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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  
___________________________________________________________________ 
 
Med detta något försenade augustinummer så inleds ännu en höstsäsong. Vi hoppas att du finner tidskriften läsvärd. 
Kom och besök någon av våra mötesaktiviteter i Göteborg eller Stockholm. Väl mött! 
 

 
 
Vår medlem Henk Burgman i Nederländerna har ett operforerat miniark av denna frimärksutgåva. Han är mycket 
intresserad av att få veta om det finns ytterligare sådana exemplar. På sidan 9 i detta nummer kan du läsa om hans 
fynd. För att underlätta för så många som möjligt av våra läsare så återges hans artikel både i svensk översättning 
samt på engelska. 
 
Mats Edström  
 

 
Nya medlemmar 

 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen: 

 
G 968, Thomas Larsson, Malmö 
 
G 969, Soveig Agerbo, Gredstedbro, Danmark 
 
G 970, Ivar Olofsson, Västra Frölunda 

 
G 971, Geoffrey Noer, San Jose, Kalifornien, USA 
 
972, Roland Kindström, Köping 
 
G 973, Anders Hansson, Kullavik 
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Ordförandens rader 
Vi står nu inför en ny säsong. Förbundet har ju bytt ledning men så vitt jag har noterat så har den  
inte ännu visat vad som väntar. Dock har det försports att redaktören för Filatelisten har slutat  
(sagt upp sig?) och att tidskriften nu produceras av något slags ledningslag. Vi får hoppas att laget 
 får till en produkt som upplevs som stimulerande.  
 
Själv har jag inte gjort särskilt många knop efter Nordiautställningen i Borås men i samband med  
detta evenemang ordnade vi föredrag som framfördes av Kaj Librand som berättade om Gullfossutgåvan  
och Tom Rinman som beskrev fiskutgåvan. Särskilt belystes de olika automatmärkena som gavs ut.  
Alltså för Gullfossutgåvan av valörerna 5, 20 och 35 aur. Det fanns ju ingen automat som tog emot  
35 aur varför denna valörs behandling för att passa automater framstår som något av ett mysterium.  
Alltnog automattandade 35 aur existerar men de har alla sålts ”över disk” och finns följaktligen inte 
vertikalt skurna som de skulle ha blivit i en automat. Dessutom finns den i strips som inte kunde  
erhållas ur automat som endast gav singelmärken. Det finns dessutom en rad varianter på den  
horisontella tandningen – dels riven och dels skuren – och dessutom med till exempel riven i övre  
tandraden och skuren i nedre eller vice versa. Antagligen är automatmärkena ett fält som inte är  
helt utforskat ännu trots de insatser som man har gjort i Göteborg.  
 
Jag köpte en samling Gullfossmärken i Borås och den visade sig innehålla exemplar av alla tre  
valörerna med automattandning. På ett klipp från en avi fanns till och med en 5 aur som alltså var 
 riven vertikalt. Det lär vara ovanligt med rivna exemplar av 5 och 20 aurvalörerna enligt  
Facit. Att automatmärkena dessutom användes av postpersonalen vid uppfrankering av avier var för  
mig en nyhet men så var det uppenbarligen. I den här samlingen fanns också ett lodrätt par av 20 aur där  
ena lodräta sidan var skuren. Det var inte möjligt att få lodräta par av automatmärkena. Detta är alltså  
något annat. Den tanke som slog mig att detta möjligen var ett par från ett av de två första frimärks 
häftena. I så fall borde det vara mycket ovanligt. Eller också är det bara ett par som någon i efterhand (?) 
 har valt att skära i kanten. Kan någon bekräfta eller motbevisa denna hypotes? 
 
Vi samlas snart igen och jag hoppas att ni alla har samlat krafter inför den nya säsongen.  
 
Tomas Olsson 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Mer om förra numrets intressanta Returförsändelse 
 

Leif Nilssons intressanta Fylgibrjef tilläggsfrankerat med 20 aur fick mig att åter undersöka mina källuppgifter om tidig 
paketpost. Vad är det jag har missat?  Den enda referens jag kunde finna var i Caröes bok på sidan 138. Där omnämns 
postlagstiftningen av den 26 februari 1872 som anger följande: ”När paket vilka inte passerat postkontorets hantering returneras 
från den ort de skulle ha utlämnats på, eller färdats ytterligare sträcka, skall erläggas en extra betalning om 4sk för varje pund av 
paketets vikt, dock minst 4sk.” Jag refererar till detta på sidan 3 i min bok “Iceland Postal rates 1870-2009” men nämner inget 
om sådana tilläggsavgifter har tillämpats på senare tid. 
 
Jag återgick då till att studera mina exemplar av postlagen från september 1901 och november 1907, samt andra källor som 
exempelvis Póstblaðið, för att se om denna extraavgift fortlöpte att gälla. Jag fann några möjliga referenser om att en avgift på 
50 % uttogs vid vissa tillfällen men kände mig inte säker på grund av mina bristfälliga kunskaper i isländska. Nästa steg var 
därför att rådfråga Þór þorsteins. Naturligtvis kunde þór meddela att §11e i 1901 års postlagstiftning visar på en snarlik 
bestämmelse gällande tilläggsavgifter. Där anges att avgiften är 50 % av gällande porto. Þór tillade att detta fortsatte att gälla, 
enligt nästföljande utgåva av postlagen den 16 november 1907. Leifs Fylgibrjef från 1914 är ett fint exempel på en sådan 50 % 
tilläggsavgift för ett vägrat 40aur paket.   
 
Brian Flack 
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Moderne Varianter 4 
af 
Orla Nielsen 
 
Supplement 
Siden sidst er der fundet endnu nogle 
afvigelser: 
1939 Geysir 40 Aur 

 
 
Store brune streger over 
LAN 
(Fundet af Hans Erik 
Andersen) 
 
 
 
 
 

 
1947 Luftpost 
30 Aur 
 

Klar plet under U 
(fundet af Hans Erik 
Andersen  
i øverste mærke i en 
lodret trestribe) 
 
 

3 Kr 
 

  
Grøn plet i N over 3 og stor hvid plet under 
2. R i FRÍMERKI 
(fundet af Hans Erik Andersen) 
 
Heklas udbrud 
I sidste nummer vistes en lille afvigelse på 
12 Aur, nemlig ”streg over A i Hekla”. 
Den har jeg nu fundet på pos. 50. 
 
25 Aur 

 
 
Grøn plet f.n. i S  
(fundet af Hans Erik) 
 
 

 
50 Aur  

 
 
 
 
 
Brun streg i NV 
(fundet af Hans 
Erik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brun streg i Øst 
 
 
 

 
 
Brun prik over 4  
17½ mm f.v og 8 
¼ mm f.n 
(fundet to gange, 
den ene gang også 
med en klar streg 
i skråstregen i N) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Streg i L’s fod, 
streg over L og 
også streg i toppen 
af K’s opstreg 
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Nyt: 
60 Aur 

 
 
“røg fra piben” (to små 
prikker 1mm  th for 
piben) 
 
 
 

 
 
Blå plet mellem I og L i 
ELLIHEIMILI 
(fundet af Hans Erik 
Andersen) 
 
 
 

75 Aur 
  
 
 
dobbeltpræg i NØ (kan 
også anes i SØ) 
 
 
 
 
 
 

 
UPU 75 år (25,35,60 Aur) 
25 Aur 

 
Kraftigt spejltryk 
på bagsiden. 
“Rare”, 
Postiljonen 
mar1991, opråb 
1000, 

hammerslag 1200. Igen okt 2001, opråb: 
Bid, hammerslag 50 Euro. Postiljonen okt 
2008, opråb: Bid. 
Hammerslag: 100 Euro.  
 

 
  
 
Plet i 5-tal 
 
 
 
 

 
 

35 Aur 
  

 
 
Plet i indre margen: 3 
mm fra venstre og 7 mm 
fra oven 
 
 
 
 
 
 
dobbeltpræg i NØ-
hjørne og ned gennem 
venstre side af de tre 
øverste buer helt ude i 
kanten 
 
 
 
 

 
60 Aur 

To ekstra øer i 
Atlanten: 29 mm fra 
venstre og 12 mm fra 
oven. Set tre gange, 
Den ene gang dog kun 
én ”ø”. 
 

1950 Erhvervsserien  
 
10 Aur 
Fundet på gult og hvidt papir med hhv. gul 
og hvid gummi 
 
20 Aur 
 
Fundet på gulligt og hvidt papir med hhv 
gul og hvid gummi 

 
  
to små prikker 10 mm 
fra oven imellem V-
rammelinier 
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Tyk Ø-ramme, normal 
til venstre 
 
 
 
 
 
 
 

60 Aur 
  
 
”fugle i luften”, 4½ mm 
fra venstre og 1½ mm 
fra oven 
 
 

90 Aur 
Håndbog: kendt med hvidt og gulligt papir 
Håndbog og Facit 301 v3: 

  
 
Streg hen over taget og 
videre tværs over 
 
 

 
Varianten er 
også fundet med 
kraftigt rødt 
område gennem 
”LAND” 

(Billede fra Göteborg auktionen okt 09)  
 
1 Króna 
Fundet på gulligt og hvidt papir med hhv 
gul og hvid gummi 

Kraftig brun 
streg over ISLA 
(billede fra 
Göteborg 

auktionen) 
 
1,50 Kr 
Fundet på gulligt og hvidt papir med hhv 
gul og hvid gummi 
  
 

 
 
 
Bule på A’s højre side 
 
 
 
 

 
 
Plet i Øst-margen 
 
 
 
 

2 kr 
Håndbog: Kendt med tyndt hvidt papir, 
samt gulligt og blåligt 
Et ark kendt med tryk på den gummierede 
side 

Trykt på den gummierede side. Postiljonen 
okt 1999, opråb 150 Euro, hammerslag 220 
Euro 

 
  
 
Plet tv for bjerg, 6mm 
fra venstre og 2½ mm 
fra oven 
 
 

 
 
 
 Streg over A’s højre 
fod  samt plet under D 
 
 
 
 
  
To streger på tag på 
den store bygning 
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Lille prik i NV-
hjørnetak 
(fundet af Hans Erik 4 
gange) 
og endnu en gang af 
ON 
 
 
 
Lille prik i SV-
hjørnetak 
(den samme ?) 
 
 
 

5 Kr 
Håndbog: Kendt med gulligt og hvidt 
papir, tykt og tyndt 
Har målt mange, men de ligger mellem 
0,06 til godt 0,07, altså ikke nogen 
væsentlig forskel. 

 
  
Ufuld-
stændig 
billed-
ramme 

mod S. Set tre gange – forskellig grad af 
ufuldstændighed 
 

 
  
Buet streg i N 
 
 
 
 

Jón Arason 400 År3,30 Kr 
 

 
 
 
Streg (“accent”) på 
første A i Arason 
 
 
 
 

 
 
 

 
Tynde streger over Í 
foroven th og forneden 
til venstre, 
samt farveplet over S 
 
 

 
Postvæsen 175 år 
2 Kr 

 
Makulatur: 2 kr trykt på philippinsk 
pengeseddel 
 

 
4. tak smal (bøjet 
takningsnål). Fundet fire 
gange 
 
 
 
 
 
Farvestreg under A 
 
 
 
 

3 kr 
Facit: ”Printer´s waste” 
Håndbog: 6 prøvetryk kendes i blågrøn, 
grøn, violblå, rød, gul og rødbrun 
 

Bagside af prøvetryk/makulaturtryk af 3 kr 
på gennemfarvet papir med tryk af 
Bahawalpur pengeseddel 
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Utk 4-blok på gennemfarvet papir  (på 
bagsiden tryk fra Bahawalpur-udgave). 
Prøvetryk/makulatur fra trykkeriet. 
Højland feb 2007, opråb 2500, hammer 
2250 

 
 
Bøjet takningsnål, 
som på 2 Kr. fundet 
én gang 
 
 

 
1952 
Erhvervsserien 75 Aur og 1,25 kr 
Normalt venstretakket, men jeg har fundet 
begge værdier højretakkede (dvs med spids 
tak til højre) 
 
75 Aur 
Håndbog: Hvidt og gulligt papir 
 

 Dobbeltpræg i rammen 
nederst til venstre. 
Opdaget af Leif Fuglsig. 
Johnny har fastlagt pos. 
til nr 48, men kun i ark 
1A. IslandsKontakt 
37/2000 

 
 
 
Plet øverst i S (ikke i 
ark 1A) 
 
 
 
 

 
Stor takningfejl. 
Billede fra Johnny 
Pernerfors 
 

 
 
Stor papirfold. Billede 
fra Johnny Pernerfors 
 
 
 

 
1,25 Kr 
Fundet med den normale violette farve 
samt med anilinfarve 
Håndbog: Kendt med papirfold 

Billede fra håndbogen 
 
Altingsbygningen 
I Rapport 73/1988 meddeles af en 
hollænder Jan van den Berg, at han har 
fundet et mærke, hvor begge rammelinier 
er forlænget lidt op. Det ses tydeligst på 
rammen til højre, hvor forlængelsen sider 
”på indersiden” af rammen.  
I nr. 74 nævner Helge Jonhammar, at han 
har en lignende variant. 
I et senere nummer vises én del af et ark, 
hvor varianten sidder som nr. 16.  
På pos. 24 sidder en anden variant: 
”sprække i muren” formet som et lyn, som 
findes ”snett ner til vänster under det 
nedersta vänstra fönstret och är mycket lätt 
at finna” 

 
 
Det må være 
denne og 
formentlig den 
største variant på 
denne udgave 
 
 

 
Jonhammar har også ledt efter ”brudt 
flagline” og ”sten på marken til vänster om 
dörren”, men ikke fundet dem. Så dem 
mener han er ”flueprikker”. 
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Men her er i 
hvert fald et 
eksempel på 
”brudt 
flagline” 
 
 

 
 

 
 
 
 
Brudt gitter i 
vindue th for 
balkon. Fundet 
af Carl 
 
 
 

 
Samme vindue 
med et mindre 
brud, end det, 
Carl viser. 
Jeg har også 
fundet et med en 
meget tynd 
ramme samme 
sted, men ubrudt 

 
 
 
 
 
Streg over NV-
hjørne + 
farveudløb 
 
 
 

 
Luftpost (1,80, 2,50 og 3,30 kr) 
2, 50 Kr 
Håndbog: I 1952: 500.000 på hvidligt 
papir og 150.000 i juli 1955 på gulligt 
papir 

Fuldt ark misperforeret i toppen og delvis 
utakket.”Possibly unique item”. 
Postiljonen sep 2000, opråb 1400 Euro, 
usolgt. 

 
 
 
Dobbelttryk. 
Ses tydeligst i 
værdifeltet 
 
 
 
 

 
 
 
Bredt grønt felt i SV. 
(Göteborg auktionen okt 
09) 
 
 
 
 
 
 

3,30 Kr 
Håndbog: I lille del af oplaget er der et 
beskadiget L enten over eller under tre 
vandrette sten i gletcheren. 
 
Sveinn Björnsson 
1,25 kr 

  
3-4 ekstra prikker i panden, normal til 
venstre 
2,20 Kr 

 
Streg i Nord 9 mm fra 
venstre 
(fundet af Hans Erik) 
 
fortsættes 
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      Ny variant funnen!? 
Av Henk Burgman 

 

 

Varianter på isländska frimärken är alltid eftertraktade och det finns samlare som 
specialiserat sig på detta område. Några deltar även på utställningar, antingen med renodlade 
variantsamlingar eller med varianterna i den traditionella samlingen. 
 
Vår vän Orla Nielsen redovisar i sin artikelserie om moderna isländska varianter, presenterad 
i tidskriften IslandsKontakt, ett stort antal sådana varianter. (numera även i vår Rapport, red. 
anm.) Även Carl Simonsen har sin del i upptäckandet och publicerandet av äldre och 
moderna varianter. 

När jag läser dessa artiklar så får jag alltid en känsla av avund – ”varför hittar inte jag någon sådan variant?”. Som hängiven 
samlare av, bland annat Skandinavien, isländska frimärken och posthistoria och som auktionist i den holländska 
filatelistföreningen “Scandinavia” passerar en hel del frimärken genom mina händer, men aldrig några världsomvälvande fynd.  
 
För några dagar sedan köpte jag en mindre post med isländska ark. I denna lilla bunt med ostämplade miniark fanns ett exemplar 
av Nordia 84 block II (Facit block nr 5 (643/644)). I IslandsKontakt från april 2009 kan vi se att det existerar skiftningar i 
färgerna på detta block. Det var därför det första jag tittade efter – Men som vanligt, inte – inga färgskiftningar. Då 
uppmärksammade jag något annat. Först tänkte jag ”J-klar jag har blivit lurad” men efter att ha kontrollerat närmare så 
konstaterades att blocket är korrekt gummerat, har rätta färger och även ordet Island synligt, lite snett, på baksidan. Men det 
saknas något! Det är otandat! Inte ett enda litet hål, blocket var alldeles operforerat. 
 
Jag e-postade till några samlarvänner och hittills hade ingen känt till denna variant. Så kontrollera era block. Det kanske finns 
fler som är operforerade. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Varieties on Icelandic stamps are always sought after and some collectors have specialised variety collections. Some collectors 
do even exhibit these collections, sometimes included in theire normal collection and sometimes in specialised variety 
collections. 
 
Our friend Orla Nielsen’s long running column about modern varieties showed us in IslandsKontakt a lot of these varieties. 
Also Carl Simonsen had its part in finding and publishing modern and older varieties. 
 
Reading these articles I always had this envy feeling: “Why do I not find a variety like this?” As a vivid collector of, among 
other Scandinavian countries, Icelandic stamps and Postal History and as the auctioneer of the Dutch Stamp Collectors 
Association “Scandinavia” I do get a lot of stamps on hand, but “world-shocking” finds were never there. 
 
Some days ago I bought a little lot with Icelandic sheets. In this small bundle of mint Icelandic souvenir sheets I found one copy 
of the 2nd Nordia 84 block (Facit block nr. 5 (643/644)).  
In the Kontakt issue from April 2009 we could see that there exists some shifting in different colours in this block. The first thing 
that I did was looking if there was a shifting in the colours, but as usual no way, no shifting colours. Then, only then, I noticed 
something else. At first I thought “Damned I’ve been tricked” but by checking the block it was a real block. Correctly gummed 
and, the right colours and even the little slantings of the word ISLAND as seen on the backside of the block were there. But I did 
miss something else. There was no perforation. Not a little hole was to find. This block is absolutely un-perforated!! 
 
I mailed some friends and until this moment nobody has any knowledge of this variety. So please check your blocks maybe there 
is one more unperforated block around? 
 
henk.burgman@gmail.com
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Exotiska destinationer Del 2 – Bokstaven B 
Av Brian Flack 

 
Här kommer fortsättningen på artikelserien vår brittiske medlem Brian Flack så välvilligt berikar oss med. Er redaktör har 
fortsatt att översätta texten till svenska. 
 
BURMA 
Brevet från år 1960 som avbildas här nedan var ursprungligen adresserat till Burma. Brevet syns dock istället ha anlänt till 
nordöstra Kina, avlägset från Burma, och mångfalden av noteringar och stämplar inspirerade mig till vidare efterforskningar. I 
november 2008 reste jag tillsammans med min fru på semester till fjärran östern, med första destination Peking. Jag hade med 
mig några kopior på brevet för att av första vänligt sinnade kinesiska turistguide begära hjälp. Tack vare dennes assistans kan 
jag nu beskriva brevet mera ingående. Även om jag nog aldrig lyckas att kartlägga brevets exakta rutt. 
 

 
 

 
 
Brevets avsedda destination var “Mr LaSalle Shaw, Box 637, Sinkan, Burma”. Sinkan ligger i den nordöstra delen av Burma, 
nära gränsen till Kina. Brevet är rekommenderat och är avstämplat den 20 juni i Reykjavik. Vidare har brevet express- och 
flygpostetiketter, på framsidan delvis dolda av en kinesisk returetikett, samt flera stämplar och noteringar. 
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När denna artikel publicerades i IslandsKontakt kunde jag inte ge en bra förklaring till brevets frankering som jag fann mycket 
förbryllande. Jag bad därför om hjälp från läsekretsen. Ólafur Elíasson inkom med en förklaring och här är hans påföljande 
redogörelse från IslandsKontakt. 
 
”Frimärkenas normalvärde utgör 25,60 Kronur. Men vilka av dessa frimärken var giltiga för frankering den 20 juni 1960? 
Övertrycket 5 aur ogiltigförklarades som frankering från och med den 1.1.1959 och 5 kr Jónas Hallgrimsson från och med den 
1.1.1960. Det förklarar varför dessa två frimärken inte stämplades i Reykjavik. Istället har de makulerats med rödpenna där.  
Därmed återstår 20,55 Kronur i giltiga frimärken, nominellt värde. Under år 1960 saknades frimärken i valören 4 Kronur. Dock 
fanns den, då överflödiga, valören 4,05 Kronur och det sägs – jag har inga bevis för det – att dessa såldes för 4 Kronur. Om vi 
accepterar denna förklaring så har brevets avsändare betalat 20,50 Kronur. Min analys av portot är: 
Brev inom UPU 0-20gram 
Rekommendation 
Expressavgift 
Flygposttillägg 2 x 3,50 (2 x 5 gram) 

Kr. 3,50 
      3,00 
      7,00 
      7,00 

Totalt Kr. 20,50 
Med hänsyn till det omtvistliga 5 aur så är frankeringen korrekt enligt min åsikt.” 
 
Ett stort tack för denna information, Ólafur! 
 

 
 
Där brevet landade, troligtvis någonstans i Burma på väg mot Sinkan, överströks adressat och adress med rött bläck och någon 
gång tillades också ”CHINA VIA KUNMING”. Den övre gruppen kinesiska karaktärer i rött bläck tillades, vilka uttyds som 
”Sök ny hamn”. Den nedre gruppen karaktärer i rött bläck återger postnumret på kinesiska. Så brevet blev troligtvis vidaresänt 
till Kunming i Yunnanprovinsen i sydvästra Kina, nära gränsen till Burma, och nu är händelseförloppet än mer oklart. 
 
Den kinesiska poststämpeln på baksidan lyder TIENTSIN CITY, TANGGOU STATION 5, med ett läsbart datum 1960.6.30.
Tanggou är hamn för Tientsin City, belägen 63 kilometer (39 miles) uppströms från kusten, i det nordöstra Kina norr om Peking, 
och en lång väg från Kunming och Burma. Varför brevet ankom Tientsin är oklart. Efterföljande dag, den 1 juli, försågs brevet 
med en returetikett och ytterligare en kinesisk poststämpel vilken min uttolkare tyder ”Folkrepubliken Kina” och årtalet 1960 
följt av siffrorna 7.1.11, vilket framgår vara den första juli. 
 
Jag hade hoppats att det skulle finnas ett ortsnamn i stämpeln, men tydligen inte. Troligtvis gav man upp att finna Mr Shaw och 
returnerade brevet till Mr Thorsteins på Island. En sökning på Internet lyckades inte frambringa någon information om vem Mr 
De La Salle Shaw var. Den ökända kulturrevolutionen var ännu några år bort. Kanske var han en missionär. Avsändaren, Karl J. 
Thorsteins, har kanske någon isländsk läsare information om. 
BELGISKA KONGO 
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Brevet är sänt till Bukavu i Kivu Provinsen i Belgiska Kongo. Avstämplat i Húsavík (typ B3c) 31.V.55. 
Ankomststämplat Nyalukemba 30.7.55 på baksidan. Det gör en sammanlagd befordringstid på två 
månader! Brevet är frankerat med 175 aur (ytbefordran upp till 20 gram). Denna portotaxa gällde från 
1.10.53 till 30.6.58. 
 
 
 

Litteratur 
SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND av Jacob S. Arrevad, Danmark. 159 sidor + 
 bilaga 52 sidor. A4-format (lösbladssystem). Dansk text. Vikt 670 gram. SEK 130:-    
 
NUMMERSTÄMPELHANDBOKEN. 2005 års reviderade och omarbetade utgåva. Bladsats med plastringar.  
Vikt 490 gram. Pris per bladsats är SEK 190:- 
 
KRONSTÄMPELHANDBOKEN. Bladsats med plastringar. Vikt 390 gram. Pris SEK 185:-  
 
I ovan angivna priser ingår porto inom Sverige. Anmälan om köp görs till: Föreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. 
 E-post: kassor@islandssamlarna.se

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Books 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND.  J. S. Arrevad. Written in Danish, A4-size, 159 lose leaf 
pages + suppl. 52 pages. Net weight 670 gr. SEK 210,00 (Europe), SEK 240,00 (Worldwide) 
 
HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS. 2005 edition. English transl. Plastic ring binder. Net weight 490 gr. SEK 250,00 
(Europe), SEK 260,00 (Worldwide) 
 
HANDBOOK OF CROWN CANCELS. Written in Swedish. Plastic ring binder. Net weight 390 gr.  
SEK 250,00 (Europe), SEK 260,00 (Worldwide) 
 

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

Please note!  Add SEK 10:- for PayPal fee 
          
 
 

mailto:kassor@islandssamlarna.se
mailto:kassor@islandssamlarna.se
mailto:alltinget@telia.com
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 Nyfunna Balbobrev 
 

Brev nr 129 

 
Vi fann detta brev i London på Stamp2010 hos en Italiensk auktionsfirma. Brevet som har attest av G.Bolaffi hade 
utropsnummer 63 på auktionen. Utropspriset var 4000 Euro. 

 
63            1933 - Islanda Balbo, 30a + sopr. serie cpl. 3 val. (149A+P.A.12-14) su busta racc. da     
                             REYKJAVIK 7.VII.33 diretta ad Haag (Olanda) (G.Bolaffi cert., AD)             €4000 
CATALOGO DELLA VENDITA ALL’ASTA ITALPHIL 
Roma, 22 giugno 2010 ore 15,30 COLLEZIONE “GIOELE” VISIONE DEI LOTTI 18 e 21 giugno 2010 

 
Brev nr 131 

 
Detta brev var utbjudet till försäljning av den tyska firman Dresdner Stamp Auction med ett utropspris på 1500 Euro. Brevet har 
attest av Möller (BPP). 
 

1933. Hopflug 1, 5 und 10 Kr. kplt. auf Luftpostbrief nach Wien, REYKJAVIK 7.VII.33, 
Attest vom 5.12.08 Moeller BPP (4.200,- ++) 

 
 
Leif Nilsson 
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Av oss kända Hópflugbrev 
 
Vi inom Islandssamlarna försöker sedan länge att kartlägga alla Hópflugbrev. Här är en  
sammanställning över vilka vi hittills känner till av de 298 brev som medföljde kapten Balbos eskader  
år 1933. 
Dessa är: 2, 3,5, 7, 9,14, 20, 25, 26, 27, 34, 38, 39, 40, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 65, 67, 71, 72,  
74, 75, 79, 81, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 99, 102, 104, 109, 110, 111, 113, 117, 127, 130, 131, 132, 
 136, 137, 138, 139, 144, 145, 146, 148, 153, 154, 156, 160, 165, 167, 169, 172, 174, 176, 179, 180, 
 182, 183, 184, 185, 186, 192, 194, 198, 201, 211, 212, 213, 216, 218, 219, 225, 226, 227, 229, 238, 
 239, 240, 241, 243, 244, 245, 247, 248, 250, 252, 257, 262, 264, 265, 267, 272, 274, 277, 279, 280,  
283, 284, 295 och 297 
 
Understrukna nummer har vi inga avbildningar av. 
 
Det totala antalet av oss kända brev är 136, varav det är 23 brev som vi inte har någon form av data  
om. Det är följande nummer: 10, 12, 15, 19, 28, 46, 47, 48, 63, 77, 86, 107, 121, 123, 152, 162, 177, 
 195, 205, 273, 276, 282 och 285. 
 
Leif Nilsson 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Höstens utgivning av isländska frimärken 
 

Precis som förra året inleds 
höstterminens frimärksutgivning 
den 16 september.  
 
Men först lite information om 
sommarens extrautgåva föranledd 
av det omfattande vulkanutbrottet 
i Eyjafjallajökull. Utgåvan från 
den 22 juli består av tre olika 
valörlösa märken för brev upp till 
50 gram och för särskild brevklass 

 

(lokalbrev, Europabrev och brev utom Europa). Det verkar dock inte helt lätt att särskilja de olika märkena (förutom 
bildmotiven förstås). Förmodligen framträder skillnaderna bättre i verkligheten. 
 
De fyra utgåvorna den 16 september är:  
”Ungdomsolympiaden” i Singapore 2010 (ett märke i valör 165 ISK) 
Reykjaviks första gasljus (ett märke i valör 450 ISK)  
Sanatoriumet i Vífilsstaðir 100 år (ett valörlöst märke för lokalbrev upp till 100 gram) 
Internationella året för Biodiversity (miniark med två märken i valör 90 ISK) 
 
Höstterminen, tillika frimärksåret, avslutas den 4 november med tre utgåvor varav en är årets julfrimärken. Utgåvorna är: 
Isländsk folkkonst I, naivisterna (fyra olika valörlösa märken för lokalbrev 50 och 100 gram, Europabrev 50 gram och brev 
utom Europa 50 gram) (Här framträder den isländska texten för märkenas användningsområde något bättre.) 
Visir, Islands första dagstidning 100 år (ett märke i valör 140 ISK) 
Julfrimärken (två olika valörlösa märken för lokalbrev 50 gram och Europabrev 50 gram) 
 
Den 31 december är sista dag för försäljning av några äldre frimärksutgåvor. För information om det och övriga utgåvor besök: 
http://www.frimerki.is/  Red. 
 

            
 
 
 

http://www.frimerki.is/
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Nordia2010 i Borås 28 – 30 Maj 
 

 
Kaj Librand berättade om sin samling Gullfoss med bland annat tandningsvarianter. 

 
 
 
 
 
I skaran med intresserade åhörare finner  
vi bland andra: Ole Svinth, Kalle Jägard,  
Kjell Idling, Claes Forshill, Tomas Olsson,  
Sveinn Ingi Sveinsson, Björn Hagberg,  
Johnny Pernerfors, Björn Söderstedt och  
Tom Rinman. 

 
Utställningen var mycket bra med många besökare. Jag uppskattar antalet till 3000 – 4000. Utdelningen för de medlemmar i 
föreningen som ställde ut kan betecknas som ros och ris. Vi gratulerar Göran Persson som deltog med två samlingar där båda 
erhöll guld med hederspris. Våra isländska vänner, Sveinn Ingi och Brynjolfur, som ställde ut samlingar med nummerstämplar 
blev nedklassade på grund av ”dåliga domare” som inte hade aktuell litteratur om nummerstämplar. 
 
Vi var ett tiotal islandssamlare som hjälpte till med uppmontering och nedmontering av ramar och samlingar. Vi var där från 
måndag till söndag kväll (jobbigt värre). Vårt boende var bra, ett stort tack från oss som fick frukosten serverad av Björn 
Söderstedt. Han var uppe först på morgonen och ordnade fram allt, TACK BJÖRN. 
Föreningen hade ett eget bord och vi sålde våra handböcker över förväntan. Har aldrig sålt ett sådant antal, någonsin. Samtidigt 
fick vi tre nya medlemmar som vi önskar välkomna in i föreningen. 
 
Resultat från Nordia2010
Göran Persson Sweden – The 4 Skilling Banco 93p  G  SP 2 
Staffan Karlsson Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder 

under krigs- och beredskapsförhållanden 
85p  LV 

Orla Nielsen Iceland – Postage and Official Stamps 88p  LV 
Göran Persson The 1920 Slesvig Plebiscite Stamps 91p  G   SP 6 
Kaj Librand Island: Gullfoss 1931-1937 77p  LS 
Sverrir Helgason Icelandic Numeral Cancellation 81p  V 
Brynjólfur Sigurjónsson Postal Use of the Icelandic Numeral-in-

circle cancels 1903-1960 
78p  LS 

Ole Svinth Foreign Postmarks on Icelandic letters 
and stamps 

76p LS 

Rúnar þor Stefánsson Iceland during WW II 89p LV  SP14 
Sveinn Ingi Sveinsson Icelandic Numeral Cancels 77p LS 
Johnny Pernerfors Isländska semestermärken ORLOF 83p V 
 
Vi gratulerar alla deltagare från Islandsamlarna för deras fina resultat. 
 
Leif Nilsson 
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“Flaskpost” – En isländsk postal nyhet 
 
Från den isländska postens filateliavdelning mottog jag nyligen följande information: ”Post Island har startat att sälja och 
distribuera buteljerade meddelanden.” Vad är nu detta? Det låter både intressant och en smula egendomligt. Fortsättningen 
lyder:  
”Dessa objekt som kan förvärvas på postkontoren är lustiga emballage avsedda för att sända meddelanden till vänner och 
anhöriga inom Island och till utlandet. Objektet består av en plastflaska (vikt 26 gram) med ett dekorativt bildmotiv och en 
adressetikett. Flaskan innehåller ett pappersark där avsändaren skriver sitt meddelande. Arket stoppas i flaskan som försluts med 
bifogad kork och förslutningstejp.” 
 

 
Bildkälla: Pósturinn Frímerkjasalan – Postphil

 
 
Flaskposten finns med två olika motiv; Vulkanutbrott och norrsken. Beställningsnumret är F001 samt F002. Försäljningspris  
är 675 ISK per styck. Mer information finns på http://www.frimerki.is/
 
Om denna nyhet är innovativ eller korkad överlåter jag till läsekretsen att bedöma. Jag erinrar mig en nästan 25 år  
gammal svensk postal innovation – som inte blev någon succé – nämligen Blomsterpost. För de som inte är bekant med den 
 kan jag berätta att den lanserades på branschmässan PostTech i samband med Stockholmia 86. Försändelsen bestod av en  
dryg halvmeter långt plaströr som skulle emballera en snittblomma (t.ex. en ros). Portot var 8 kronor. Det hela föll  
på att emballaget var alldeles för vekt då det befordrades tillsammans med brevbuntar, postpåsar och andra skrym- 
mande brevförsändelser. Flaskposten syns dock inte ha sådana brister så framtiden får utvisa hur det går. 
 
Red. 

http://www.frimerki.is/
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 Medlemsannons 
 

Publicerad frimärkslitteratur av vår medlem sjöingenjören och  
forskaren Björn Gustafsson, Västerliden 8, SE-548 73 Lyrestad. 
 
Du kan beställa skrifterna i enkelt utförande portofritt genom angivande av nummer och inbetalning på plusgiro 
60248-8 enligt nedan: 
 
Nr A. Äldre och ny grundforskning speglad genom nordeuropeiska frimärken. ISBN 978-91-85607-56-3. Pris 
300:- 
Nr B. Äldre och ny grundforskning speglad genom svenska frimärken. ISBN 978-91-85607-55-6. Pris 200:- 
 
Nr C. Äldre och ny grundforskning speglad genom norska frimärken. ISBN 978-91-85607-56-3. Pris 200:- 
 
Nr D. Äldre och ny grundforskning speglad genom danska frimärken. ISBN 978-91-85607-57-6. Pris 200:- 
 
Nr E. Äldre och ny grundforskning speglad genom tyska frimärken (DDR). ISBN 978-91-85607-59-4. Pris 200:- 
 
Nr F. Äldre och ny grundforskning speglad genom isländska frimärken. ISBN 978-91-85607-61-7. Pris 100:- 
 
Nr G. Äldre och ny grundforskning speglad genom grönländska frimärken. ISBN 978-91-85607-62-4. Pris 100:- 
 
Nr H. Äldre och ny grundforskning speglad genom färöiska frimärken. ISBN 978-91-85607-63-1. Pris 100:- 
 
Nr I. Äldre och ny grundforskning speglad genom åländska frimärken. ISBN 978-91-85607-64-8. Pris 100:- 
 
Glöm ej att skriva ditt namn och adress! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Här visas en sida ur publikationen ”Äldre och ny grundforskning speglad genom isländska frimärken”.  
Exemplet visar hur Björn Gustafsson använder frimärken som illustrationer i sina publikationer.  
Sidan som visas är förminskad från A4-format. 
 
Red. 
 
 
 

 



Föreningen Islandssamlarna  Rapport Nr 158 18
     

Islandsklubben i Göteborg våren 2010 
  
Den 15 april firades Islandsklubbens 45 årsjubileum. Tom Rinman visade bilder från Islandsresorna 1973 och 1977.  
Närvarovinsterna tillföll Jörn Daugaard, Roland Frahm, Kjell Nilson, Tom Rinman, Owe Jacobsson, Mats Ahlmark,  
Jouko Nousiainen, Rolf Gustavsson, Ingvar Ottosson, Kjell Marmbrink, Ingvar Bengtsson, Trygve Johansson,  
Kaj Librand, Hasse Wingdén och Gunnar Dahlstrand (gäst). 
28 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
 
Vårsäsongen 2010 avslutades den 20 maj med visning av ett bildspel om vulkanutbrottet på Eyjafjallajökul. Närvaro- 
vinsterna gick till Hasse Wingdén och Jouko Nousiainen. 
23 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
 

I förra numret av Rapporten hade en del av texten om den gångna vinterns möten bortfallit. 
 
Höstsäsongen 2009 avslutades den 10 december med traditionellt julmöte. Närvarovinsterna gick  
till Trygve Johansson och 
Kent Wettlemark.  
Vid dragningen i Årslotteriet 
(baserat på hela årets närvaro) 
gick vinsterna till Ingvar 
Ottosson, Sven-Åke Carlsson, 
J-O Artvik, Lars Hermansson 
och Sven-Åke Carlsson. 
Det isländska blocket Nordia 
2009 stämplat i Hafnarfjörður 
delades ut som klubbens 
julgåva till de närvarande.  
28 medlemmar deltog vid 
julmötet.  

 
Kaj Librand 
__________________________________________________________________________________ 

Möten i Stockholm, hösten 2010 
 
2 september Säsongsstart. Liten auktion. Övrigt program är ännu ej klart. 
 
7 oktober  Liten auktion. Övrigt program är ännu ej klart. 
 
4 november Liten auktion. Övrigt program är ännu ej klart. 
 
2 december Sedvanlig säsongsavslutning med bland annat lussebullar  
  och glögg. Liten auktion. 
 
Aktuell information om höstens möten införs löpande på vår webbsida http://www.islandssamlarna.se/
 

Möteslokal: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 
Vid Fältöversten, ingång precis vid busshållplatsen 

T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) 
 

Mötena hålls den första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00. 
På alla möten bjuds det på kaffe och bulle. 

 
På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till auktionen.  

För detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 
   
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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              SLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

Program för hösten 2010 
 
September 9 Tollur. 
  ”Ta med vad du har.”
 
Oktober 14 Eyjafjallajökull. 
  Film-/bildvisning om utbrottet 2010. 
  Visning av höstauktionen. 
 
Oktober 30 Stor HÖSTAUKTION. 
  OBS! Lördag. 
 
November 11 Vykort från Grönland. 
  Karl Erik Jägard. 
 
December 9 Sedvanligt julmöte med glögg och lussekatt. 
 
 
Välkommen till höstens möten och ta del av kvällens tema och den 

sedvanliga mötesauktionen.  
Vi bjuder på kaffe med något gott till. 

 
 

Vi träffas på torsdagar i klubbens lokaler i  
Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11,  

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

 

Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 
 

 
Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031-54 88 78 
                                Kassör: Bengt Påhlman, Tfn. 031-47 53 47 
 

Email: islandsklubben@bredband.net
 

HEMSIDA: http://hem.bredband.net/islandsklubben
 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 45 ÅR 
1965 – 24 april – 2010 

 
 

Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg 
 
Föreningen Islandssamlarna http://www.islandssamlarna.se/  
 

mailto:islandsklubben@bredband.net
http://hem.bredband.net/islandsklubben
http://www.islandssamlarna.se/

	 

