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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  
___________________________________________________________________ 
 
 
 

God fortsättning på det nya året! 
 

Ja, det har hunnit bli januari innan du har decembernumret av vår Rapport i din hand. 
Hoppas att den varit värd att vänta på.  
 
Jag kommer relaterat till de senaste mer eller mindre försenade numren att tänka på 
det där som normerar våra liv, nämligen tiden. Utan att bli alltför filosofisk så nöjer jag 
mig med att skriva att tiden nu har kommit för en ny redaktör.  
 
Hur kom jag förresten in på det här med tid (och hur kommer jag nu ur det)? Ja det 
finns förstås den slitna gåtan som handlar om vad det är som går och går men aldrig 
kommer till dörren. Fram till dörren har i alla fall er redaktör kommit och går nu ut 
igenom densamma, med ett tack till alla skribenter för de gångna åren och önskan 
om välgång och lycka till den nya redaktionskommittén. 
 
Mats Edström 
 
 
 

 
VIKTIGA DATUM FÖR ISLANDSSAMLARNA 

 
Regional frimärksutställning Huddex 2012. 3 – 4 mars i Huddinge. 
Nationell frimärksutställning Hallfrim 2012. 10 – 11 augusti i Falkenberg. 
NORDIA 2012. 2 – 4 november i Roskilde, Danmark. 
 
Och skriv in i kalendern att! 
NORDIA 2013 äger rum på Island. Närmare bestämt den 7-9 juni i Gardabaer. 
 

 
 

 
 

OBS! Med detta nummer bifogas ett inbetalningskort  
för medlemsavgiften 2012. 

(Bifogas inte till dig som redan betalat för 2012) 
 

 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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Ordförandens rader 
 
Julen närmar sig och höstens möten är avklarade. Styrelsen hade ett möte där frågor om 50-
årsjubileet och planeringen inför årsmötet dominerade. Jag var orolig om årsmötet och de 
vakanser som blir i styrelsen skulle kunna hanteras. Jag tänker då främst på ordförande och 
redaktör som ju är tunga poster. Jag hade inte behövt vara orolig. Vi har en valberedning som 
kommer att hantera dessa frågor och jag har stort förtroende för att den kommer att hantera 
sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt. I övrigt kan jag meddela att planeringen för jubileet 
går framåt. 
  
Vid första mötet i Stockholm den 12 januari har vi valt som aktivitet att den som vill visar upp 
”årets fynd” vad det nu kan vara. När vi hade liknande aktivitet i fjol så blev det mycket 
lyckat och de olika den här gången. Man behöver inte begränsa sig till föreningens 
samlarområden.  Kom med du också. 
 
Vad jag förstått har auktionen i Göteborg varit lyckad med god försäljning. Det är ju bra att 
den verksamheten kommer igång igen. Förseningen av auktionen visar hur betydelsefull Tom 
Rinmans insats var för auktionerna också. Förhoppningsvis kommer auktionerna att tuffa på i 
mer normal omfattning framöver 
. 
Förbundet rapporterar att det troligen kan redovisa svarta siffror redan i år. Det är ju glädjande 
att man äntligen har kunnat eliminera den surdeg som har förgiftat verksamheten i många år. 
Jag syftar naturligtvis på den stora skulden till Stockholmia 55 som nu har skrivits av i sådan 
omfattning att resten har kunnat slutbetalas. Den minnesgode kan kanske dra sig till minnes 
att det var precis den medicinen som jag ordinerade för flera år sedan. Den ordinationen 
uppskattades inte. Det är ju märkligt att det har dragit ut så på tiden och att inget gjordes av 
den förre ordföranden som ju ändå var ekonom. Det är nu historia. Men vad har vi inte alla 
fått betala alldeles i onödan. 
 
Jag avslutar med en förhoppning om att förbundet går en ljusare och mer progressiv framtid 
till mötes där förbundet kan ägna sig åt sina viktiga uppgifter som stöd och inspiration till 
forskning och publicering av forskningsresultat. Av egen erfarenhet vet jag att det finns 
många filatelistiska problem att fundera över. 
 
Till slut önskar jag er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år! 
 
Tomas Olsson 
 
__________________________________________________________________________ 
 

2012 firar Islandssamlarna 50-års jubileum! 
 

Jubileet firas på Postmuseum helgen den 19-21 oktober 2012. 
 

Invigningen sker lördag den 20 oktober kl. 12.00. 
 

På 20 utställningsramar visar våra medlemmar exempel på sina 
samlingsområden.  

 

Jubileumsauktion. 
 

På kvällen har vi en jubileumsmiddag på annan plats i Stockholm. 
 

Mer information i kommande nummer av Rapporten och på vår webbsida. 
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Moderne varianter 8 
af 
Orla Nielsen 
 
Nyt 
 
WHO 5 kr fortsat 
 
 

Pos. 23 (i lige ark). Plet lige 
over bjerg 
14 mm f.v. og 5 mm f.o. 
(Billede fra 
Johnny Pernerfors’s 
samling) 

 
Pos. 31 (i lige ark). Plet 
mellem fisker  
og 1. aks. 17 mm f.v. og 
15½ mm f.o. 
(Billede fra Johnny 
Pernerfors’s samling) 

 
 
Pos. 35 (i lige ark). Plet 
under A 
15½ mm f.v. og 4 mm f.o. 
 
 
 
Pos. 43 (i lige ark). Hvid 
plet i første aks 
17½ mm f.v. og 11 mm f.o. 
Findes i begge værdier 
 
 

Derudover har jeg fundet flere: 
 
Hvid plet i projektør 
5½ mm f.v. og 9½ mm f.o. 
 
 
 

 
 
Hvid plet over fiskers 
kasket 
13 mm f.v. og 12 mm f.o. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hvid plet mellem fisker og 
første aks 
16½ mm f.v. og 18 mm f.o. 
 

 
 
 
Plet under N t.h. for mast 
18½ mm f.v. og 3,7 mm f.o. 
 
 
 
 
Plet under L 
13 mm f.v. og 4 mm f.o. 
 
 

 
 
Stor grøn plet på styrehus 
 
 

 

 
Tynd linie fra N-ramme gennem D’s 
stamme og videre gennem skib og på højre 
side af 2. aks og ned 
(fundet tre gange) 
 
7,50 Kr 
Håndbogen angiver 6 varianter: 

 
Pos. 43 (lige ark). Hvid 
plet f.o. i første 
aks (17½ mm f.v. og 11 
mm f.o.) 
Findes i begge værdier 
 

 
 
Pos. 20 (ulige ark). Lille 
sort plet nederst t.h. 
for akset i midten (20 mm 
f.v. og 17½ mm f.o.) 
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Pos. 49 (lige ark) Rød plet 
på skulderen 
(15 mm f.v. og 15 mm 
f.o.) Facit nr. 408v 
 

 
 

 
 
Pos. 2 (lige ark) Plet i 
styrehus 
(8½ mm f.v. og 19 mm 
f.o.) 
 

 
 

 
Pos. 10 (lige ark) streg ud 
for midten af 
første aks (17 mm f.v. og 
14 mm f.o.) 
 
 
 
Pos. 26 (lige ark) Sort plet 
mellem andet  
og tredje aks (20 mm f.v. 
og 19 mm f.o.) 
 
 

Men jeg har fundet flere endnu: 
 
 
Hvid plet under LA 
(14 mm f.v. og 5 mm f.o.). 
 
 
 
 
 
Hvid plet under L (12½ 
mm f.v. og 
3,8 mm f.o.) 
 
 
 
 
 
Sort plet t.v. for Í (6 ¾ mm 
f.v. og 
1 ¾ mm f.v.) 
 

 

 
Sort plet  
under skibets forstavn 
(20 mm f.v. og 8½ mm f.o.) 
Fundet tre gange 
 
 
 
Hvid krave (under hagen) 
(13 mm f.v. og 15½-16 mm 
f.o.) 
 
 
 
Hvid plet mellem første og 
andet aks 
(18½ mm f.v. og 16 ¾ mm 
f.o.) 
 
 
 
 
 
Tynd hvid lodret linie mellem 
K og R 
op igennem styrehuset og 
videre 
(Fundet 2 gange) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tynd hvid linie mellem N og 
D og videre ned  
gennem 2. aks og ned i 
skibet 
(Fundet 2 gange) 
 
 
 
 
 

 
Sort streg igennem D 
Pos. 20 i ulige ark 
(billede fra Johnny – 
Göteborg) 
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Akureyri 
3 Kr 
Jeg har fundet den i to farvenuancer: Klar 
grøn og gullig olivgrøn 
Håndbog: 

 
Lys plet i himlen. I ulige 
ark: Pos. 20 L B.10 28½ 
mm f.v. og 5 mm f.o. 
(den er ikke let at se) 
 

 
 

Plet ØSØ for Í i Akureyri 
(den er til gengæld let at 
se, men 
måske også en 
tilfældighed) 
 

Europa IV (6 og 7 kr) 
6 Kr 

 
 
“Q” i stedet for “0” 
(fundet 2 gange) 
 
 
 

Røde Kors (3,00+0,50, 3,50 + 0,50) 
Begge værdier 

 
Håndbog: Blå plet på 
himlen. Pos. 38 
 LB 7 (lige ark). 20 mm 
f.v. og 3½ mm f.o.  
Lidt svær at se 
 
 
 
Lys plet th for D´s fod, 
20,5 mm 
f.v. og 1 mm f.n. 
 
 

1964 
378 Gullfoss 
10 Kr Håndbog angiver 4 varianter 

 
Pos. 2 (ulige ark) 
Manglende 
Accent over E i “..FELAG” 
(Facit  414 v1) 

 

 
 
 
Pos. 5 (ulige ark) Hvid plet: 
1 mm f.v. og 2½ mm f.o. 
 
 
 
Pos. 26 (ulige ark) Hvid plet 
i himmel: 17½ mm f.v. og 5 
mm f.o. 
 
 
Pos. 45 (lige ark) Hvid streg 
fra kommandobygning til 
nederste antenne 18 mm f.v. 

og 10½ mm f.o 
(Facit 414 v2) 
Spejder (3,50 og 4,50) 
3,50 kr 
Håndbogen har registreret to varianter: 

 
Pos. 25 (lige ark) 11 11 1/4 
mm f.v. og 17½ mm f.o., 
men intet billede. Her hvid 
plet i A’s venstre fod på 
den position. 
 

 
 
Pos. 32 (lige ark). Plet 
mellem S og R 
4½ mm f.v. og 29½ mm f.o. 
 

 
Desuden fundet: 
Lille rød plet skråt over B, 
14½ mm  
f.v. og 1 mm f.o. 
 
 

4,50 kr 
 
 
Rødlig plet under 
emblemet 
12 mm f.v. og 23½ mm f.o. 
(fundet i nederste række) 
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Rigsvåben (25,00 kr) 
Håndbogen viser følgende variant, som 
kun forekommer i første levering og derfor 
kun findes i en meget lille del af oplaget 

 
Pos. 20 H G7 23 mm 
f.v.og 29 mm. f.o. ”Hvid 
plet f.n. i kjortelen” 
(Facit: 417 v) 
 
 
 
 
Grå plet under andet 4 
5 ¾ mm f.v. og 3½ mm 
f.o. 
 
 
 
 

 
Blomster IV (50 Aur, 1, 1,50 og 2 kr) 
50 Aur 

 
 
Plet i 0 
 
 

1,- Kr 
 
Plet lige over rød blomst 
13 mm f.v. og 5 mm f.o. 
 
 
 
 
 
Manglende rød støvdrager: 
12½ mm f.v. og 6½ mm f.o. 
 
 
 
 

1,50 Kr 
Håndbogen registrerer én variant: 

 
Pos. 38 H. E. 34(ulige ark) 
Hvid plet 12 mm f.v. og  
14 mm f.o. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hvid plet i S 
 
 
 
 
 
Hvid plet på L 
 
 
 
 
 
Lille plet 6 ¼  mm f.v. og 
5,1 mm f.o. (Fundet to 
gange) 
 
 

 
 
Stor og lille hvid plet t.v. 
for blomst 
 
 

2,- Kr 
 
 Oliv plet i venstre margen 
 
 
 
 
 
Pletter i A’s højre ben 
 
 
 
 
Oliv plet bag 2 
 
 
 
 
Lille rød plet f.n. i L 
 
 
 

 
Plet mellem A og N 
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Plet t.h for højre blomst 
19½ mm f.v. og 8½ mm 
f.o. 
 
 

Europa (4,50 og 9,00) 
Ingen afvigelser fundet 
 
OL i London (10 kr) 

 
Pos. 46 (ulige ark) H. I 4 
9½ mm f.v. og 26 mm 
f.o. Plet under venstre fod 
 
 
 
Pos. 50 (lige ark) H. H 4 
9 mm f.v. og 24 mm f.o. 
”Roset på venstre fod” 
(Facit 424v) 
 
 
 
Carl: Bold på hælen af 
højre 
fod 
 
 

 
 
Hvid plet 27 mm f.v. og 
13 mm f.o. (fundet tre 
gange) 
 
 
 

 
 
Grøn plet lige over D 
 
 
 
 

Lodret grøn linie 
fra toppen 
og ned til A. Ses 
tydeligst på den  
nederste del 
(fundet af Hans 

Erik 2 gange) 
 

 
 

 
 
 
Hvid streg oven over 
løbers venstre sko 
(fundet af Hans Erik) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brun plet under knæet 
 
 
 
 
 
 

1965 
Fugle (3,50+0,50, 4,50+0,50) 
Ingen afvigelser fundet 
 
ITU 100 år  
Ingen afvigelser fundet 
 
Surtsey 
1,50 Kr 
Håndbogen registrerer to varianter: 

Streg ind i skyen. Pos. 
21 (lige ark) L. D7 19 
mm f.v. og 12 mm f.o. 
(Billede fra Johnny) 
 

 
 
Plet i skyen.Pos. 38 (ulige 
ark) L. B4 12 mm 
fv. og 5½ mm f.o. 
 
 
 

Blå plet ved Ø-margen, 
pos. 44 (ulige ark) 
(fundet af Johnny) 
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2,00 Kr 

Set på E-bay, nov.2009-11-18 
2 x 5-stribe ombøjet. På bagsiderne ses, at 
trykket ”går igennem” papiret. Solgt for $ 
22,50 

 
P i APRIL beskadiget f.o. 
 
 
 

3,50 Kr 
Håndbogen har to varianter: 

Pos. 15 (ulige ark) L. C8 21 
mm f.v. og 8 mm f.o. 
Sort plet ved toppen (billede 
fra Johnny) 
 
Pos. 49 (lige ark) H. E9 25½ 
mm f.v. og 12 mm f.o. Stor 
hvid plet (billede fra Johnny) 
 

Jeg har fundet: 
 
Trekantet brun plet 4 mm 
f.v. og  5 mm f.o. 
 
 
 

Ekstra ”ø” lige vest for 
Surtsey 
 
 
 

Europa VI (5 og 8 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Benediktsson 10 Kr 

 
 
 
Blankt 
vedhæng 
 
 
 
 

 
 

 
Hvid cirkel i NV: Pos. 
47 
(set to gange) 
 

 
Blå farvestreg i A’s 
højre ben 
(set 5 gange, bl.a. i 
begge mærker t.h. 
i en firblok) 
 

 
 
Hvid cirkel over ND 
(Billede fra Johnny – 
Göteborg) 
 
 
 
 
Hvid cirkel over skulder 
 
 
 

Nationaldragt  (100 kr) 
Håndbog:  

På pos. 14 (i ark m. ulige nr.) findes en variant: 
”Hvid plet med blåt punkt midt i” 
20 mm f.v. og 17 mm f.o. 
 
På dette mærke findes desuden “Stor hvid plet 
over bjerg” (4½ mm f.v. og 19½ mm f.o.). Den 
var ikke på det ark, jeg har gennemsøgt. 

 
Lille hvid plet 5½ mm f.v. 
og  13 ¼ mm f.o. 
 
 
Lille gul plet 9 mm.f.v. og  
7½ mm. f.n. (fortsættes) 
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Höstauktionen 2011 
Johnny Pernerfors 

 
Så är den stora Höstauktionen avslutad och med stor glädje så kan jag kort redovisa att 
av 1969 lot´er som var med på auktionen så såldes 1476 av dem, dvs. ca: 75%. 
En siffra som jag är mycket nöjd med då auktionen nu var så stor, till och med lite för 
många objekt för en klubb auktion med över 1700 lot´er bara på Islandsdelen. 
 
Extra glädjande denna gång var att vi fått inlämnat en stort antal Grönländska Pakke-
Porto märken och dessa mottogs mycket bra och endast 17 av totalt över 60 blev sålda. 
 
Även DWI & Slesvig mottogs bra och bara 6 av 36 blev osålda.   
 
Isländska Kungörelser, postal information, dokumentation m.m. såldes till 100% men det 
var inte så överraskande då det sällan utbjuds så många spännande dokument samtidigt. 
 
Nummerstämplar gick som vanligt bra och endast 44 av 516 lot´er blev osålda och de 
flesta av dessa osålda var brev, endast ett fåtal lösa märken blev osålda. 

                                                                                             

 
 

 
 
Denna gång så fick vi en lunch buffé serverad med glass och friterad banan för den som 

önskade som efterrätt. På bilden så syns Stig & Marianne Österberg, Johnny, 
Eva Rinman, Trygve Johansson, Bengt Olofsson, Kristina & Nils Lindmark samt längst 

bak till höger i bilden Owe Jakobsson och Lennart Larsson.  
 

Som vanligt var budgivningen stark i 
auktion rummet som denna gång med 
nöd och näppe räckte till då vi var 
nästan 30 medlemmar på plats samt 
ett par gäster.  
 
Auktionen hölls som sedvanligt på 
restaurang Kinesiska Muren med start 
klockan 11.00 och kl. 13.37 så var vi 
framme vid Nr-stpl avsnittet och då 
var det dags för lunch. 



10 
 

 
 

 
 
Här ser vi Mats Ahlmark och Ingemar Johansson sitta och ladda in för auktions starten 
samt Per-Åke Mårtensson, Rolf Gustavsson, Kaj Librand och Gustav A Gústavsson som 
skriver in några noteringar. 
 
Lars Hansson och ” Mr. Djúpivogur” Hasse Wingden  
ser ut att vara 2 nöjda budgivare, eller hur……. 

          

Här sitter 

Ingemar Johansson  

och 

Jan-Olof Artwik 

 laddar inför nummerstämpel 

avsnittet som startade  

kl. 14.30. 

Klockan 16.06 så var auktionen 
över och jag kunde tackar 
medlemmarna i auktionsalen för 
ett mycket bra arbete.  
Från start så hade vi bud på ca: 
50% av objekten och nu var vi 
uppe i 68% och innan dagen var 
över så hade efterförsäljningen 
höjt upp försäljningen till 71%.  
 

TACK TILL ER ALLA SOM 
GJORT AUKTIONEN SÅ 

LYCKAD! 
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OSÅLDA OBJEKT/UNSOLD LOTS -ISLANDSKLUBBENS AUKTION 26 November 2011 

 1 68 262 457 657 793 1013 1190 1302 1822 
 2 69 263 460 658 795 1014 1191 1307 1847 
 3 71 265 461 666 798 1016 1192 1318 1850 
 4 72 271 465 668 799 1018 1193 1321 1863 
 5 73 272 467 671 804 1019 1194 1333 1873 
 9 74 275 469 672 807 1020 1195 1337 1887 
 10 75 278 472 674 814 1021 1196 1339 1893 
 12 76 279 473 675 820 1023 1199 1342 1905 
 13 77 280 475 679 821 1024 1200 1344 1907 
 14 78 283 484 682 826 1028 1202 1345 1908 
 16 84 284 494 684 828 1032 1206 1346 1909 
 17 89 285 498 691 829 1049 1207 1348 1914 
 18 95 286 503 696 831 1050 1209 1353 1915 
 19 96 287 507 697 834 1054 1210 1355 1941 
 20 99 289 514 698 836 1057 1214 1356 1943 
 21 102 290 515 699 840 1059 1215 1368 1946 
 22 119 295 518 700 846 1063 1216 1371 1950 
 27 123 298 520 701 847 1067 1218 1374 1951 
 28 125 300 522 702 848 1069 1219 1378 1952 
 29 129 308 523 705 849 1083 1221 1390 1953 
 31 131 318 526 706 856 1085 1222 1420 1954 
 32 134 319 531 708 864 1086 1223 1422 1955 
 33 137 320 534 711 865 1088 1228 1440 1957 
 35 138 322 535 719 869 1092 1229 1441 
 36 142 328 538 722 873 1095 1230 1442 
 37 145 334 545 725 874 1100 1236 1443 
 38 147 335 546 728 886 1101 1240 1444 
 39 150 346 552 729 890 1118 1256 1445 
 40 152 347 557 732 892 1121 1259 1448 
 41 167 352 558 744 894 1125 1260 1450 
 42 168 353 562 745 895 1132 1263 1452 
 43 169 358 563 748 945 1140 1267 1472 
 44 174 359 564 750 946 1141 1268 1482 
 45 188 361 565 752 947 1144 1269 1487 
 47 190 363 570 759 949 1145 1270 1500 
 50 217 366 572 760 950 1146 1271 1531 
 51 219 370 574 763 956 1149 1272 1558 
 52 225 392 595 764 960 1153 1275 1592 
 53 231 398 597 765 965 1155 1277 1635 
 54 232 399 605 768 966 1165 1278 1651 
 55 233 400 606 769 968 1171 1280 1655 
 56 234 402 614 773 972 1173 1281 1674 
 57 237 411 628 774 973 1174 1282 1679 
 58 240 417 629 775 975 1178 1283 1680 
 59 243 418 631 776 991 1179 1285 1687 
 61 245 423 635 779 997 1181 1292 1709 
 62 246 424 637 781 999 1182 1293 1734 
 63 252 432 640 782 1000 1183 1294 1750 
 64 253 443 641 786 1007 1184 1296 1768 
 65 254 444 643 790 1008 1186 1297 1777 
 66 256 448 646 791 1009 1187 1299 1791 
 67 257 456 651 792 1012 1188 1300 1810 
 
Förlängd efterförsäljning fram till den 13 januari 2012. 
På begäran av våra medlemmar så förlängs efterförsäljningen så det finns en sista chans till köp 
av osålda objekt som även tas med till Göteborgsklubbens första möte den 12 januari. 
 
After request from members so will unsold lots may be bought until Januari 13 2012.  
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GOTHEX 2011 
 

Resultatlista över Föreningen Islandssamlarnas medlemmar som ställde ut 
 

Silverryttaren 
Sweden – 4 Skilling Banco 
Göran Persson 
Postiljonen AB 
Bästa exponatet i bedömningsklasserna 
 
Sweden – Official Stamps in Perforation 14 
Valter Skenhall 
88p Stor Vermeil, Specialpris 3 ”Bearbetning” 
 
The Coil Stamps of Sweden 1920-1936 
Roland Frahm 
88p Stor Vermeil 
 
Island – Gullfoss 1931-1937 
Kaj Librand 
76p Stor Silver 
 
Island – Silhuettutgåvan 1911-1912, inkl. provisorier 
Leif Nilsson 
75p Stor Silver 
 
The Swedish Mail and the War 1939-1948 
Kjell Nilsson 
85p Stor Vermeil 
 
Postrestriktioner och säkerhetsåtgärder under krigs- och beredskapsförhållanden 
Staffan Karlsson 
82p Vermeil 
 
Zeppelin Mail to and from Iceland 
Árni Gústafsson (Island) 
84p Vermeil 
 
Passagerarflygets utveckling från ballongen till Airbus 380 
Einar Nagel 
73p Silver 
 
Vi var 3 st, Björn Söderstedt, Mikael Magnusson samt Leif Nilsson, från Stockholm som åkte ned 
och hjälpte Göteborgarna, det var ca 30 st från Göteborg med vid monteringen av utställningen.  
Vi kom ned på tisdagen och började montera vid middagstid, strålande väder. På onsdag kväll var 
nästan allt monterat. Under utställningen var det mycket folk, det bästa var att det var många som 
även gick runt och tittade på samlingarna, detta trots att det var väldigt fint väder under 
utställningsdagarna. Föreningen får gratulera Göran Persson till Silverryttaren samt Kjell Nilsson 
till priset från Karl-Erik Stenbergs minnesfond. Vi får även gratulera övriga utställare från 
Föreningen. 
 
Leif Nilsson 
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Året som gått på Islandssamlarnas Stockholmsmöten  
 
13/1-2011 Årets första möte lockade 11 medlemmar plus kvällens föredragshållare Helena 
Obermüller-Wilén som pratade om förfalskningar. 
Kvällen till ära hade en långväga gäst från Falun, hittat till möteslokalen. Mycket trevligt då 
medlemmar ute i landet som är på genomresa hinner stanna och delta på mötena. 
Helena berättade om förfalskningar och visade många spännande saker, hon sitter ju med i 
expertrådet. Det var exempel på falska stämplar, ritade och gjorda i dator, även en del falska 
frimärken visades. Fascinerande vad folk ibland är påhittiga för att förfalska vissa saker. 
Kvällens inteckning vanns av Hilmar och tröstpriset gick till Claes. 
Efter detta väntade en auktion på 27 objekt med fina stämplar, Grönland, samt fina isländska 
frimärken samt några svenska häften och block. 
 
3/2-2011 11 medlemmar hade sökt sig till mötet även denna kväll. Denna kväll var första gången 
som vi prövade lite omvänd dagordning. Den stora skillnaden var framför allt att 
cirkulationssändningen gick runt först istället för sist, för dem som vill ha lite mer tid på sig att 
leta efter fynd i sändningarna. Vi fortsatte med lite skrivelser och information. En stor grej denna 
kväll var att vi fick gratulera Leif Lundin som varit medlem i förbundet i 25 år och vi hade fått en 
nål att utdela. Vi har ju inte så många medlemmar som är anslutna till förbundet via 
Islandssamlarna så det känns extra hedersamt då vi väl får dela ut sådana förtjänsttecken. 
Kvällens föredrag handlade om årets fynd som man gjort hos någon handlare eller på auktion. Så 
denna kväll fick vi se en massa roliga och spännande brev, samt frimärken som väl kommer pryda 
samlarens samling. Detta är ett uppskattat ämne då faktiskt alla hade med sig något att visa och 
berätta lite kort om. Kvällens inteckning gick till Björn och tröstpriset till Anders. Sedan var det 
en liten auktion med 9 objekt. 
 
3/3-2011 Som sedvanligt i mars så har vi föreningens årsmöte och 14 medlemmar ville vara med 
och delta i mötesförhandlingarna. Som seden också bjuder sen att antal år tillbaka så bjuder även 
föreningen på Landgångar detta möte. 
Efter själva årsmötet så stundade det ”vanliga” mötet, där vi ikväll inte hade något föredrag men 
däremot en tipstävling som Björn knåpat ihop. Den vanns av Micke på 8 rätt. 
Leif varnade även för en del falska objekt som cirkulerar på en del auktioner, den som nu låg 
närmast i tiden var Engers auktion i Oslo, där det fanns hela fyra falska objekt med och det var 
inte skrivet i informationstexten om objekten. Kvällens inteckning vanns av Micke och tröstpriset 
till Svenne. Kvällens auktion hade 18 objekt till försäljning. 
 
7/4-2011 Kvällens möte skulle inte handla om Island eller så utan om Albert Engström. Vår 
hedersordförande Stig hade med sig sin samling på ett antal många kort som var målade av Albert. 
På korten fanns det också små verser eller lustigheter som ibland krävde sin lilla förklaring eller 
förtydligande. Stig hade även letat upp små citat och delar ur det han skrivit för att få in korten och 
historiens gång i sitt rätta sammanhang. Ett mycket trevligt och roligt föredrag om denna författare 
och konstnär. Björn gav en liten rapport från Östermalms föreningsråds årsmöte som han varit på. 
Det kommer att bli en marginell höjning av lokalhyran för 2012, men de tidigare hoten om att 
lokalerna skulle försvinna de har löst sig och vi kan vara kvar i ett antal år till. Inteckningen gick 
till Tomas och tröstpriset till Perra. 
Kvällens auktion innehöll 21 objekt med bland annat moderna fina stämplar, diverse fina Islands-
frimärken samt block och häften som är returporton från cirkulationssändningarna. 
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8/9-2011 Höstens första möte lockade 12 medlemmar. Vi hade ikväll ingen föredragshållare men 
vi fyllde programpunkten med viktig information och diskussion istället. 
Det första var att Leif rapporterade från GOTEX 2011 i Göteborg med hjälp och stöd av några till 
som var där och jobbade och hade en mycket trevlig vecka i Göteborg. 
Det andra gällde faktiskt föreningen, vad skall vi fylla våra möten med och för vilka? Vi är samma 
10-15 som kommer, varför kommer inte de drygt 50 andra medlemmarna som bor i Stockholm 
med omnejd på något möte? Sedan är det så att föreningen behöver en valberedning och det har 
kommit avhopp i styrelsen så vi måste få ihop det. På vilka andra sätt skall föreningen verka och 
fungera? Kring dessa frågor diskuterade vi runt bordet under tiden då vi drack kaffe och åt bulle. 
Några frimärken hade vi dock på mötet bland annat de 23 objekt som fanns på kvällens auktion. 
Kvällens inteckning vanns av Ulf Eliasson och tröstpriset till Svenne. 
 
5/10-2011 Kvällens möte samlade 11 närvarande Islandsentusiaster. Rapport gavs från mässan i 
Norrtälje, där årets ”klo” var egna frimärken från posten Åland. Ja man kan ju sedan ett antal år 
tillbaka göra sina egna frimärken i våra nordiska grannländer, med valfritt motiv. Norrtälje 
Frimärksklubb hade valt en bild på S/S Norrtälje. Så detta visades upp för påseende. Posten Åland 
var även en av deltagarna på mässan. Från förbundet hade vi fått en del saker, bland annat förslag 
på nya stadgar med mera och dessa skulle de ha svar på. Vi har en medlem som sitter med i 
Nobelkommittén så vi fick en liten förklaring om hur de jobbar och hur processen med 
uttagningen går till. Det ligger mycket jobb bakom kan jag säga efter att ha hört lite av det han får 
säga om det hela. En auktion hade vi och kvällens inteckning gick till Björn och tröstpriset till 
Tomas. 
 
3/11-2011 10 medlemmar hade kvällen till ära slutit upp då vi såg på en film från vulkanutbrottet 
på Island förra året. Det var ganska fascinerande bilder att titta på, med en lavasprutande vulkan, 
det är en viss dramatik kring detta fenomen vill jag lova. Leif gav en liten rapport om den 
kommande ”stora auktionen”, med många fina objekt för alla plånböcker att inhandla. Kvällens 
inteckning gick till Leif och tröstpriset till Janne. Kvällens auktion var på 35 objekt, moderna 
stämplar, diverse fina singlar och porton med mera. 
 
1/12-2011 Julmöte med glögg, pepparkakor, lussebullar och lite mys. Det var ett välbesökt möte 
då hela 14 stycken plus Marianne var närvarande. Ur föreningens gömmor så delades det ut en 
julklapp till alla, det var ett vykort från posten Färöarna med motiv av ett av deras julfrimärken. 
Ett mycket glädjande besök på detta möte var att vår ”ålderman” och hedersmedlem Sture hedrade 
oss med sin närvaro. En rapport från auktionen i Göteborg gavs och det var välbesatt i salen, vilket 
var mycket glädjande och hela 72 % blev sålt, det är ett mycket bra resultat. Micke hade kvällen 
till ära gjort ett litet julpyssel, en frågesport med 12 frågor med julfrågor rörande julmotiv på 
frimärken från 2006 med mera. Claes och Mats lyckades få sju rätt och vann varsitt pris. 
Inteckningen vanns av Leif som därmed fick sin tredje inteckning och vann en serie Hekla 
postfrisk i pris, grattis grattis, tröstpriset gick till Bengt. Kvällens auktion var välmatad med hela 
38 objekt, fina julklappar till samlingen.  
 
Så till er alla från oss alla i styrelsen glöm nu inte bort att komma på något utav våra möten, ni 
som bor i Stockholmsområdet för kan Sture komma, då kan ni också komma, då är sjukdom och 
krämpor inget giltigt skäl att inte komma på något möte, bara en fruktansvärt dålig ursäkt som 
knappt räcker till giltigt förfall. 
 
Mikael Magnusson 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG hösten 2011 
 
Vid mötet den 15 september var temat Jón Sigurðsson 200 år. 
Närvarovinsterna tillföll J-O Artvik, Karl Erik Jägard, Nils Lindmark och Kristina Lindmark. 
21 medlemmar och 1 gäst var närvarande.  
 

 
Brevkort utgivet på 200-årsdagen av Jón Sigurðssons födelse stämplat med 
jubileumsstämpel i födelseorten Hrafnseyri delades ut till mötesdeltagarna. 
 

 
 

 
Vid mötet den 13 oktober var temat Hopflug Ítala. Bengt Påhlman visade delar av sin samling. 
Närvarovinsterna gick till Kjell Marmbrink, Owe Jacobsson, Hans Svensson och Rolf Gustavsson. 
22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
 
Den 10 november var det visning av Höstauktionen. 
Kvällens tema ställdes in på grund av att den okände/ökände kvällsvärden hade fått förhinder. 
Han återkommer under våren 2012. 
Närvarovinsterna gick till Kjell Marmbrink, Kristina Lindmark och Bengt Olofsson. 
22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
 
Julmötet 8 december besöktes av 26 medlemmar och 2 gäster. 
Årets julklapp var att alla vann i dagens närvarolotteri, de två första vinsterna till Hasse Wingdén 
och Valter Wittersheim. 
Vid dragningen i Årslotteriet (baserat på hela årets närvaro) gick vinsterna till Bengt Olofsson, 
Bengt Påhlman, Hans Svensson, Kaj Librand, Kent Wettlemark, Trygve Johansson och Jouko 
Nousiainen.     
 
Kaj Librand 
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Ny udgave af ”Pósthús og bréfhirdingar á Íslandi 1870 – 2011” 
 
Thor Thorsteins har igen overgået sig selv med en ny udgave af håndbogen om de islandske 
posthuse og brevsamlingssteder. Håndbogen er udgivet af Landssamband íslenzkra 
frímerkjasafnara, 2011. 
 
I alt 116 sider hvor de poststeder, der har eksisteret gennem tiderne, er beskrevet i alfabetisk orden 
med oplysninger om beliggenhed, postmæssig status, datoer for hvornår poststedet blev åbnet og 
lukket samt en oversigt over de stempler, der er blevet anvendt.  
 
Dette vil blive et hovedværk for alle, der er interesserede i de islandske poststeder. 
Jeg kan give håndbogen mine bedste anbefalinger.  
  
Håndbogen kan bestilles gennem Föreningen Islandssamlarna og koster 170 SEK + porto. 
 
Bestilling til Islandssamlarna, Leif Nilsson, kassor@islandssamlarna.se 
Betaling kan efter aftale med Leif ske til PayPal konto alltinget@telia.com + SEK 20.- 
 
Leif har sikret sig 20 håndbøger, så vent ikke for længe med din bestilling!  
 
For mit eget vedkommende kombinerer jeg Thor´s nye håndbog med hans håndbog fra 2003 om 
”Íslenskir stimplar Brúar-, rúllu og vélstimplar 1894 – 2003” samt med Föreningen 
Islandssamlarnas to håndbøger om kronestempler og nummerstempler. Håndbogen fra 2003 er 
udsolgt, men de to sidstnævnte håndbøger kan stadig købes gennem Leif Nilsson.  
 
Jørgen Steen Larsen 
 

 
 

Ùtgefandi Landssamband Ìslenzkra frímerkjasafnara. 2011 
 

mailto:alltinget@telia.com
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Utgivningsplan för vårens isländska frimärken 
 
Årets utgivning inleds den 26 januari med tre utgåvor. Samliga frimärken är utan valör och har 
istället ”50g” angivet vilket avser högsta försändelsevikt (50 gram). Mer eller mindre finstilt anges 
också om frimärkena gäller endast på Island eller inom/utom Europa. Utgåvorna är: 
564A-C, Isländskt hantverk (silversmide), tre olika märken (ISK 97, ISK 165 och ISK 220) samt 
inrikesmärket i självhäftande variant (565A, ISK 97). 
566A, Nationella olympiska idrottsförbundet 100 år, 50g inrikes (ISK 97). 
567A-B, Turism I, Landmannalaugar 50g Europa (ISK 165), Hnausapollur 50g utomeur (ISK 
220). 
 
2012 fortsätter den 22 mars med tre utgåvor, varav två häften och ett miniark, samtliga saknar 
valör. 
568A-D, Isländsk design III, mode, fyra olika märken: 50 och 100g inrikes (ISK 97 och ISK 110), 
50g inom Europa (ISK 165), 50g utom Europa (ISK 220). 
H96-H97, ”Grön energi” miljövänliga produkter, fyra märken (två olika i varje häfte): 50g inrikes 
och 50g inom Europa (ISK 360 och ISK 660). 
569A, Norden-utgåvan, Havet II, miniark med ett märke 250g inrikes (ISK 155). 
 
Vårterminen avslutas den 3 maj med fem utgåvor. Europafrimärkena utges både i ark och i häften.  
570A, Akureyri stad 150 år, 50g inrikes (ISK 97). 
571A-B, Parker IV, Akureyri 500g inrikes (ISK 225) och Reykjavik 100g inom Europa (ISK 285). 
572A, Scoutrörelsen på Island 100 år, 50g inrikes (ISK 97). 
573A, Olympiska spelen 2012 i London, 250g inom Europa (ISK 545). 
574A-B, Europa 2012, Besök Island! 50g inom Europa (ISK 165) och 50g utom Europa (ISK 
220). 
H98-H99, Europafrimärkena i två olika häften, 10x 50g ISK1650 och 10x 50g ISK 2220. 
___________________________________________________________________ 

 
Litteratur till försäljning 

 
SKIBE OG FORSENDELSER TIL, FRA OG OMKRING ISLAND av Jacob S. Arrevad. Behandlar 
samtliga kända fartyg som har trafikerat isländska farvatten. Med bilder på fartygsbefordrade brev och 
tidtabeller på båttrafiken. 159 sidor + bilaga 52 sidor, A4-format. Dansk text. Vikt 670 gram. Pris 130:-    
 
NUMMERSTÄMPELHANDBOKEN. Ny och omarbetad utgåva 2005 med alla nya rön som har 
inkommit sedan 1996. Levereras i bladsats med plastringar. Vikt 490 gram. Pris per bladsats är 190:- 
 
KRONSTÄMPELHANDBOKEN. Levereras i bladsats med plastringar. Pris 185:- 
 

I ovan angivna priser ingår porto inom Sverige. Anmälan om köp görs till: 
Föreningen Islandssamlarna, Leif Nilsson. E-post: kassor@islandssamlarna.se 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
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 grams. SEK 
210 (Europe), SEK 240 (Worldwide) 
 
HANDBOOK OF NUMERAL CANCELS. 2005 edition. English translation. Plastic ring binder. Net 
weight 490 grams. SEK 250 (Europe), SEK 260 (Worldwide) 
 
HANDBOOK OF CROWN CANCELS. Written in Swedish. Plastic ring binder. Net weight 390 grams. 
SEK 250 (Europe), SEK 260 (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 
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Möten i Stockholm, våren 2012 
 
12 januari Säsongsstart  
 Årets bästa fynd du gjorde 
 Liten auktion 
 
2 februari  Utländska stämplar på Isländska märken 
  Per-Olof Abrahamsson visar och berättar  
  Liten auktion 
 
1 mars  Årsmöte 2012  
  Liten auktion 
 
12 april  Åländska fartyg som har trafikerat Ålandshav 
  Björn Söderstedt berättar 
  Liten auktion 
 
19 maj  Säsongsavslutning hos Leif Nilsson i Södersvik 
  OBS! Lördag, mötet börjar kl 12.00 
  Föranmälan på tel 0703-621753 
  Liten auktion 
 

Aktuell information om vårens 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. 

 
 
 

Nya medlemmar 
 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna till föreningen: 
 
G 976, Bengt Milton, Olovstorp 
 
977, Guðjón Axelsson, Reykjavík, Island 
 
G 978, Bernt Magnusson, Halmstad 

G 979, Hans Svensson, Härryda 
 
980, Martin Blom, Västerås 
 
981, Ragnar Haugnes, Stabekk, Norge 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

  Program för våren 2012 
 
Jan        12 Stämplar, bilder och vykort från Seyðisfjörður. 
                         ”Ta med vad du har.” 
 
Feb         9  ÅRSMÖTE.  
   Ny handbok: Pósthús og bréfhirðingar á Íslandi. 
 
Mars       8       Frederik VIII och det isländska frimärksåret 1912. 
                 
April      12      Isländska helsaker efter 1960. 
         
Maj        10      Den ökändes kväll.  

       Mr Djúpivogur.  ”Från okänd till ökänd.” 
    
           

Välkommen till vårens 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 och 69). 

Möteslokalen öppnas 18.00  
för filatelistisk samvaro och bytesverksamhet. 

Vi börjar mötet 19.00. 
 

 
Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031-54 88 78. 

                                         Kassör: Owe Jacobsson,       Tfn. 031-331 33 04. 
 

Email: islandsklubben@bredband.net 
 

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

Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg 
 

mailto:islandsklubben@bredband.net
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Föreningen Islandssamlarna http://www.islandssamlarna.se/  
 
Postgiro 40 29 57-5 BIC:NDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 
 
Ordförande Sekreterare  
Tomas Olsson Mikael Magnusson  
Multrågatan 50 Frövigatan 7  
162 55 Vällingby 124 70 Bandhagen  
Tel/Fax 08-87 49 27 Tel 08-647 31 28  
ordforande@islandssamlarna.se sekreteraren@islandssamlarna.se  
 
Kassör Redaktör Rapport 
Leif Nilsson  
Örnvägen 12  
761 94 Norrtälje  
Tel 0176-420 85  
kassoren@islandssamlarna.se 
 
 
Islandsklubben i Göteborg http://hem.bredband.net/islandsklubben/  
 
Ordförande Sekreterare Kassör 
Johnny Pernerfors Kaj Librand Owe Jakobsson 
Draggensgatan 5 Björcksgatan 64C Åliden 7 
418 77 Göteborg 416 51 Göteborg 424 55 Angered 
Tel/Fax 03l-54 88 78 Tel 031-25 93 16 Tel 031-331 33 04 
pernerfors@bredband.net sveriges.framsida@comhem.se owejakobsson@tele2.se 
 
 
Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 
Medlemsansökan Sekreteraren Islandssamlarna / Islandsklubben 
Medlemsavgift Kassören Islandssamlarna 
Äldre Rapporter Kassören Islandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktören Islandssamlarna 
Adressändring Kassören Islandssamlarna 
Auktioner i Rapporten Kassören Islandssamlarna 
Auktioner i Övrigt Ordföranden Islandsklubben  
 
 
Medlemsavgiften för 2012 är SEK 120 
Medlemmar boende utanför Sverige betalar via PayPal till alltinget@telia.com 
 
OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift på SEK 10 
 
The annual membership fee 2012 is SEK 120 
Residents abroad can pay trough PayPal to account alltinget@telia.com 
 
Please note!  Add SEK 10 for PayPal fee 
 
Beställ gamla Rapporter, kostar bara 10:- per nummer + porto, dessa är ett måste för Islandssamlarens 
referensbibliotek då de innehåller mycket läsvärt. Beställning görs till Leif Nilsson. 
 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA RAPPORT ÄR I MITTEN AV MARS 2012 
 

Föreningen Islandsamlarna Islandsklubben i Göteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter samt eventuella 
uppgifter om särskilda samlingsområden som var och en anmält. Registret får endast användas internt inom föreningen och 

klubben. 

 
 

BESÖK GÄRNA VÅR WEBBSIDA: http://www.islandssamlarna.se/ 
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