin 
over Hverfisgata 
och Safnah(Isio 
(Kulturhuset). 
Till vanster ses 
Graf Zeppelin 
over statyn med 
Ing6lfur Arnarson 
och till boger over 
Reykjaviks hamn. 

To the left Graf 
Zeppelin over the 
statue with 
Ing6lfur Arnarson 
and to the right 
over Reykjavik 
Harbour. 

Vid sjutiden pa morgonen 
den 1 juli 1931 ankom 
luftskeppet Graf Zeppelin 
127 till Reykjavik. 
A vresan hade startat kl. 
05.34 dagen fore, den 30 
juni, ifran Friedrichshafen i 
Tyskland. 
Ombord fanns post fran 
Tyskland, Danzig, Holland, 
Luxemburg, Liechtenstein, 
Saar, Schweiz och Ungern. 
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Mera om Zeppelinbrev 

Johnnys forfragan om Zeppelin-brevet viickte start gensvar. Dessviirre sa orsakade 
felaktigheten med den nya e-postadressen att jag inte iir siiker pa att alia svar natt mig. Nagra 
av dem som svarat att brevets tvakronorsmiirke saknar patryck iir: Olafur Eliasson, Thomas 
Larsson, LeifNilsson, Brynjolfur Sigurj6nsson och10le Svinth. 

Olafur bidrar iiven med foljande intressanta information om det rekommenderade 
postfo~skottsbrevet som avbildades pa sidan 4 i forra numret av var Rapport. Jag hoppas att 
den ooversatta texten inte bereder Iasekretsen nagra problem. 6Iafur skriver: 

"En lille kommentar til brevet 
Det forst~ jeg lcegger mcefke til er avsenderadressen: Bjarni Gudmundsson, Ttlni. Han var en 
kjendt handler i 1930arene og lavede bl.a. nogle, ikke scerlig trovcerdige, breve med 
Altingmcerkerne. Nar jeg ser hans navn pa breve sa vcekker det en smule mistanke. Om vi ser 
pafrankeringen sa Stemmer den ikke. Med 2kr porto for brev og 30 ore rekavgift sa blir det 1 
kr til overs til betaling av avgift for postopkrcevning pa 10,- kr. lfolge "P6sttaxtar, gyldige fra 
1. april 193o" sa var gebyr for internationelle postopkrav op til 50,- kr, 55 aur. Brevet er 
overfrankert med 45 aur, temmelig sikkert for at .fa hele serien pa et meget uvanligt, om ikke 
et heft unikt, brev. Lceg ogsa mcerke til at brevet er returneret. Mon avsender har bevidst 
skrevet en jiktiv mottakeradresse for at fa brevet til bake??? (Ja, jeg er maske lidt "nasty 
minded" men jeg kan godt tro avsender til den slags fidus). Som Johnny siger i artiklen: 
"Brevet er ingen efterhandskonstruktion." Jeg er heft enig. Brevet er i mine ojne en 
''forhandskonstruktion ". 

Bemcerk ogsa det lille stempel pa baksiden, NV hjorne, et brev som hcenger i en fallslq·erm . 
Dette stempel var et "bomcerke" for en meget lq·endt frimcerkehandler, en specialist i luftpost: 
Francis J Field, Sutton Colfield, England. Der finns altsa "fingeravtryk" .fra to kjendte 
hand! ere pa brevet. Desvcerre sa kan jeg ikke tyde handskriften pa brevets bakside sa jeg vet 
ikke om der finns noget interessant der. 

Jeg har ikke nogen fornuftige svar pd de tre sporgsmal som stifles i artiklen, desvcerre. 
Utgivelsensdagen eller dagen nar mcerkene forst kunne kobes er ikke kendt 

Vennlig hi/sen 
Olafur Eliasson" 

Pall A. Palsson undrar 
om nagon vet nagot om detta 
brev. Han skriver: 
Og jeg sager efter dette brev. 
Kender nogen dette brev? 
Pall A. Palsson 
palli@.pall i. is 

Det framgar tyviirr inte av 
hans fOrfnlgan, som pa om
vagar har natt mig, vilken 
auktion brevet utbjods pa. 

Red. 

l. Ilml~dar KrOnur 

~ -
1125 

~ 
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Kommande islandska frimarksutgavor 

Frimarksaret 2009 fortsatter den 19 mars med tva utgavor: ett sammantrycksark och tva 
haft en. 

80 
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-~ ~' 

.. • .. ~ 

80 ' I 

80 

80 

519A-J. Sagodjur. Miniark med tio olika 
marken i valbren 80 kronur. 

H80. Flygplan. Biplan Avro 504K 
och sjoflygplan Waco ZKS-7. ValOr 
90 kronur. Hafte med fyra frimarken, 
forsaljningspris 360 ISK. 

H81. Flygplan. Jetplan Boeing 757 
och Fokker SO.Valbr 120 kronur. 
Hafte med fyra frimarken, 
forsaljningspris 480 ISK. 

Nastfoljande utgivningsdag arden 7 maj med fern utgavor, varav en ar det mycket dekorativa 
miniarket for frimarksutstallningen Nordia 09 . 

520A. U ngdoms
idrott, Forbundet 
UMFi 100 ar. 
V alar 90 kronur. 

)"'"\ __ _.,. 

'I 

,{f::·. .. .... ~ ,, 
( 

-~~ 

Island 10 
521A. Reykjaviks 
vattenforsorjning 
100 ~h. 
Valor 10 kronur. 

Fortsdttning pa sidan 20 
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lslandska julmarken (2) 
Fler funderingar over Thorvaldsenforeningens aldsta utgavor 

I det forra numret av var Rapport sa inledde jag en presentation av det fOrsta market fran ar 
1913. Eftersom jag nu har annu fler funderingar over arkens utformning sa foljer har en 
presentation av de foljande tre arens marken. Thoryaldsenforeningens julmarken finns listade 
i flera kataloger och ar val knappast okanda for :de flesta av Rapportens lasare. Trots detta kan 
det vara intressant med en mera ingaende studie. En sadan finns bara, vad jag vet, i den 
jubileumsskrift som jag anvander som kalla. Och de aldsta markena i hela ark ses val inte 
heller sa ofta? 

De fragor jag stallde i det forra numret ar annu obesvarade. Jag ar darfor fortvarande 
intresserad av att fa veta vilken sorts ark dessa utgavor forekommer i. Jag uppfattar det som 
att ark med tete-beche ar det normala. Den danska Nordisk Julemcerke Katalog listar par av 
tete-beche for samtliga av dessa ars marken. Ar dessa uppgifter korrekta? 

1914 ars marke 

Market "Lat barnen komma till mig" (Leyfio bornunum ao kama til min og bannio peim pao 
eigi) efter bildhuggaren Berthel (Albert) Thorvaldsens skulptur ar tryckt i bla och svart farg. 
Formatet ar 35 x 30 mm. Texten pa market ar "Barnaupeldissjoour Thorvaldsensfelagsins 
1914". Ett ark omfattar atta marken som skurits runt om. 

Eftersom Thorvaldsen levde 1768 - 1844 ar han naturligtvis inte den som utformat julmarket. 
Jubileumsskriften saknar dock uppgift om detta. Forfarandet har varit pa samma satt som med 
1913 ars marke dar Guomundur Marteinsson efter forlaga skapade julmarket. Kanske ar det 
Guomundur som aven fatt uppdraget fOr ar 1914? 



Fbreningen lslandssamlarna 11 

1915 :irs marke 
Market "Flicka och poj ke framfor den 
islandska flaggan" (Drengur og stLilka fyrir 
islenska fanann) ar tecknat av konstnaren 
Einar Jonsson. Market ar tryckt i bla, rod 
och svart farg, formatet ar 23 x 31 mm. Ett 
ark omfattar atta marken som skurits runt 
om. 

Einar- Jonsson var under sm levnad 
internationellt kand som verksam i London, 
Berlin och USA. Han ar aven konstnaren 
bakom 1·920 ars julmarke. 

Nordisk Julemcerke Katalog listar for ar 
1915 endast vagratt tete- bee he. B ygger detta 
pa fakta eller ett antagande? Det normala 
utseendet for ett ark fran detta ar med tete
beebe borde, som jag ser det, overens
stamma med det fran ar 1913 presenterade. 
Har ar annu en variant (?) som ger 
huvudbry. Ett he lark for ar 1915 med all a 
marken rattvanda. 

1916 ars marke 
Market "Flicka i island
ska farger(?)" (Stzllka og 
aletrunin island) ar 
tecknat av konstnaren 
Rikharour Jonsson. 
Market iir tryckt i bla, rod 
och svart farg , formatet ar 
31 x 24 mm. Ett ark 
omfattar atta miirken som 
skurits runt om. 

Som sa manga andra 
isliindska konstniirer sa 
studerade Rikharour vid 

Rapport Nr 153 
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konstakademin i KaupmannahOfn. Man kan finna hans konstverk pa offentliga platser och i 
kyrkor runt om pa Island. 

Ar 1917 utgavs det aldrig nagot marke. I jubileumsskriften kan man lasa foljande: "Skipi6 
sem jlutti j6lamerkin til landsins var sdkkt og merkio prenta6 aftur og notao 1918. ". Jag 
tolkar detta som att dessa tidiga julmarken trycktes utomlands, i Danmark. Vet nagon i 
liisekretsen vilket tryckeri som anlitades? Sjiilv har jag hela tiden trott att de var tryckta pa 
Island. 

Kalla: J61amerki Thorvaldsensfelagsins. (Utgiven ar 2000 vid dess 125-ars jubileum.) 

Mats Edstrom 
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lslandska forsandelser for blindskrift 

Anker Jonsson som foredomligt, da och da, forser oss med artikelmanus har insant foljande 
fraga om islandska blindskriftsbrev (Cecogramme). Anker skriver: 
"Jag har vid fl. era tillfallen salt frankerade blindskriftsbrev Fan Norge, Belgien och Italien 
till Sverige och fatt bra betalt for dessa. i\lfen trots att jag numer endast samlar islcindska 
skeppsbrev sa slog mig dock tanken: Finns det blindskriftsbrev bevarade ji·an Island? Alina 
ovriga fragor ar foljande: Vad heter blindskriftsbrev pa islcindska? Vad kostade ett 
blindskriftsbrev pa Island i borjan av 1950-talet? Avgiften for dessa brev upphorde i 
Danntark (4 ore) ar 1954 och i Sverige (3 ore) 1956. i\lfen ncir blev blindskriftsbrev avgiftsji-ia 
pa Island?" 

Att oveFhuvudtaget finna nagot matnyttigt om blindskriftsforsandelser verkar inte enkelt. 
Hoppet star till lasekretsen. Pa islandska heter det i alia fall "Blindrasending" . Den islandska 
postens webbsida ger foljande information: 
"Blindrasendingar eru gjaldfijalsar ef jxer eru send_ar ji·a eoa til opinberra viourkenndra 
stofnanna fYrir blinda. Petta it via pegar verio er ao senda blindraprent, hlj6osnceldur, 
geisladiskur eoa hvita stajinn. Somu pyngdartakmork gilda fYrir blindrasendingar eins og 
gildafYrir aorar sendingar. " 

Nagon oversattning bjuds tyvarr inte. Informationen verkar inte innehalla nagra utforligare 
tjanstevillkor. Att jamfora med den finska postens svensksprakiga webbsida som berattar: 
"Sam blindskrift kan man skicka forsandelser sam innehaller punktskrift och ar oppna da de 
lamnas in pa posten. Pa forscindelsen antecknas "Cecogramme " En blind privatperson kan 
skicka portoFitt skicka Economy-forsandelser samt Priority-.forsi.indelser sam vciger hogst 
500 gram. For Priority-blindskriftsforsandelser sam vi.iger over 500 gram debiteras 
jlygtillaggsavgift ... 
Nfinimistorlek: 90 mm x 140 mm. Maximistorlek: langd + bredd + hojd + tjocklek hogst 900 
mm, langden dock max. 600 mm. Maximivikt: 7 kg " 

Som jamforelse ocksa nagra egna minnesbilder fran Sverige aren 1988 - 2003. All inrikes 
blindskrift var portofri. Maximivikten var ocksa bar 7 kilo. Det var nastan enbart tva olika 
typer: Storre bla askar av hardplast fOrslutna med ett latt elastiskt band. Dessa hade en gul 
etikett som visade forsandelseslag och adressuppgifter samt punktskrift. Den mindre typen var 
polstrade konvolut. Tyvarr saknar jag kannedom om dagens forhallanden . 

Anker har ocksa efter overenskommelse med redaktOren for den danska publikationen 
"Maritime motiver' ' forsett oss med foljande sammanstallning over gronlandska Paquebot
stamplar. Undertecknad har omarbetat den till svenska. 

Red. 

Gronlandska Paquebot-stamplar 
Publicerad med tillatelse av Hans Chr. Dyrhauge 

Artikeln har tidigare varit inford i danska "Maritime motiver". 

Det var i ett decembernummer av tidskriften Skilling som jag for forsta gangen sag en samlad 
oversikt av Paquebot-stamplar fran Gronland. Efrer att ha konsulterat boken "Paquebot 
Cancellations of the World 2000" sa forstod jag hur viktig derma information var. I Roger 
Hoskings bok visas endast tre gronlandska stamplar. 
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Efter att samtalat med Hans Chr. Dyrhauge, maskinchef pa fartyg som trafikerat gronlandska 
farvatten, sa forstar jag hur sallsynt dessa stamplar forekommer. Det sker endast nar ett 
utlandskt fartyg avlamnar post med det egna landets frankering i en gronlandsk hamn. 

Listan over Paquebot-stamplar ar sammanstalld av uppgifter fran Roger Hosking (R.H.) , 
Hans Chr. Dyrhauge (H.C.D.) och Martin W. ~ongseth (M.W.L.). Hans Chr. Dyrhauge 
upplyser i ovrigt efter hanvisning fran postkqntoren i Region Nord och pa ostkusten att ar 
1996 anskaffades Paquebot-stamplar till foljande postkontor: Qaanaq, Pituffik, Upernavik, 
Qasiginngui t, Qeqertarsauq, Aasiat, Kangaatsiaq och T asiilaq. 

Redaktdrenfdr "Maritime motiver" 

Kalla Hamn Nr. Storlek I Farg Datum Noteringar 
H.C. D. Aas iat I 25 x 6 111111 , svart 17. 8.1998 Forsta sta111pel 1994 var 20111111. 
H.C.D. II ul i ssat 2 17 x 5 m111 , 15.8.1997 + Forstasta111pel rapp . juni 1993. 

svart och lila 7.6.1999 Handskrift "Paquebot" 19.6.98 
H. C. D. Kangerlussuaq 

.., 
33 x 14 m111 , svart 14.6 + 14.8 Forsta stampeln rapp .1992-96 .) 

1998 identisk med Nuuk. 
H. C. D. Maniitsoq 4 35 x6 mm, 18.9.1998 

svmi och I i Ia 8.12.1999 
H. C. D. Nanotia lik 5 36 x 9 m111, rod 26.3.1999 Forsta stampeln rapp.l994 var 

8.12 .1999 identisk med nr I 0. 
R.H. Narsaq 6 68 x 12 mm, lila 1992-1995 Bor besiktigas. 
H. C. D. " 1999 (Forst rapporterad 1995) 
H.C.D. Narsarsuaq 7 22 x 4 m111 , svati I 0.6 .1999 Fr.o .m. dec.1999 handskrift. 
R.H. Nuuk 8 17,5 x 5 111111 , svart 1985-1991 
H.C .D. Nuuk 9 19 x 5 111111 , svart 1998+ 1999 
H. C.D. Paamiut 10 22 x 4 mm, svart 13.11.1998 Rapporterad redan 1994. 
H.C. D. Qaqortoq 1 1 22 x 5 mm, svart 1999 Rapporterad redan 1994. 
H.C.D. Qasigiannguit 12 25,5 x 6 mm, lila 25.9.1999 
H.C.D. Qeqertarsuaq 13 25 x 6 mm, svart 1998+ 1999 Forsta stampeln ar 1995 var 

identisk med nr.2 
R.H. Sisimut 14 34 x 6,5 mm, svati 1994 Bor besiktigas. 
H.C.D. Sisimut 15 37 x 8 mm, svart 1998+ 1999 
H.C.D. Ukkusissat 16 2 5 x 6 111111 , svart 1998 
M.W.L. Upernavik I 7 X 5 111111 1995 ldentisk 111ed nr.2 
H. C. D. Uummannaq 17 25 x 6 mm. svart 1998 

Paquebot j Paq u~-~~t] PAQUEBOT Paquebot 

PAQUEBOT /NAVIRE »P:aquebot·c1 PAOUEBOT PAQ UEBOT 
'! 

»Paquebot:; =»Paquebot« "Paquebot" 
J(l J l \2 

Paquebot 
!4 

Paquebot "Paquet;{Jt" ~II 

15 16 1 -;' 
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lslandssamlarna till Nordia 2009 
Hafnarfj6r0ur 29-31 maj 
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··1 ,--. r: r·· 1 ,-. . . ,, \, .... ) K. L-.1 l ........ 

Har ar det preliminara programmet for var resa till utstallningen 
NORDIA 2009 pa Island ve<;koslutet den 29 - 31 maj och busstrippen 
till Vastfjordarna 23- 28 maj. I skrivandets stund ar hela 28 deltagare 
amnalda. 

2 a o 9 
Som vi tidigare har namnt sa kommer utstallningen att genomforas i Hafnarfjorour som 
endast ligger ett "stenkast", d.v.s. cirka 15 minuters bussfard, fran Reykjavik centrum. Vi har 
bokat rum pa hotel! Viking Village som ligger alldeles bredvid utstallningshallen for 
NORDIA 2009 . Nara hotellet finns ocksa en busshallplats dar buss till Reykjavik centrum 
avgar var 20:e minut. 

Om Viking hotel! kan namnas att 
rummen ar inredda i temastilar fran 
vikingatiden och nordiska kulturer. 
Rummen ar valmoblerade och alla 
rum har eget badrum, tv och tradlos 
Internet-uppkoppling. Pa hotellets 
baksida finns tillgang till varmbad i 
en utomhuspotta samt bastu. Fran 
hotellet lar vi ha en fantastisk vy 
over hamnen och ut over havet. 
Hotellet ligger aven pa gangavstand 
till en rad museer, konstgallerier. 
parker och centrum av staden. 

Som ni alia sakert vet sa ar Island det land som har drabbats hardast av det ekonomiska raset 
runt om i varlden. Det bar inneburit att planeringen tyvarr tagit lite extra lang tid. Nu bar det 
sa sakta borjat att stabilisera sig och vi bar kunnat borja boka rum och busstur. Var busstur har 
vi med hjalp fran var resebyra ocksa fatt justera lite men det handlar mest om att vi aker den 
omvanda vagen mot bur vi hade grundplanerat. Mer om detta i programme! som foljer. 

En annan andring ar att 
utstallningen ar nedkortad till 
fredag - sondag. Vi far tack 
vare detta en extra dag till var 
busstur. Vi hade forst tankt aka 
upp pa sondagen for att spara 
lite pengar, men det visade sig 
vara en dyr resdag. Nu blir det 
istallet en extra dag i 
Vastfjordarna och vi kommer 
redan pa ankomstdagen ta oss 
upp till Stykkish6lmur for den 
forsta overnattningen. 

Bilden visar en av restaurang Fjorukrains lokaler som ligger i anslutning till vart hotel! Viking 
Village. Har vi tur sa kan vi kanske fa valstek serverad till middag. 
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Programmet som nu fOljer innehaller inte alia tankbara mal och kan aven komma att justeras 
lite beroende pa vader och restid. Vi skall givetvis se till att fa tid till sa manga spannande 
stopp som mojligt och aven givetvis tid till att se oss omkring i landskapet som garanterat 
kommer att bli en upplevelse pa var resa. Besok pa ett antal gamla brjefhirdingar och posthus 
skall val ocksa ges tid till under var busstur. Stopp for kaffe och lunch blir det ocksa. 

Program fOr resan 23 maj - 1 juni 
Lordag 23 Vi kommer med flyg fran Arlanda resp. Kastrup. Vi blir upphamtade av var buss 
med guide och aker in till Reykjavik sa vi som har samlingar med oss kan lamna in dom till 
NORDIA-utstallningen. Vi aker sedan direkt vidare till var forsta overnattning i 
Stykkish6lmur. Middag pa vart hotell eller restaurang i narheten. 

Sondag Z4 Nu borjar aventyret och var resa mot vastfjordarna gar via fjordar och fjallvagar 
upp till Isafjorour. I skrivande stund sa ar vi lite osakra pa vilken vag var buss och guide 
kommer att valja. Formodligen kommer vi att aka via Buoardalur och ut pa udden till 
Reykh6lar. Sen blir det formodligen norrut pa slingrande fjallvagar via Ogur och Sudavik for 
ankomst till Isafjordur fran aster. Middag pa vart hoteli' eller restaurang i narheten. 

Mandag 25 Vi tar pa formid
dagen en busstur runt Isafjorour. 
Besok bl.a. pa det sjohistoriska 
museet 6svor i Bolungarvik, 
valstationen Flateyri, Suoureyri, 
Myrar, Staour och bygdegards
museet i Isafjordur. Middag pa 
restaurang i Isafjorour. 

Tisdag 26 Om alit gar som 
planerat sa kommer var medlem 
Steinar Frioporsson att arrangera 
en battur for sjalvkostnadspris ut 
i Isafjaroardjtlp och norrut till 
Jokulfiroi och naturskyddsom
radet Hornstrandir. Har hackar 
manga fagelarter bl.a. jaktfalken 
(var foreningssymbol) och 
havsorn. Polarraven ar ocksa en 
vanlig syn i omradet. Middag pa 
restaurang i Isafjorour. 

\ 
\ 

I 

-i --·\ 
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Onsdag 27 Idag sa borjar var fard soderut och bussfarden kommer att ga Iangs den vastra 
kusten via bl.a. .Pingeyri , J6n Sigurdsson-museet i Hrafnseyri , Dynjandi (vattenfall), 
Bildudalur, Patreksfjordur och till Brjanslcekur dar vi kl. 18.00 aker med fa1ja over 
Breioafjorour via on Flatey ner till Stykkish6lmur dar vi overnattar igen, batturen tar 2,5 
timme. Middag pa vart hotell eller restaurang i narheten. Vi skall aven undersoka om man kan 
fa mat pa Mten. 

Torsdag 28 Aterfard mot Reykjavik och vart hotell i Hafnarfjorour. Vi borjar aterresan med 
att ta oss vasterut via Grundarfjorour, ev. ut pa udden Melrakkaey som har ett rikt sjofagelliv, 
Olafsvik vidare till sjofartsmuseet i Hellissandur. Vi rundar Sncefellsjokull passerar 
Arnarstapi, Miklaholt och tar oss sedan soderut. Har efter far tiden avgora om vi kan hinna 
med en avstickare till Reykholt och dom fantastiska vyerna vid Hraunfossarna. Som 
avslutning pa bussturen tar vi en kort stadstur i Reykjavik och Hafnarfjorour. Middag pa 
restaurang Fjorukrain pa vart hotel!. 
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Fredag 29 NORDIA-utstallningen oppnar och vi ar alla valkomna till invigningen (tid annu 
ej bestamd). Under NORDIA-dagarna saar det fria aktiviteter som galler och for dom som ar 
pa Island fOr forsta gangen sa rekommenderas bussturen den "Gyllene cirkeln" dar man bl.a. 
besoker det gamla Alltingsomradet i Pingvellir, Geysir, Gullfoss . Eller varfor inte hyra en bil 
och ta sig runt pa egen hand. Middag pa "Perlan", den roterande restaurangen med en 
fantastisk utsikt om 360 grader. 

Lordag 30 NORDIA-utstallningen. Bankett :NQRDIA 2009 eller middag pa restaurang 
"Tveir Fiskar" som ligger nere i Reykjaviks hamn. 

Sondag 31 NORDIA-utstallningen. Middag pa restaurang A.Hansen i Hafnarfjorour. 

Mandag 1 Idag blir det att ga upp tidigt for transfer ut till Keflavik och aterfard hem. De 
som aker. via Kastrup kan valj a en senare hemresa ca. 13 .00. 

Middagar I Bankett 
Att resa med en stOrre grupp innebar att restaurangbesok maste forbokas for att inte fa 
problem med plats. I Hafnarfjorour har vi fordelen att · ha en mycket bra restaurang pa hotell 
Viking dar vi ar inkvarterade och kan nar vi kanner for det ga och ata. 

Ovrig information 
Information om NORDIA 2009 finns pa deras hemsida: http :/lwww.nordia2009.islindex.htm 
Som vi tidigare har namnt sa firade Hafnarfjorour 1 00-arsjubileum som stad 2008. Mer 
information om staden finns pa webbsidan: http ://www.hafnarfiordur.is 

De flygbolag som trafikerar Island ar Icelandair (www.icelandair.se) fran Arlanda och 
Kastrup och Iceland express (www.icelandexpress.com) fran Kastrup . 

Johnny Pernerfors och Leif Nilsson 

Dagsprogram for Nordia 2009 

Fredag den 29 maj 2009 *Ungdomens dag* 
kl. 11:00 Utstallningen oppnar for inbjudna gaster 
kl. 12:00 - 18:00 u tstallningen oppen fOr allmanheten 

Lordag den 30 maj 2009 *Hafnarfjorours dag* 
kl. 10:00- 18:00 Utstallningen oppen for allmanheten 
kl. 19:00 Bankett I Palmares 

Sondag den 31 maj 2009 *Nordens dag* 
kl. 10:00- 16:00 Utstallningen oppen tor allmanheten 

Postkontoret ar oppet under utstallningens oppettider och 
utstallningsstampel anvands varje dag. 

Tack till Kaj Librand for oversattningen av dagsprogrammet. 
Red 
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Litteratur 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND. 
Utarbetad av Jacob S. Arrevad, Danrnark. 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.!EFTE om 
52 sidor. Skriften ar i A4-format och i Iosbladsy.sterh. Dansk text. Vikt 670 gram. 
SEK 130:- (I priset ingar porto inom Sverige) 

NUMMERSTAMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgava! 
Reviderad och helt omarbetad med alla nya ron som har inkommit sedan 1996. Utgavs 
samband med Nordia 2005. Levereras i bladsats med plastringar. Vikt 490 gram. 
Pris per-bladsats ar 190::- (I priset ingar porto inom Sverige) 

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

Anmalan om kop av ovansH'tende litteratur och handbocker gors till: 
For·eningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: kassor(a)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 670 gram. SEK 210,00 (Europe), SEK 240,00 (Worldwide) 

HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS, New edition. 
English translation. Plastic ring binder. Net weight 490 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: lslandssamlarna, Leif Nilsson. E-mail: kassor@islandssamlarna.se 
All the prices above include postage. Payment to PayPal account alltinget(a)telia.com 

Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 

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

med PAYPAL till kontohavare alltinget@telia.com 

OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift pa SEK 10:-
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Hant pa Stockholmsmotena hosten 2008 

4/9 var terminens forsta mote och 14 medlemmar kom till motet. 5 nya medlemmar invaldes 
och valkomnades till foreningen. Diverse saker rapporterades och lades till handlingarna. Leif 
pratade detta mote om provisorierna, visade helkartor och hade fatt tillgang till en hel del ny 
data fran arkivet pa Island. Det var intressanta upP,gifter han kom med. Inteckningen gick till 
Kaj fran Vasteras och trostpriset till Stig b. 
Claes hade gjort en tips tavling om Faglar pa Island och Mats varm med 9 ratt. 
Cirkulationssandningen gick runt och en liten auktion avholls. 

2/10 12 medlemmar kom till detta mote. Leif borjade med att visa var fina vermeilmedalj vi 
fatt fOr att nummerstampelhandboken varit utstalld i USA pa en utstallning dar. Medaljen och 
bedomnfngsprotokollet gick runt for beslddning. Svenne pratade denna gang om 
sparvagnslinje 4. Inte Island men ibland har vi annat ocksa som denna kvall. Det var en 
mycket trevlig resa vi fick gora med hjalp av vykort runt pa olika platser i Stockholm. En 
auktion avholls med mycket gott resultat och nagra hittade aven fynd i cirkulationshaftena. 

6/11 KUL MED SA MANOA! Hela 18 stycken medlemmar kom. Det rapporterades fran den 
stora auktionen som varit helgen irman. K vallens foredrag halls av Mats och handlade om 
Gronland. Bjorn S hade turen att vinna narvarointeckningen och Bengt trostpri set. Sa som 
alltid pa motena fyndas det pa auktionen och uttagen ur haftena som gick runt for paseende . 

4/12 Sedvanligt I uciamote med g!Ogg och tillbehor. 13 medlemmar hade kommit for att vara 
sociala bland Islandsvanner. Vi hade ingen foredragshallare derma kvall men det 
rapporterades fran ett mote angaende lokalerna vi ar i och lite andra saker. Leif hade turen att 
fa narvarointeckningen och Stig fick trostpriset. En liten auktion avholls med ett godtagbart 
resultat samt cirkulationssandningen som gick runt. 

Jag bar sagt det och sager det igen. Detar kul nar vi ar manga pa motena som den 6111 da vi 
var 18 . Det finns ju manga fler i Stockholm med omnejd, sa kom! Detar inte farligt. Det ar 
extra kul nar nagra andra an de trogna som kommer. Sa alla ar hjartligt valkomna. Aven ni 
som ar pa resande fot och skulle vara i Stockholm forsta torsdagen i manaden ar ocksa 
valkomna. 

Mikael Magnusson, Sekreterare 

Rapport fran arsmotet 

Foreningen Islandssamlarna bar haft sitt arsmote i samband med marsmotet i Stockholm. Det 
var inga speciella saker som avhandlades da inga motioner eller fragor fran styrelsen farms . 
Daremot invaldes tva nya personer i styrelsen. Den forsta ar Claes Forshill som ledamot. Det 
ar ett fyllnadsval pa ett ar istallet for var bortgangne George Sund. Den andre ar Anders 
Fridell som ar suppleant pa ett ar istallet for Hilmar Eliasson som avsagt sig omval. 
Vi vill harmed tacka Hilmar for det jobb som du lagt ner som suppleant i styrelsen under 
dessa ar du varit med. 
Vi valkomnar vara tva nya medarbetare i styrelsen och hoppas att ni kommer att trivas och 
komma med ideer som kan tillfora foreningen nagonting. 
I ovrigt blev det omval pa samtliga av de ledamoter som stod i tur. Sa Tomas Olsson fick 
fortroendet att leda oss ett ar till. 

JV!ikaellvfagnusson, Sekreterare 
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Nya medlemmar 

Vi halsar fOljande nya medlemmar valkomna till foreningen: 

947, Bjorn Oustafsson, Lyrestad 
948, Johan Toft, Esbjerg, Danmark 

l 

0949. Hallur Portst~insson, Reykjavik. Island 
0950, Mats Ahlmark, Falkenberg 

Rapport Nr 153 

· ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG vintern 2008- 2009 

Hostsasongen 2008 avslutades den 11 december med ett traditionellt julmote. Tjugo 
medlemmar deltog. Narvarovinsterna gick till Bengt Pahlman, Berti! Westerberg och Hasse 
Wing den. Vid dragningen i Arslotteriet (baserat pa bela arets narvaro) gick vinsterna till 
Kristina Lindmark, Rolf Oustavsson, Bengt Pahlman. Ingvar Ottosson, Valter Wittersheim, 
Nils Lindmark, Lars Hermansson, Jorn Daugaard (tva vinster) och Karl Erik Jagard. 

Den 15 januari besoktes motet av 19 medlemmar. Motestema var "Owes Islandsresa·'. I slutet 
av juni och i bo1jan av juli 2008 reste Owe Jacobsson med bil medsols runt Island. Fran denna 
resa visades ett stort antal bilder. Antalet narvarovinster var sju vid detta mote och de tillfoll 
Nils Lindmark, Karl Erik Jagard, Kent Wettermark. Lennart Larsson. Lars Hermansson. Rolf 
Oustavsson och Jorn Daugaard . 

Vid arsmotet den 12 februari omvaldes styrelseledamoter och ovriga funktionarer. 
Ordforande Johnny Pernerfors 
Vice ordforande Owe Jacobsson 
Sekreterare Kaj Librand 
Kassor Bengt Pahlman 
Femte ledamot Tom Rinman 
Revisor Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant Lennart Larsson 
Valberedning Karl Erik Jagard och .T-0 Artvik 

Efter arsmotesforhandlingarna. som denna gang leddes av J-0 Artvik, berattade Kaj Librand 
om den islandska valutan och de islandska frimarkenas giltighetstid. Narvarovinster tillfoll 
Ovve Jacobsson, Lennart Larsson, Kjell Marmbrink och Finn He1mingsen. Tjugo medlemmar 
var narvarande. 

Kaj Librand 

/SLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 44 AR 
1965 - 24 april - 2009 
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2 april 

2 maj 

Aterstaende moten i Stockholm, varen 2009 

Leif Nilsson berattar om silhuettutgavorna. Liten auktion. 

Sedvanligt varavslutningsmote hos L~if Nilsson. Go ran Persson gastar och 
berattar om sitt samlingsomrade Slesvig. OBS! Foranmalan kravs, till 
tel. 0176-420 85 eller e-post: kassot·(a) islandssamlarna.se 
OBS! Lordag. Motet borjar kl. 12.00 

Moteslokal: Ostermalms Foreningsgard, Valhallavagen 148. T-bana Karlaplan 
(ttppgang Valhallavagen). Vid Faltoversten. ingi'mg precis vid busshallplatsen . 

Motena halls den forsta torsdagen i manaden. Motena borjar kl. 19.00. 
Pa alia moten bjuds det pa kaf"fe 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. 

Fortsdttningjdm sidan 9 

522A. Tradgardar. 
SkrtH)ur i Dyrat]ordur 100 
ar. ValOr 140 kronur. 

523A-B. Europa 2009 Astronomi. ValOr 105 och 140 kronur. 
H82. Hafte med tio frimarken. forsaljningspris I 050 ISK. 
H83. Hiifte med tio frimarken. forsaljningspris 1400 ISK. 

Vill du kontakta dem. bestalla nagot eller 
oppna abonnemang nar du dem via 
webbsidan eller pa foljande satt : Postphil. 
StorhOfdi 29, IS-110 Reykjavik. Island. 
Tel. + 354 580 1050. Fax + 354 580 1059, 
e-postadress: stamps@postur.is 

524A. Nordia 2009, Lunnefaglar. Miniark. 
forsaljningspris 190 ISK. 
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April 

Maj 

ISLANDSKLUBBEN I GOTEBORG 

16 

14 

Resterande program for varen 2009 

Bildspel Hernon 197 4: 
Tom Rinman presenterar. 
OBS! 3:e veckan. 

Christian IX-utgavan, 
Kaj Librand och Johnny Pernerfors berattar. 
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Val komme n t ill varens mbten och ta del av kva l len s 
t ema och d e n sedvanliga mbt esauktionen . 
Vi bjuder pa ka f 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). 

Mbteslokalen bppnas 18.30 och vi bbrjar 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 

lslandssamlarnas Riksmote 2009 

I host ar det som tidigare meddelats, dags to r en av fOreningens traditioner namligen 
Riksmotet. Det kommer som tidigare att hallas i Orebro. Denna gang blir det i 
samband med Malardalstraffen. Vi hoppas att se mfmga islandssamlare dar. 

Arrangoren av Malardalstraffen bar annu inte bestamt datum med det blir nagon av 
lbrdagarna 17 eller 24 oktober. Vi aterkommer med mer information och exakt datum 
for aiTangemanget. 

Styrelsen 
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Foreningen lslandssamlarna och lslandsklubben i Goteborg 

Foreningen lslandssamlarna http: //www. islandssamlarna. se/ 

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 
ordforande@islandssamlarna se 

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

Sekreterare 1 

Mikael Magnusson 
Frovigatan 7 
124 70 Bandhagen 
Tel 08-647 31 28 
sekreteraren @islandssam Ia rna. se 

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

lslandsklubben i Goteborg http://hem. bredband. netlislandsklubben/ 

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

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

Vern vander jag mig till nar jag har fragor rorande foljande? 
Medlenisanstikan Sekreteraren lslandssamlarna I lslandsklubben 
Medlemsavgift Kasstiren lslandssamlarna 
Aldre Rapporter Kasstiren lslandssamlarna 
Text till Rapporten Redakttiren lslandssamlarna 
Adressandring Kasstiren lslandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kasstiren lslandssamlarna 
Auktioner i Ovrigt Ordftiranden 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 Le if 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 som var och en anmalt. Registret far endasi anvandas intern! inom foreningen och klubben 

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