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Trevlig sommar! 
 

 
 
 

 

VIKTIGA DATUM FÖR ISLANDSSAMLARNA 2011 
 

Utställning GOTHEX 2011. 2 – 4 september 2011 i Göteborg. 
 

Islandsklubbens stora medlemsauktion! Preliminärt datum blir 
den 5 november i Göteborg.  
 

 
 

Nästa år firar Islandssamlarna 50-års jubileum! 
 

Jubileet firas på Postmuseum helgen den 19-21 oktober 2012 med invigning 
på Lördagen kl. 12.00. Utställning med del av medlemmarnas samlingar. 
Jubileumsauktion. Middag på kvällen. 
  

Vidare information i kommande nummer av Rapporten och på vår webbsida. 
  

 
 
 

Nya medlemmar 
 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen: 
 

G 974, Raymond Cobussen, Beuningen, Holland 
 

G 975, Birgit Falck-Kjällquist, Göteborg 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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Ordförandens rader 
 
Att sätta sig ner och skriva ordförandens rader innebär alltid en vånda för mig. Just nu har jag ingen 
aning om vad jag ska skriva. Jag har gått och gruvat mig i flera dagar nu och redaktörens deadline är 
obeveklig. Jag vet inte om någonting särskilt som har hänt inom vår intressesfär och inom förbundet 
tycks det ha lugnat ned sig. Så vad ska jag då skriva? Vid en auktion nyligen så köpte jag ett 
hundraark av 1 aur fiskar med linjetandning men jag har inte fått objektet ännu. Det blir intressant att 
se hur det arket ser ut. Jag har som en del av er kanske lagt märke till deltagit i debatten om 
perforeringen på våra svenska märken från 1910-talet. Det är för övrigt slående vilken skillnad det är 
på utbudet av hela ark i Sverige där det nästan inte bjuds ut någonting alls och till exempel Norge där 
man hittar en avdelning med ark på nästan varenda auktion. Vad beror det på? Tidigare har jag skrivit 
om automatmärkena med Gullfoss och fiskar. En tanke slog mig. Kan det vara så att automatmärken 
såldes på Island redan innan Gullfoss? I Sverige och Danmark var man till exempel ute med automater 
långt tidigare - före 1910. Kan det rentav vara så att frimärksautomater med sina karakteristiska 
automatskurna märken fanns långt tidigare på Island också? I så fall kanske Christian X 5 märkena 
finns med de tydliga avklippta sidorna och de tydliga märkena efter framföringsmekanismen som 
finns på bland annat danska frimärken? Är det någon som vet något så hör av er.  
 
I början av september så anordnas utställningen Gothex i Göteborg. Jag gissar att det som vanligt blir 
flera av oss Islandssamlare som kommer att vara med och montera upp utställningen men jag har inte 
hört något än.  
 
Som avslutning får jag tillönska er alla en trevlig sommar. 
 
Tomas Olsson 
 
___________________________________________________________________________ 

 

Boken ”Iceland Postal Rates 1870 – 2009” 
 

 

För ett år sedan annonserade vi om boken som vår brittiske 
medlem Brian Flack författat. På sidorna 15 och 16 i detta nummer 
publicerar vi supplement till boken gällande nya rön som Brian 
forskat fram.  
 
Handboken med samtliga portosatser från 1870 – 2009 är på 
engelska och är publicerad av The Scandinavian Philatelic Society 
i Storbritannien. Om du är intresserad av portosatser så är denna 
bok oumbärlig för dig. Den belyser samtliga portotaxor, även de 
för paket.  
 
Boken är på 242 sidor (vikt 825gr) i mycket bra papperskvalitet 
och har ringbindning med genomsiktlig plast som första och sista 
sida. 
  

  
Vill du veta mer om boken når du Brian på hans e-postadress brian.flack@btinternet.com . Det 
gäller även om du önskar supplementet som separat dokument. 
 

Members who have bought a copy of the book “Iceland Postal Rates 1870 – 2009” may like to 
know that a new errata page, and also a page of additional data, both dated February 2011, are 
available by email from brian.flack@btinternet.com . The errata relates to an important revision 
of the Local Post chapter. 

Red. 

mailto:brian.flack@btinternet.com
mailto:brian.flack@btinternet.com
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Minnesord Tom Rinman 

Av Johnny Pernerfors och Eva Rinman 
 

Fredagen den 26 november så avled min kära vän och vår medlem Tom Rinman 
efter en kortare tids vistelse på Sahlgrenska sjukhuset här i Göteborg. Tom hade 
drabbats av den mycket ovanliga sjukdomen ”Amyloidos”, mer om sjukdomen 
berättar Eva om på slutet av minnesordet. 
Tom gick med som medlem i Göteborg 1971 och tog redan 1974-1989 plats som 
kassör för klubben. Tom fick i en period i början på 80-talet dra ett tungt lass när vår 
grundare och ordförande i Göteborg Axel Miltander inte mer hade tid till att komma 
på mötena och Tom fick då stundtals ta över tre uppgifter, mötesordförande, 
sekreterare och kassör. 
Så 1995 då jag frågade jag Tom om han inte kunde tänka sig att åter igen komma 
med i styrelsen svarade Tom att det kunde han tänka sig under förutsättning att han 
inte skulle få någon betungande post med risk för att åter igen behöva ta över ett 
stort ansvar för klubbens möten och styrelse arbete som han tidigare råkat ut för. 
På styrelsesidan blev det en lugn färd. Till arbetet med klubbens årliga höstauktion 
så började Tom 1999 bygga ett aktionsprogram i ett databasprogram som heter 
Access (Microsoft). Detta program som nu underlättade arbetet betydligt för oss 
innebar att vi bara behövde skriva in objektbeskrivningen en gång för att sedan 
kunna få ut diverse listor till bl.a. inlämnare, auktionslista och redovisningslista. 
Tidigare hade vi varit tvungna att skriva in samma sak flera gånger, så detta gjorde 
att vi nu kunde få med fler objekt på auktionen och redovisningen till budgivarna och 
inlämnarna blev en smal sak att skriva ut efter auktionen, massor med dubbelarbete 
försvann.  
Nästa steg var nu att få till en smartare hantering av bilderna i katalogen men detta 
får vi andra nu försöka att lösa efter Toms bortgång.  
Att jobba med datorn och skapa program låg Tom mycket varmt om hjärtat. En stor 
del av fritiden då Toms fru Eva var på jobbet så satt Tom vid datorn och arbetade. 
 

 

Om det inte var släktforskning 
så var det något för klubben. 
Tom fixade givetvis – revisor 
som han var - ett bokförings 
program (i Microsoft Excel) för 
oss här i Göteborg och även 
till den stränga kassören Leif 
Nilsson.  
Tom var också mannen 
bakom dataprogrammet för 
NORDIA 2005 som sparade 
otroligt mycket arbete för alla 
oss andra i kommittén. 
 
(Bilden är från NORDIA 2005) 
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Frimärkssamlandet som stundtals kom i skymundan av datorarbetet bestod av ett 
stort intresse av att samla stämplar och vykort/bilder från Dalsland. En och annan 
rundresa till postkontor i Dalsland var ett sommarnöje. När det gäller vårt 
samlingsområde så var det framför allt Fiskutgåvan 1939-45 som upptog Toms 
intresse. 
Detta intresse för Fiskutgåvan har sedan några år sett till att avsnittet i Facit Special 
katalogen blivit enormt förbättrat, likaså med Gullfoss-utgåvan där Tom och Kaj 
Librand jobbat tillsammans. Men givetvis så hade Tom som så många av oss en 
samling Nummerstämplar, men då intresset ökade och ökade för detta område så 
passade Tom på att sälja sin samling via klubbens auktion, och samlarvännerna fick 
möjligheten att bland annat komma över ett stort utbud av pappersklipp med perfekta 
stämpelavtryck. 
Resa till Island blev det redan 1973 och Tom besökte då bland annat ”Hemön” 
Västmannaöarna som strax innan hade haft det stora vulkanutbrottet. Ett besök på 
Grönland blev det också på denna resa som Axel Miltander hade ordnat för 
Islandsklubben. Tom drabbades av öronproblem i samband med en flygning i slutet 
på 70-talet och kunde efter detta inte åka med några fler gånger till Island. Det var 
något som Tom saknade varje gång vi i klubben var i gång med planering för en resa 
till Island. 
 
EVA 
Tom föddes i Engelbrekts församling, Stockholm den 20 juni 1945 och jag tror de bodde i 
Stocksund. Då Tom endast var något år gammal flyttade familjen till Gubbängen där Tom 
växte upp och gick i skola. 1963 flyttade Toms föräldrar till Dalsland eftersom Toms far fått 
anställning - ekonomiansvarig ”på bruket” i Billingsfors/Skåpafors.  De bosatte sig då i 
Skåpafors. 
I samband med detta började Tom sin utbildning på Filip Holmqvist Handelsinstitut i 
Göteborg. När utbildningen var avslutad väntade anställning på SE-banken.  
Där blev Tom revisionsavdelningen trogen fram till pensionen endast med avbrott för 
militärtjänstgöring i Karlstad. 
  
SJUKDOMEN 
Sjukdomens namn är AL amyloidos. Mycket ovanlig, och tyvärr också mycket allvarlig. 
Enligt Sahlgrenskas läkare kan man ha sjukdomen i flera år utan att den visar sig, men när den 
ger sig till känna är det ofta för sent. Första akutbesöket för Toms del var 1 april, 2010, dagen 
efter han gått i pension den 31 mars 2010. Det blev det många besök på Sahlgrenska. 
 Periodvis var han ganska pigg, och vi hoppades.  Medicineringen var tuff. Man skulle inte 
kunna se om behandlingen hjälpte förrän om ett år. I mitten av oktober blev han inlagd för att 
aldrig komma hem igen. Han dog på kvällen fredag 26 november, 2010. 
 Vi träffades 1984. Vi var två enstöringar som aldrig trott att vi skulle träffa ”någon”. 
Gifte oss i Vårviks kyrka, Dalsland maj 1987. Många fina år – men vi ville ha flera… 
 
MED STOR SAKNAD 

Till alla samlarvänner 
 

Tack för visat deltagande vid Toms sjukdom och bortgång.Ett särskilt tack till 
Er som trotsade snöovädret och kom tillbegravningsgudstjänsten i Bengtsfors. 
 
Eva Rinman 
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                Höstauktionen 

Av Johnny Pernerfors 
 
Som ni alla noterade så blev det för första gången sedan jag och Göteborgsklubben tog över 
arbetet med klubb-/föreningsauktionen hösten 1992 ingen sedvanlig stor höstauktion 2010. 
Att höstauktionen nu för första gången på nästan 20 år blev inställd berodde på i huvudsak två 
omständigheter.  
Den största och tyngsta orsaken var att vår Tom Rinman som under våren drabbats av en 
sjukdom som gjorde honom mer och mer orkeslös (mer om Tom i Minnesrunan). 
Orsak 2 är att jag under våren började bygga om hela mitt hus med tanke att bl.a. få ett nytt 
stort frimärksrum. Detta innebar att jag fick mindre tid över till att jobba med auktionen. Mitt 
i denna ombyggnad så försökte grabbarna och delvis även jag att som vanligt jobba med den 
stora höstauktionen. I slutet av augusti kom Leif Nilsson ner från Norrtälje och satt 
tillsammans med Tom i fem dagar och började skriva in det material som fanns monterat klart 
på beskrivningsblad. Under september fortsatte de andra grabbarna, Kaj, Bengt, Owe och 
Kalle med att montera och notera kvalité och Facitnummer på beskrivningsbladen medan jag 
och Tom när han orkade fortsatte att skriva in. Under september så var ca 900 objekt 
inskrivna i datorn medan ytterligare 400-500 låg och väntade på inskrivning och montering på 
beskrivningsbladen.  
Jag hade fortsatt alldeles för lite tid över och Tom orkade inte längre pga. av sin sjukdom att 
jobba med inskrivning och övriga datorjobb i programvaran som han unikt hade skapat för 
klubbens auktion. Valet att skjuta upp auktionen var inte något vi egentligen ville göra men 
blev ett måste då jag är den enda av oss som har lite insikt i programvaran och jag har helt 
enkelt inte haft tid att fixa allt dataarbete som Tom tidigare hade löst med mig som bisittare.  
Vi får nu istället inrikta oss på en sedvanlig stor höstauktion detta år. Efter semestern räknar 
jag med att ha löst vissa dataprogrammeringar som jag måste komma underfund med samt 
också fixat till så vi kan skanna in bilder och lägga upp på vår hemsida.  
Slutligen kan jag också nämna att vi skall försöka få till en katalog helt i färg denna gång. 
Våra bilder blir då ännu bättre i katalogen som sänds ut så att de som inte har tillgång till 
Internet också får en förbättring att se fram emot.  
Tyvärr så har vi från vår medlem i Danmark Carl Simonsen fått beskedet att Frimærkeforum i 
Roskilde är inställt i år. Denna tråkiga nyhet ställer till det lite då vi alltid har haft som vårt 
mål att ha auktionen en vecka före Forum, för att veckan därefter lämna ut material till 
medlemmar som är på Frimærkeforum.  
I skrivande stund så har vi preliminärt beslutat att inrikta oss på vår sedvanliga auktionsdag, 
dvs. ”Alla helgons dag” lördagen den 5 november om det inte dyker upp någon lämplig plats i 
Danmark att träffa medlemmar och lämna ut auktionsmaterial på, lämpligtvis någonstans runt 
Köpenhamnsområdet i oktober eller november. Om någon har ett förslag till mötesplats 
veckan efter auktionen så hör av er till mig. 
 

Till alla inlämnare av auktionsmaterial så vill jag rikta ett STORT TACK  
för att ni alla har varit förstående och inte jagat oss när det nu blev så olyckligt  

att auktionen blev inställd. 
 

Inlämning till höstauktionen: Då vi redan har ett omfattande material till 
auktionen så kan vi bara ta emot ett begränsat antal objekt till. Kontakta mig innan ni 
sänder något så kan jag ge ett snabbt besked om vi kan få plats med det du vill få 
med på auktionen. 
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Autumn auction 

Johnny Pernerfors / English translation Leif Nilsson 
 

As you all noticed it was for the first time since I and Gothenburg Club took over the 
work on the Club-/Association auction in fall 1992 no usual great autumn auction 
2010. That autumn auction now for the first time in almost 20 years was canceled 
was due mainly to two factors.   
The largest and heaviest cause was that our Tom Rinman as spring affected by a 
disease that made him more and more infirm (more on Tom in Memory runes). 
Reason 2 is that I in the spring began to build on the whole of my house, given that 
among other things. a new large stamp room. This meant that I had less time to work 
with the auction. In the midst of this conversion, so tried to partial boys and I, too, that 
as usual, working with the major autumn auction. At the end of August, Leif Nilsson 
came down from Norrtälje and sat with Tom in 5 days and began writing the material 
that was mounted on the description page clearly. During September continued the 
other boys, Kaj, Bengt, Owe and Karl-Erik with mounting and note the quality and 
Facitnumber on the description leaves while I and Tom when he did continued to 
write in. In September, it was approximately 900 objects registered in the computer 
while another 400-500 low and was waiting for enrolment and mount on the 
description leaves; I had continued far too little time and Tom did no longer could 
help us of his illness to work with as you type and other computer jobs in the software 
that he had created for the Club's unique auction. The decision to postpone the 
auction was not something we really wanted to do but was a must because I am the 
only one of us who have little understanding of the software and I have simply not 
had time to fix everything data work that Tom had previously settled with me as 
parliamentarian.  We are now, rather than focus on a customary big autumn auction 
this year. After the holidays, I expect to have solved the display data programming 
that I need to find out, and also a perfect match to so we can scan images and 
upload on our website.  Finally, may I also mention that we shall try to get to a 
catalog completely in color this time. Our pictures will be even better in the catalog 
that are sent out so that those who do not have access to the internet may also be an 
improvement to look forward.  Unfortunately, we have from our Member in Denmark 
Carl Simonsen received news that Frimærkeforum in Roskilde is set in this year. This 
sad news to the little time we have always had as its objective to have the auction 1 
week before the Forum, for a week then disclose material to the members at 
Frimærkeforum.  At the time of writing, we have tentatively decided to focus on our 
usual auction day, ie. "All Saints Day" on Saturday 5 November if there appears any 
appropriate location in Denmark to meet members and supply auction materials, 
proper maintenance of somewhere around the Copenhagen area in October or 
November. If someone has a suggestion for a meeting place the week after the 
auction, so please contact me.   

To all vendors of auction materials I want to say a BIG THANKS 
to all of you. You have been sympathetic and not driven us now when it were 

so unfortunate that the auction was canceled. 
 

Vendor  to  the  autumnauction: Since we already have an extensive 
material to the auction, we can only accept a limited number of objects to. Please 
contact me before you send anything, so can I give a quick answer if we can have 
place with what you want to get on with the auction. 
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Här följer några bilder på objekt som är inlämnade till auktionen  

Vi har bland annat fått  
in en liten samling 
postfriska, ostämplade 
och stämplade Pakke-
Portomärken. 

   
 

Några lotter med Praktstämplade moderna Grönländska märken blir det också. 

 

 
PRAKT! 

En sida otandad i par med normalt 
märke. 

Ett märke otandat, Facit 12v2. 

 

  
Spegeltryck 

Långt streck utanför 
vänstra ramen 

Ì saknas Litet Dragspel 

 

 
 

Förskjutet valörtryck 
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Mer PRAKT! Handskrift Violett 

 

Krigsfångepost 
 

Utländska stämplar 

 

 

 
 
Slutligen en del ovanliga Tollur och Orlof (del av  
stämpel…alu…) samt klipp med Greidslu-märke. 
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 jun 09 

 
Moderne varianter Hvid ring mellem 

kronblade af 
Pos. 47 (Facit 358 v1) Orla Nielsen 
på øverste blomst i en del   
af oplaget 1957 fortsat 
  
 5 Kr Jónas Hallgrimsson 
  
 Håndbog: “Kolon” efter 

NOV. Pladefejl L. G 5, 
12½ mm fra venstre og 
20 mm  fra oven 

Hvid ring tv for øverste 
blomst i en del af oplaget 
Pos. 46 (Facit 358 v1) 
 Pos. 13 
  
Plet 6 mm fra venstre og 
16 2/3 mm fra oven 

 
 

(Håndbog: Pos. 10 F 2) 
Billede fra håndbogen 

Punkt i 5 
 

  
Hans Erik Andersen har gennemgået et 
ark: 

 
1958 

 Blomster II (1 og 2,50 kr) 
Her nr 10 fra Hans Eriks ark. 
Den ser lidt mindre ud. 

1 Kroná 
 
  
  
Plet ved blomst, 14 mm 
fra venstre og  

Plet 6 1/4 mm fra venstre 
og 16 ¾ mm fra oven. 

7mm fra oven (Håndbog: Pos. 18 F 3) 
  
  
  

  
”Uden værdi” fra 
”Jens Olesen V”, 
Højland

Pos. 18 i Hans Eriks ark 
 
 

opråb: 1000, hammer 
900. Igen Højland maj 
2010, Kaiser, opråb 
1000. Igen Højland 
2010, opråb 750, 
hammer 850 

 
 
Plet 13 ¾ mm fra venstre 
og 8½ mm fra oven 
(Håndbog: Pos. 40 C 5) 
Billede fra håndbogen 

  
2,50 kr  
I Rapport maj/1976 noterer Walther 
Fenger, at der findes to nuancer af blå på  

Pos. 40 i Hans Eriks ark 
Lille plet tv for øverste 
højre blomst. Altså en 
anden afvigelse 

2,50 Kr. En mere klar blå, den anden mere 
grønblå. Undersøgelse har vist, at værdien 
er trykt på to forskellige slags papir.   
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Lodret streg lige op ad V-
ramme 6 mm  
fra neden 
 

 
Stor rund gul plet 
mellem blade 9,5 mm 
f.v. og 16-17 mm f.o. 
(svær at se i sort/hvid, 
så derfor den sorte linie) 

 

 
I Hans Eriks ark var varianterne på pos 46 
og 47 ikke til stede, men han har fundet 
yderligere følgende: 
 

 
 
Hvid cirkel over nederste 
blomst i øst 
Pos. 7 
 
 

 
 
Grøn plet tæt ved Øst-
ramme skråt over nederste 
blomst til højre 
Pos. 25 
 
 
 

 
 

 
 
Plet under nederste blad i 
Vest 
Pos. 28 
 

 
 

 
Hvid streg over nederste 
blomst i Øst 
Pos. 38 
 

 
 
Gullig plet over 
nederste blomst t.v. 
Pos. 42 
 
Islandsk pony (10 Aur 

og 2,25 kr) 
10 Aur 

 
Håndbog og DAKA: 
Pladefejl “plet over 
bjerg”, pos. 12 ( i 1B) 
 (Billede fra 
håndbogen) 
 

 
DAKA: ”Farvestreg”, 
men ingen beskrivelse 
 
 
Kan det være denne ? 
Sort streg under bugen 
(fundet af Hans Erik  
2 gange på pos. 19 i  
ark 2A (og som single af 
mig) 
 

 
 

 
 
 
Plet mellem bagben 
 
 
 

 
Flag (3,50 og 50 kr) 
Håndbog: Trykfejl findes i denne udgave, 
men ingen beskrives. 
3,50 Kr 
Har fundet ikke mindre end 10 afvigelser, 
5 af dem to gange. Men de er næsten alle 
af ”fluepletkarakter” (små blå eller røde 
pletter), så jeg viser kun den mest 

markante: 
 
Tynd lodret rød linie tv for 
fanens kors. Fundet to gange 
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50 Kr 
 
 
Mispasning. Rød farve 
forskudt lidt til venstre 
 
 

Fundet et eksemplar med grønblå farve 
 

Hvid cirkel i nederste 
del af korset 
(billede fra Johnny – 
auktion) 
 
 

Regeringsbygning (2 og 4 kr) 
2,- Kr 

 
Plet skråt over statue (7 ¼ 
mm f.v. og 6 mm f.o) 
 
 
 
Plet over skorsten ( 19 mm 
f.v. og 2 ¼ mm f.o.) 
 
 

 
4,-kr 
Håndbog: 

“Sten på marken” (pos. 17 
L. E 8 22 mm f.v.  
og 14½ mm f.o.). Facit 
364v 
 

 
Desuden fundet:  

Tynd
linie
over
tagryg

og tværs igennem mærket 

 
 
 

 

 

 Johnny – 

 

r) 
gen afvigelser fundet 

sport 40 år (3,50 og 4,05 kr) 
,50 kr 

g: Plet over logo 

L. C 2 4½ mm fra 

 fra oven) 

or haleror (7 mm 

7) 

et i 
4,- Kr svarende til 

kalportotakst) 

0 Aur, 2 og 5 kr) 

ille streg i 5 
 

 
 
 2 småsten foran 
bygning og tynd linie 
under vinduerne og 
tværs igennem mærket 
 

 
 
Plet skråt over statue 
(6½ mm f.v. og 6 ¾ mm 
f.o.) 
 
 

 
 
 
Hvid plet over 4  
(billede fra
Göteborg) 
 
 

 
1959 
Jón Þorkelson (2 og 3 k
In
 
Lufttran
3
 

Håndbo
på haleror 
(pos. 45 
venstre  
og 8½ mm

 
 
Plet th f
f.v. og 
8 mm f.o.) 
 

4,05 Kr 
Iflg. Ólavur Eliasson (N.A.Filateli 1/8
blev der i de første 6 år kun solgt en 
brøkdel af oplaget. Derfor blev mærk
1966-68 solgt til 
lo
 
Laks og edderfugle 
(25 og 9
 
25 Aur 

 
 
L



 12

 

Lille plet under A 
 
 

 o
f R 

 

e ) 
2,50kr 
 
 
Fejlperforering pga 

fold 
 
 
 
 
 

slandsk hest 1 kr 
61. Iflg. mit materiale 

Spejltryk. 
t 

n 

”. 
07, 

  2250 

Europa I (3 og 5,50 kr)

en 

n af hjulet og 

Håndbog og Facit: 
jul: 

 oven) 

. Pos. 6 

og 22 mm f.o. 

 

 
 
Pletter ved U
ved foden a

g plet 

Verd

 
90 Aur 

 
Håndbog: Trykfejl: Hale 
forskudt 
ud i rammen 
 
 
Farveplet i D´s fod 
 
 
 

 
To små ”dragspel” og 
lille sort plet  
ud for Ø-ramme lidt 
under D 
(Billede fra Johnny – 
Göteborg) 
 

 
1960  
Islandsk Falk 

 
 
Prik i “k” 
 
 
 
 
 
 
 
Prik foran “2” 
 
 
 
 
Lys plet under “r” 
(fundet af Hans Erik) 

 
nsflygtningeåret (2,50 og 4,50 kr

papir

I
To tryk , 1960 og 19
er 1. tryk lysere rosarød, mens 2. tryk er 
mørkere rød. 

“Interessan
fænomen, ku
kendt i 2-3 
eksemplarer
Højland feb 20
opråb 2500. 
hammerslag:
Kr. 
 
 

3,00 Kr 
 
 
Ridse starter øverst, m
er først tydelig 
fra vestkante
så hele vejen ned 
 
 
 
5,50 Kr 

Plet nær centrum i h
Pos. 28 (L.D.7 19½ mm 
fra venstre  
og 9 mm fra
 
 
Håndbog: Plet efter 
værdiangivelse 
tæt ved rammen
L.H 5-6 
mm f.v. 
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od 
e 

m f.o. 
3,- Kr 

e ½ 
 f.o. 

(fundet to gange) 

 

Mørkebrun plet over IS Håndbog: Plet efter R´s overkant 
Pos. 46 L.H 3 6½ mm
f.v. og 19 mm f.o. 
Billede fra håndbogen 

 
 
 
Plet under E 3½ mm f.v. 
og 12½ mm f.o. 
 
 
 

 
 
 
Lang ridse 
fra SV i 
hjulet til NØ 
afslutter med 
bue op m
N-ramm
(fundet af 
Hans Erik) 

Blomster II (1,20 og 2,50 kr) 
Håndbog har registreret: 
1,20 Kr 

 
Pos. 42 L. C 4: Plet 
11 mm f.v. og 7 mm f.o. 
 
 
 

 
Derudover har jeg fundet: 

 
Lys plet 4½ mm f.v. og  
19½ mm f.o. (fundet to 
gange) 
 
 
 
 
Rødlig plet 16 mm f.v. 
og 5½ mm f.o. 
 
 
 

6 mm f.v. og 21 mm f.o. 
 
 
 
 
 
 
Plet i margen ud for 2. 
frøstand 
 
 
 
 
 

2,50 Kr. 
 
Plet imellem de to 
nederste blade t.v. 
 
 
 
 

1961 
Regeringsbygning (1,50 og 4 kr) 
1,50 Kr 
I håndbog:  

Plet højt over statue (pos. 28 
i L. A2, 4 ¾ mm f.v.  
og 1½ mm f.o.) 
Billede fra håndbogen 
 
 
Plet over statue (pos. 41 i L. 
C 2  2 ¾ mm f.v og 7½ mm 
f.o) 
 
 

Desuden fundet: 
 
Plet v. N-ramme 9½ mm 
f.v. 
og ½ m

 
Plet helt tv ved V-ramm
mm f.v. og 7½ mm
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 over flag 8 ¾ mm f.v. 
og 1 mm f.o. 
(fundet to gange) 
 

e 4½ mm 
.v. og 4½ mm f.o.  
fundet to gange) 

 

r N: 11 
 

etter hhv 19½ 
 og 1½ 

m og 1 mm f.o. 
fundet tre gange) 

ved tagspids  i v. side 
5½ mm f.v. og 11 ¾ mm 

”Sten” på marken over K, 
21 mm f.v. og 16½ mm f.v. 
 

urdssons fødsel 

mme gør 
m re 

 
-

allets fane 

Pos. 16, Hvide 
pletter ved 5-
tallets top 
 

 

(Billede fra 

 
 

 

 plet 
fter ”Í” 

(fortsættes) 
 

 
Plet

 
 

 
Plet højt over statu
f
(

 
 
”Sten på marken” ove
mm f.v. og 15 ¼ mm
f.o.(fundet to gange) 
 

 
To røde pl
mm og 19 mm f.v.
m
(
 
 
Plet 

f.o. 
 
 
 

 
 
150 året for Jón Sig
 (50 Aur, 3 og 5 kr) 
50 Aur 
Facit registrerer pos. 90. Det sa
håndbogen + 6 varianter e

 
 
Pos. 15 Hvid
plet under 5
t
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Pos. 26, Hvid
plet foran 5 

håndbogen) 
 
 

 
 
 
Pos. 28, Hvid 
plet ved J´s top 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pos. 56, to hvide 
pletter før A
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Pos. 57, hvid
e
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Supplement till Brian Flacks handbok 

hich 
cel handling charges retrospectively from 1922 to 1913. 

  
FOREIGN PARCELS HANDLING CHARGES 

n additional chapter in my book had the subject been 
nown to me before the book was published.  

 
Foreign Parcel Handling Charges 1913 - c.1941

 
The “Further Reading and Data” page headed FOREIGN PARCELS HANDLING 
CHARGES, distributed and dated in March 2010 should be replaced by this paper, w
extends the coverage of par

 
I am grateful to Wilbur Jonsson who brought to my attention a system of postal handling charges 
imposed by the postal authorities on incoming foreign parcels, and then to þór þorsteins who provided 
a translation from his book covering this subject. As they were postal fees, they belong in a book of 
postal rates, and indeed would have formed a
k

 

 correctly charged, but the proportion of 

e periods shown, according to various Icelandic Laws 
etween 1914-1919 and later the Postalgazette: 

 for each parcel 

March 1940 to c.1941 75 aur 

cted. The amounts 
refunded indicate that the parcel-ha bruary 1942. 

 
Customs duties were payable on foreign parcels arriving in Iceland from around the year 1909 if not 
before. Readers will be familiar with the later handstamps ˝tollur˝ (customs), in use from mid-1924 
until 1938, which was a postally used fiscal cancellation. Practically all Icelandic postage stamps and 
some of the official stamps in use during this period appear cancelled with it. The customs fee for 
postal parcels from abroad was defrayed by stamps, and the post office used the ˝tollur˝ handstamp for 
cancelling the stamps used for this purpose. Declaring a parcel from abroad was done by the addressee 
(or a representative) at the post office of one of the many possible Icelandic ports of entry.   Of 
specific interest to collectors of postal rates and fees, is that in addition to the normal customs duties, 
Law 30 of 1912 decreed that a handling charge or fee of 15 aurar should be paid on every post 
package sent to the country. This fee was paid in stamps when the recipient collected the package, and 
the post office that delivered the package glued them to the package or the accompanying document 
and cancelled the stamps in the usual way with the normal post office cancellers. No fee was charged 
on post packages that were returned, neither were printed papers nor books.  To begin with, this seems 
to have been carried out precisely with the exact values appropriately applied separately for the tollur 
and the handling charge. But later, depending on the face values of postage stamps available for use, 
the total amount for duty and handling charge was again
˝tollur˝ and handling charge stamps varied as appropriate.  
The following handling charges are known for th
b
 
 1st January 1913 15 aur  
 1st January 1914 30 aur 
 5th June 1918 60 aur 
 1st January 1920 90 aur 
 1922 25 aur 
 1 April 1930 40 aur 
 1 February 1935 50 aur 
 
 
Charges for handling the parcels continued beyond the cessation of the use of “tollur” cancels in 1938. 
From 1938, stamps for the handling charge were fixed on custom invoices and handed to the receiver, 
but from 1941 the stamps were not permitted to be placed on the original, but instead they were fixed 
on the copy held by the post office. This practice of using stamps on the postal copy was discontinued, 
but the charge for handling continued unchanged without the use of stamps. Finance Ministry 
documents of 1941 record settlements made by the Postal Authorities to the Ministry. The settlements 
were refunds consisting of both the parcel handling charges and the duty colle

ndling element ceased from 1st Fe
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Foreign “Small Parcel” Charge   

ls where no duty was 
 be paid.  Accord s the handling char

ach parcel 

the definition of what 
constituted a ˝small” parcel in this context is not made clear in the regulation.  

  
Brian Flack, March 2011 

eins 

Addenda March 2011 

age 2 At the end of the section headed Value declared letter insurance, the following should be added; 
 

f the original 
postage. An additional fee applied of 2aur per 100kr of money sent. 

 the following should be added; 
 

 money letters, and increased the additional fee 
to 10aur per 100kr of money sent. 

age 5 At the end of the section headed Overland parcels, the following should be added; 
 

bles, increased the additional fee to 10aur per 100kr of money or 
valuables sent. 

age 42 At the end of the section headed Value declared letter insurance, the following should be added; 
 

ostage. An additional fee applied of 2aur per 100kr of money or 

age 44 At the end of the page beneath the title Value declared parcel, the following should be added; 
 

s, and increased the 
additional fee to 10aur per 100kr of money or valuables sent. 

Brian Fl

 
In 1966 a special small parcel charge was introduced for incoming foreign parce
to ing to postal regulation ge was as follows: 
 From 1 January 1966 7 krónur for e
          1 January 1968 9     „ 
          1 January 1969 10   „           
The stamps were fixed on the wrapping of the foreign parcels or on a separate invoice and were 
cancelled by usual postal cancellers.  This charge continued until 30 June 1971. The term ˝small 
parcel˝ is an accurate translation from the Icelandic “Smápakkagjald”, but 

  

 
BIBLIOGRAPHY 
Gjalda- og Söfnunarmerki auk stimpla á Íslandi, 2000  þór Þorst
Lög 22, 1913; Lög 43, 1914; Lög 3, 1918; Lög 33, 1919 

__________________________________________________  
 

  
P

The Postal Laws of September 1901 and November 1907 specified that an extra 
rate was imposed for returned or readdressed money letters which have not gone 
out of the charge of the postal authorities. The extra rate was 50% o

 
Page 5 At the end of the section headed Value declared letter,

    
The Postal Law of 1921, continued with the extra rate of 50% of the original 
postage for returned or readdressed

 
P

The Postal Law of 1921, continued with the extra rate of 50% of the original 
postage for returned or readdressed parcels, and in the case of one containing 
money or valua

 
P

The Postal Laws of September 1901 and November 1907 specified that an extra 
rate was imposed for returned or readdressed money letters and parcels, which 
have not gone out of the charge of the postal authorities. The extra rate was 50% 
of the original p
valuables sent.  

   
P

The Postal Law of 1921, continued with the extra rate of 50% of the original 
postage for returned or readdressed money letters and parcel

 
ack 
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Detta har hänt på Stockholmsmötena under 2010 

nen hade han 
70-1905 del 1. 

d 
ar på varje möte.  

bilder att titta på så den sparade vi. 
ika karaktär. 

bygga ramar, sätta upp samlingar och annat som skall till för att en 

l var han kvällens 

 
Februarimötet den 4 februari samlade 11 medlemmar. Vi började med att hålla en tyst minut 
för vår danske medlem Finn som avlidit. Under mötet informerades lite angående hyran i 
lokalen där vi är samt att vi diskuterade lite kring det kommande 50-års jubileet. En liten 
frågesport hade Claes pusslat ihop och Kaj från Västerås och Leif hade vardera 6 rätt och Leif 
fick då göra en frågesport till nästa gång. Då vår tilltänkta föredragshållare var sjuk så visade 
Tomas oss på olika vattenmärken på de tidiga märkena, en del av informatio
hittat i Lasse Nielsens bok The bicolured stamps of Danmark 18
Kvällens inteckning vanns av Leif och ett tröstpris till Hilmar. 
 
Marsmötet som är tradition att då har vi årsmöte och det hade vi också. Som traditionen också 
bjuder så hade vi landgångar till de medlemmar som sökt sig till mötet, vilket var 13 stycken. 
Alla tyckte mackorna var goda som Leif ordnat. Vi hade också tipstävlingen som vanns av 
Claes som skrapade ihop 9 rätt. Kvällens auktion innehöll moderna märken me
praktstämplar och lite block från portot från cirkulationssändningarna vi h
Kvällens närvarointeckning vanns av Mats och tröstpriset gick till Björn. 
 
Aprilmötet samlade ganska många, hela 14 medlemmar och två gäster. Kanske var det för att 
det som tema idag var att få se bilder från Islandsresan tagna av Bengt Sagsjö från Göteborg. 
Mycket fina bilder och de som var med berättade lite olika minnen och anekdoter varefter 
bilderna visades. Utöver dessa bilder så fick vi en rapport från förbundskongressen. 
Tipstävlingen utgick denna gång då det var många 
Auktion hade vi med hela 26 objekt av ol
Diana vann kvällens närvarointeckning. 
 
Vi hade sålunda inget maj-möte i det vackra Roslagen detta år då vi istället hade möte i 
samband med Nordia 10 i Borås, där då även många Islandssamlare hjälpte till med denna 
utställning med att 
utställning skall till. 
 
Så raskt vidare till höstens träffar 
September och höstterminen börjar med ett antal möten framför oss. Då vår ordförande var på 
konsert så blev jag både ordförande och sekreterare för detta möte. Hilmar visade fina bilder 
från vulkanen som sprutade ut aska över hela Europa och orsakade flygstopp som ni kanske 
kommer ihåg. Vi diskuterade om en inkommen fråga angående en stämpel som en amerikan 
hade skickat mail om och frågat om.  
P-O visade brev med olika typer av ”bredvidstämplar” av olika slag. Mycket intressanta och 
spännande brev att studera och samtidigt få lite vetskap om från en som kan och vet. Så till 
den uppskjutna tipstävlingen där Mats var riktigt duktig med bara ett fe
vinnare. En mycket liten auktion avhölls med endast 9 objekt. 
Kvällens närvarointeckning vanns av Leif och tröstpriset gick till Leonard. 
 
Oktoberkväll och möte med Islandsvänner samlade 11 vänner runt bordet. Tur att lite kaffe 
och en hembakad bulle kan få en varm och go igen då vi har möten. Tyvärr hade vi ingen 
cirkulation denna gång då de missat att skicka någon från Växjö trots att jag hade beställt. 
Under mötet framkom att utsändandet av Rapporten i form av pdf fick ett gott betyg av 
många. Vi pratade även om att försöka få i stånd en liten resa till Nordia 11 i Finland och 
Björn åtog sig uppgiften att höra sig för om priser och hotell mm. 
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Tomas hade även ett tillskott som han ville visa och berätta om och det var en liten samling 
såldes. 

vällens tipstävling vanns av Leif och Hilmar med 8 rätt. 

 var vi ju inte. 
är sedan vi fixat till rätt numrering på brickorna och att publicus notarius utsetts så blev det 

öte till ära av 

ett tröstpris gick till Mats. 
etta möte då de församlade också fick avnjuta lite glögg och en pepparkaka inför den 

 du 
om aldrig varit på ett möte eller om det var väldigt länge sedan så är du välkommen att 

rsten första torsdagen i varje månad för att umgås med Islandssamlare. 
 
Se

punkter 
vverkades utan några större diskussioner. Vår revisor Jan Brandt hade gått igenom våra 

 uppdrag att försöka finna två personer som kan tänka sig dessa. Är det 

information om i kommande rapporter och det kommer att firas i 
tockholm i mitten på oktober 2012 med utställning på postmuseum och en bankett 

en omvalda styrelsen tackar för det förtroendet för det gångna året och för det år som nu 
 oss. 

Gullfoss med lite olika tandningar mm. Auktionen med de 13 objekten 
K
Närvarointeckningen vanns av Leo och ett litet tröstpris gick till Mats. 
 
Kvällens novembermöte samlande 10 medlemmar som Tomas hälsade välkomna. Vi blev 
informerade om lite saker som berörde lokalen vi hyr för mötena. Denna kväll hade vi endast 
ett objekt på auktionen vilket var två häften från portot från cirkulationen. Mats skulle få fram 
kvällens vinnare i närvarointeckningen som vi har på varje möte, men började dra 
nummerbrickorna från fel håll i bunten så att nummer 33 vann men så många
N
så att Micke vann inteckningen och tröstpriset gick till vår ordförande Tomas. 
 
Nu är det jul igen, Nu är det jul igen… Så var det dags för luciamöte som var något tunnsått 
då bara 8 medlemmar samlats till Islandsmöte. En tyst minut inledde kvällens m
våra medlemmar Karl-Erik Fogelvik och Tom Rinman som avlidit. Björn meddelade om 
priser och annat för resan till Nordia 11 och vad som kommer att ingå i priset.  
Kvällens tipstävling vanns av Tomas, Janne och Sture som alla hade 5 rätt. Auktionen 
förrättades och allt såldes. Inteckningen skrevs in av Sture och 
D
stundande julen, så att förhoppningsvis tomten kommer till envar. 
 
Så det var en liten kort resumé av vad vi gjort på våra möten i Stockholm, men givetvis finnes 
det plats för att flera skall få plats. Vi lovar att både stolarna och bullarna räcker till om
s
komma till fältöve

kreteraren 

 
Rapport från Islandssamlarnas årsmöte den 3 mars 2011 

 
Så var det marsmöte och då sedan ett antal år tillbaka så har vi årsmöte. De flesta 
a
räkenskaper och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen vilket årsmötet också godkände.  
 
Så till valen. Valberedningen föreslog omval på både ordförande och ledamöter vilket mötet 
delade och godkände. Det vi däremot nu inte har är en valberedning då de avsagt sig omval. 
Så styrelsen fick i
någon av er som läser detta som kan tänka sig att inneha denna uppgift så hör gärna av dig till 
någon i styrelsen. 
Det som låg för diskussion under övriga frågor var det stundande 50års-jubileet. Det kommer 
ni kära medlemmar få mer 
S
någonstans i huvudstaden.  
 
D
ligger framför
 
ekreteraren S
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG vintern 2010-2011 
 
Höstsäsongen 2010 avslutades den 9 december med traditionellt julmöte.  
24 medlemmar deltog vid julmötet.  
  
Vårsäsongen 2011 inleddes den 13 januari med Grenjaðárstaður som mötestema.  

lseledamöter och övriga funktionärer. 
s 

de 

om var ett 
t 9 oktober, 2008. 

frimärken, 
ling. 

Westerberg och Bengt Olofsson. 
19 medlemmar deltog vid mötet. 

Kaj Libra
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 46 ÅR         
1965 – 24 april – 2011 

från 

viderad och helt omarbetad 
evereras i 

. Pris per bladsats är SEK 190:- 
 

KRONST

I ovan angivna priser ingår porto inom Sverige. Anmälan om köp görs till: 
Föreningen I samlarna.se

Ett bildspel med vykort och andra bilder hade sammanställts av Johnny Pernerfors. 
19 medlemmar deltog vid mötet. 
 
Vid årsmötet den 10 februari valdes styre
Ordförande  Johnny Pernerfor
Vice ord n Bengt Påhlman föra
Sekreterare  Kaj Librand 
Kassör  Owe Jacobsson  
5. ledamot  Jouko Nousiainen 
Revisor   Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant Lennart Larsson 
Valberedning Karl Erik Jägard och J-O Artvik 
 
Efter årsmötesförhandlingarna delade ordförande ut en försenad julklapp s
maxikort med Fríðarsulan stämpla
Närvarovinster tillföll Nils Lindmark, Bengt Påhlman och Hasse Wingdén. 
21 medlemmar var närvarande.  
 
Vid mötet den 10 mars var temat svenska stämplar på isländska 
Johnny Pernerfors visade sin sam
Närvarovinsterna gick till Bertil 

 

nd 

 

Litteratur 
 

SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND av Jacob S. Arrevad, 
anmark. Behandlar samtliga till dags dato kända fartyg som har trafikerat farvatten till och D

Island. Med avbildningar på brev som har gått med fartyg samt tidtabeller på båttrafiken. 159 sidor 
samt bilaga om 52 sidor. I A4-format (lösbladssystem). Dansk text. Vikt 670 gram. SEK 130:-    
 

UMMERSTÄMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgåva! ReN
med alla nya rön som har inkommit sedan 1996. Utgavs i samband med Nordia 2005. L

ladsats med plastringar. Vikt 490 gramb

ÄMPELHANDBOKEN. Levereras i bladsats med plastringar. Pris SEK 185:-  
 

slandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: kassor@islands  
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Möten i Stockholm, hösten 2011 

 
. Föranmälan krävs,  

(Samt vårterminens återstående möte) 
 
1  Sedvanlig säsongsavslutning hos Leif Nilsson i Södersvik. 4 maj 
  OBS! Lördag. Mötet börjar kl.12.00

76-420 85 eller e-post: kasso  till tel. 01 r@islandssamlarna.se 
  Liten auktion. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
8 september Säsongsstart.  Utländska stämplar på Isländska märken, 

 

ng med bland annat lussebullar,  
 

 

Aktuell inform

 Per-Olof Abrahamsson visar och berättar. 
 Liten auktion. 
 
6 oktober  Bildvisning om vulkanutbrottet i Ejafjallajökul. 
  Liten auktion. 
 
3 november Tema ännu ej fastställt. Liten auktion. 
 
1 december Sedvanlig säsongsavslutni
 pepparkakor och glögg. 

 Liten auktion. 
 

ation om vårens möten införs löpande på vår webbsida 
http://www.islandssamlarna.se/ 

 
Mötesloka ägen 148 

 
Mötena hålls den första torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00. 

På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till auktionen.  
För detta tar klubben en m cket symbolisk provision. 

 

MKRING ISLAND. Jacob S. Arrevad, Denmark. 

 (Worldwide) 

HAN 390 
grams

M

l: Östermalms Föreningsråd, Valhallav
Vid Fältöversten, ingång precis vid busshållplatsen 

T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) 

På alla möten bjuds det på kaffe och bulle. 
 

y

 
 

Books 
 

KIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OS
Written in Danish, A4-size, 159 lose leaf pages + supplementary 52 pages. Net weight 670 grams.  
SEK 210,00 (Europe), SEK 240,00 (Worldwide) 
 

HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS. 2005 edition. English translation. Plastic ring binder. 
Net weight 490 grams. SEK 250,00 (Europe), SEK 260,00
 

DBOOK OF CROWN CANCELS. Written in Swedish. Plastic ring binder. Net weight 
. SEK 250,00 (Europe), SEK 260,00 (Worldwide) 

 

ake 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 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

 

  Program för hösten 2011 
 
Sept.  2 – 4  Gothex 2011     Fredag – sön
    Utställning i Exercishuset, He

 dag  
den, Göteborg. 

 

   
 

 
         OBS! Lördag.            OBS! Preliminärt datum. 

 
Dec.    

och ta del av kvällens tema och  
den sedvanliga mötesauktionen.  

Vi bjuder på kaffe med  
något gott till. 

  
Sept.         15  Program i nästa Rapport.   
                                   OBS! 3:e torsdagen. 

     
Okt.           13  Program i nästa Rapport.
          Visning av höstauktionen. 

 
Nov.         5        Stor HÖSTAUKTION 
 
 
Nov.       Program i nästa Rapport.   10         

    8  Sedvanligt julmöte med glögg och lussekatt. 
          

Välkommen till höstens möten  

 

Vi träffas på torsdagar  
i klubbens lokaler i  

Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11,  
hållplats SKF  

(spårvagn 6, 7 och 11 samt buss 58, 59, och 69). 
Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 

 

 
Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn

r: Owe Jacobsson,   Tfn. 031-31 33 04. 
. 031-54 88 78. 

                                          Kassö
 

Email: islandsklubben@bredband.net 
 

HEMSIDA: htt //hem.bredband.net/islandp: sklubben 

http://www.islandssamlarna.se/

