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Hej alla Islandssamlare. 
 
Hoppas Ni har haft en bra vinter nu när våren börjar närma sig med stormsteg. Föreningen 
har haft sitt 50.e årsmöte och resultatet av den blev det att vi erhöll en ny ordförande. 
Björn Söderstedt tar över efter Tomas Olsson som har skött denna syssla i 6 år.Samtidigt så 
avgick redaktör Mats Edström för Rapporten, den sysslan kommer nu att  tas över av Kjell 
Idling samt Leif Nilsson från Stockholm och från Göteborg kommer Kaj Librand och Bengt 
Påhlman. 
Styrelsen från Stockholm och Göteborg tackar Tomas och Mats för deras arbete i 
föreningen.Föreningen med styrelsen i spetsen arbetar nu för högtryck med att verkställa 50-
års jubileet. Vi kommer att få se det absolut finaste objekten som Islandsfilateli kan erbjuda 
nämligen, det s.k Bibelbrevet, och mycket mer av vad föreningens medlemmar samlar på. 
Så glöm nu inte att ta vägen förbi postmuseet i Oktober. Vi kan lova att det kommer att bli en 
upplevelse att få se detta. 
 
Föreningen kommer troligen att anordna någon form av resa upp till Island i juni nästa år,  
7-9 juni 2013,vi återkommer med mera information i senare nummer. Det är ”rätt årstid” för 
att besöka vikingarnas ö. 
 
Föreningen Islandssamlarna hade vid ingången av 2011 291 st medlemmar och vid årets 
slut hade vi 272 st. Vi ”förlorade 29 st” men samtidigt kom det 10 st nya så en nettoförlust om  
19 st blev årets resultat. Styrelsen uppmanar alla att försöka värva en medlem,det är 
oroväckande  med nedgången. Vi ser det inom hela frimärksvärlden då våra medlemmar blir 
äldre och äldre, vi har vår storsamlare Sture Hegland som är född 1915 och allltså fyller 97 år 
i år. Sture bjuder på vår auktion samt kommer ibland på våra möten. Han har nästan alltid 
kommit på mötet hemma hos Leif Nilsson och då i sällskap med son och sonhustru som 
också är medlemmar i föreningen. Heder åt Sture vi får hoppas att han hänger med  så att vi 
får se honom på jubileet. 
  
Leif Nilsson/Kjell Idling 
 
 

 

VIKTIGA DATUM FÖR ISLANDSSAMLARNA 
Islandssamlarnas 50-års jubileum på Postmuseum 19 -21 Oktober 2012 
Islandssamlarnas  medlemsauktion.Del 1 20 Oktober 2012 Stockholm på Postmuseum. 
Islandssamlarnas årliga stora medlemsauktion.Del 2. 27 Oktober 2012 i Göteborg. 
Nordia 2012 i Roskilde Danmark 2 – 4 November 2012 
Nordia 2013 i Gardabær Island  7-9 Juni 2013 

 

 
Bilaga Auktionskatalog medföljer detta nummer 

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
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Hej Samlarvänner, 
På Föreningen Islandsamlarnas årsmöte den 1 Mars blev jag vald till Föreningens 
Ordförande. 
Jag heter Björn Söderstedt och är 68 år samlar Island tjänstemärken, Åland och 
färjor som har trafikerat Åland. Jag gick med i Föreningen på nittiotalet och har 
således varit med c.a 20 år AKTIVT vilket gjort att jag ställer följande reflektion. 
Varför är det så lite folk på våra möten vi är ca 13 – 15 st per möte varav 6 – 7 av 
dessa är från landsorten (Norrtälje,Västerås samt Kungsör). Är vi bara 7 - 8 st som 
bor i Stockholm med omnejd (det är ca 50-talet medlemmar,kassörens kommentar.) 
nej, det tror jag inte. Var håller Ni hus?  
Det vore trevligt om Ni dök upp någon gång, så att jag får veta vilka Ni är. Hur som 
helst skall jag göra mitt bästa för att försöka leda Föreningen, vi har ett Jubileum i 
höst att se fram emot (19 -21 Oktober). 
Nu hoppas jag att Ni som bara sitter hemma, tar er i kragen och springer på lätta ben 
till mötet. 
Kan Sture Hegland som är 97 år så kan Ni. 
Med hopp om en fin vår och sommar och en aktiv hösttermin, så ses vi. 
 
Önskar   
 Björn Söderstedt 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nya medlemmar 
                       Nr G 982    Staffan Stenudd 
                       Nr     983   Axel Jensen Mogensson 
                       Nr G 984   Tommy U Andersson 
                       Nr    985    Lars Holm 
                       Nr G 986   Verner Schmeller 
                       Nr G 987    Lars Fällman 
                       Nr G 988    Leif Ekelund 
                       Nr G 989    Christian Hansen 
                       Nr G 990    Kent Gundersen 
                       Nr G 991    Björn Stålhed 
                       Nr G 992    Heiðar Sveinsson 
               
                  Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna 
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Rapporten kommer i ett antal nummer att införa artiklar om utländska 
ankomst-& transitststämplar som är författad av Mike Tuttle,England.  Vi 

hoppas att medlemmarna kommer att upskatta detta område,och ev kanske 
börja samla på det. 

 
 

ISLAND 
 

                          UTLÄNDSKA ANKOMST- & TRANSITSTÄMPLAR 
(3:dje upplagan) 

Mike Tuttle översättning till svenska av Leif Nilsson 
 
 

Introduktion: 
 

Den centrala delen är tagen från en serie artiklar i den Engelska "Scandinavian 
Kontakt" från mars 1967 fram t.o.m. juni 1968 och skriven av den bortgånge 
G.J.Ankerman. Senare, gjorde jag en uppdaterad version av  serien i 13 artiklar 
i samma tidskrift mellan mars 1999 och mars 2003. Nu har denna nya serie 
kommit  att inkludera den nya information jag erhöll efter den förra 
publiceringen och kommer att vara i alfabetisk ordning för platser i varje land. 
Jag välkomnar rättelser och tillägg till mina kommentarer. 
 
Även om jag kommer att visa prov på de olika mottagarstämplarna, kan jag 
inte  illustrera dem alla och rekommenderar därför att medlemmarna läser 
"Paquebot Cancellations of the World and more…" ursprungligen av Roger 
Hoskings och som nu är fjärde upplagan av Mike Dovey & Keith Morris. Ett 
annat verk är "Robertson Revisited" av Colin Tabeart. Denna bok beskrivs som 
en studie av de maritima postala stämplarna från de brittiska öarna och 
grundar sig på arbetet av Alan W Robertson som publicerades första gången 
1955. Den nya boken är dessutom en korsrefererens till Hoskings volym där så 
är tillämpligt. 
 

Del 1 
På grund av sin isolerade position i norra Atlanten, innan inrättandet av den 
reguljära, kommersiella lufttrafiken efter andra världskriget, var Islands enda 
kontakt med övriga världen med båt. Enligt postlagen av 26 Feb. 1872 infördes 
en skyldighet för alla fartygsbefälhavare att anmäla till postkontor avfärd och 
destination, och ta med post om så krävdes. Utländska fartyg var bara tvungna 
att ta med brev och trycksaker. Betalningen var 16 skilling för 10 lb vikt för 
var 50:de sjömil. Särskilda brevlådor var placerades vid kaj i Reykjavik och 
tömdes av kaptenen  för båten vid nästa avgång, men det var även vanligt att 
post överlämnades personligen till befälhavaren av fisketrålare som avseglade 
till utländska vatten, med avsikt av detta skulle posten lämnas vid deras första 
ankomst till närmaste hamn. Resultatet av dessa metoder är att Isländsk post 
kan hittas med poststämplad på det vanliga sättet (den största andelen är 
stämplad i Reykjavik) samt också med utrikes transitstämplar eller hamn eller 
ankomstortens stämpel. Se Fig. 1.  
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Fig.1 
 
 
Nästa kategori består av post som inte stämplats på Island före avresan 
utomlands, följaktligen har försändelserna stämplats med poststämpel i 
mottagarlandet och försetts med transitstämpel eller destinationens  
poststämpel. Se Fig. 2 
 

 
 
Fig.2 
 
Som tillägg till mängden stämplar som nyss beskrivits, kan man också finna 
"Ship Letter" och och senare "Paquebot." Jag förstår att " Ship Letter " stämpel-
avtryck i sitt ursprung med transport av internationell post med privata 
brittiska fartyg och som sådan är kostnaden bara halva den normala porto-
satsen som tas ut av Postverket för "Skepps Post". Senare, år 1893 gick Världs-
postföreningen med på att ordet "Paquebot" eller motsvarande,fick tillämpas, i 
hamnen vid ankomst, på brev avlämnade ombord på fartyg. Samma stämplar 
kunde också stämplas på ostämplade brev som lämnades på båten. Dessa 
stämplar an-vändes huvudsakligen i större hamnar och i  hamnar med stora 
mängder post. 
 

När reguljära, tidtabellslagda postavgångar etablerades mellan Danmark och 
dess ”koloni”, Island, 1870, var den första anhalten på återresan från 
Reykjavik  vid en annan danska ”koloni”: 
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FÄRÖARNA. 
 

KLAKSVIG: Jag har ett "lapidar" stämpelavtryck på 1896  5aur  grön med 
siffran "1" synlig i nedre högra sidan (1901?). Se figur 3 som ett exempel.  
 

 
Fig.3 
  
Det finns också en brostämpel  känd använd 1901. 
 
THÓRSHAVN: Det tidigaste  stämpelavtrycket som jag känner till är den 
danska 3-ringstämpeln 238 som togs i bruk 1870. Den stämpeln är på Island 
8sk tjänstemärke utgivet 1873. 
 
Nästa stämpel som setts är en "lapidar" (eller rena tecken) av Thórshavns 
poststämpel med dag och månad och endast tillsammans med stämpelavtryck 
från Island. Denna stämpel är känd från 1870 till 1890-talet. Nästa stämpel 
som är känd är den dubbelringade brostämpeln från 1896. Denna brostämpel 
är använd parallelt med maskinstämpel fram till 1950-talet. En större, 
enkelring, icke brostämpel med tre stora stjärnor vid basen är känd använd 
1917-30 och med tre små stjärnor 1929. Senare, är en dubbelringad bro-
stämpel känd använd från 1939. 
 
Jag bör även nämna handstämpel "FRA" handstämpel som jag anser har sitt 
ursprung i Danmark och användes endast till post från vissa länder eller 
hamnar. Ett inramad stämpel "Fra Island"  från Thórshavn är känd på ett par 
10 aur två kungar men är vanligtvis oftast sedd i senare frimärksutgåvor från 
1920 till 1930-talet.  
Se Fig. 4.  
 

 
 

Fig.4 
 
 
Stämpel "Fra Island" användes även i Klaksvig och Trangisvaag men det finns 
små skillnader mellan tre. Katalogen för NORDFRIMEX 83 illustrerar dessa och 
jag visar de förstorade versionerna som Fig. 5. 
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Fig.5 
 
20 aur  byggnader från 1925 är känd med en Thórshavn singelringpost-
stämpeln tillsammans med en inramad 'Paquebot' stämpel som tros vara 
Hosking typ 287/534 (utgåva 2 / 3: e utgåvan) som är känd till åtminstone 
1964. Ramen mäter 47 mm x 15 mm. En tidigare version av denna stämpel 
med en något större ram (50 x 17,5) är känd använd mellan åren 1914-
25.Stämpeln "Fra Færöerne" har ibland använts av misstag (i stället för "Fra 
Island") i Köpenhamn. 
 
 
TRANGISVAAG: I Caröe-samlingens  auktionskatalog nämns en brostämpel på  
4aur  från 1897. 
 

SKOTTSKA - ÖARNA 
 

SHETLANDSÖARNA 
BRAE: "Ett stämpelavtryck med Brae" ägdes av den avlidna Ernie Wise och 
rapporterades i de ursprungliga artiklarna från  Juni 1967. 
 
HILLSWICK: En dubbel/cirkulärt stämpelavtryck 25 MY / (18) 98 på 5aur har 
noterats på auktion. 
 
LERWICK: Huvudstaden på Shetlandsöarna, visar en av de tidigaste kända 
transitering- stämplarna som visar datumet 13 maj 1875 på baksidan av ett 
Skildingbrev från Reykjavik till London (se "One Hundred Years of Icelandic 
Stamps" av Jon Adelsteinn Jónson). 
 Se Fig.6.  
 

 
Fig.6 
 

Lerwicks poststämpel börjar regelbundet användas från omkring 1901. 
Skotska dubbelcirkeltyper är kända med numret 223 eller ett upprätt, enhetligt 
”kors” i det nedre segmentet. Stämpelavtrycket  "223" verkar vara den tidigaste 
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kända typen. Den första "kors"-stämpelavtycket som jag vet är daterad 2 AP 
03. 
Se Fig. 7.  
 
 
 

 
 

Fig 7. 
 
Utöver "B" tid eller tjänst, koden ovan datum, används också "A". Enkelrings-
stämplar är också kända från 1903 till 1904. 
 
En mycket sällsynt stämpel är "Lerwick/Shetlands" 4.15 /18 JU / 32, D/ 
Dubbelrings datumstämpel på ett brev till USA tillsammans med en en rak-
stämpel "Paquebot" – Hosking 191/331. Det såldes på e-bay 2004 men bilden 
av stämpelavtrycket är för dålig att visas.  
 
 

 

 

 

Glöm ej Föreningen Islandssamlarnas 50-års firande på Postmuseum den 19-
21 oktober 2012. Det kommer att visas mycket av vad Föreningens med-
lemmar samlar. Det kommer att visas det finaste objekt som finns inom 
Islandsfilateli: 

BIBELBREVET det är ett tillfälle som ingen bör missa,det är kanske enda gången 
som det visas i detta sammanhang bortsett från på Världsutställningarna 
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ORKNEYÖARNA 

 
KIRKWALL: "känd men sällsynt”enligt TÍMARITT GRÚSK (Islands filatelistiska 
tidskrift, nr.1, 1980). Jag visar enl Fig. 8  ett brevkort till England med 207 
Duplexstämpel. 
 

 
 

Fig 8. 
 
David Loe i Nya Zeeland har ett fyrstrip CHX 10aur med en dubbelrings 
datumstämpel, med ett kors i botten, daterad 30 DE / (19) 25. 
 
 
LONGHOPE: det tidigaste kända stämpelavtrycket är från 1904, se nedan, och 
senast är 1911. 
 Se Fig. 9. 
 

 
 

Fig 9. 
 
 
STROMNESS: Jag har en anteckning om ett duplexstämpelavtryck Nr 316 och 
en singel-cirkel stämpel: C/SP 2/03 – men stämpelns detaljer inte kända. Den 
avlidne Mike Edwards hade ett vykort till Tyskland med Chr.IX, 2 x 3aur och 



                           9

en 4aur, med en singel cirkelstämpel: AP 16 / (19) 04. Den har också en 
enrings datumstämpel ”Longhope/Orkneyöarna” med samma datum. Känd är 
också en enrings datumstämpel  FE 22 04 på Chr.IX 5aur. 
 
 

HEBRIDERNA 
 
STORNAWAY på Isle of Lewis i Yttre Hebriderna var en ångfartygs hamn. En 
inramad stämpel ”SHIP LETTER” användes här, den är mycket liknar den som 
användes i Aberdeen.  
Se Fig. 10  
 

 
Fig 10. 
 
för Aberdeen – Observera den breda loopen i "P." 
  
  
för Stornaway  -Bokstaven ”P”, har en normal storlek.  
Se Fig 11 

 
 
Fig 11. 
 
I Kirkwoods där många av Skottlands handstampstämplar gjordes eller 
reparerades har registrerat en Stornaway  ”Ship Letter”- stämpel i sin arbets-
bok för  den 30 juni 1899. Den tidigaste kända är ett 5 aur brevkort från 
Reykjavik 15.8.(18) 99 till Tyskland, ankomststämplad 21.8.(18) 99, men 
kortet bär inte en daumstämpel från Stornaway. 
 
Vanliga stämpelavtryck Dubbelrings datumstämpel med två bågar i det nedre 
segmentet avbrutna av nummer 310 och daterat  NO 11 (18) 90 – frimärke ej 
registrerat - är den tidigaste som nämns i en av de ursprungliga artiklarna, 
mars 1968. Det senaste kända 1922 på en 20/40 Chr. IX övertryck ingår i 
David Loes samling 
 
Mike Tuttle                                          fortsättning följer….. 
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Moderne varianter 9     
af 
Orla Nielsen 
 
1966 Havørn 
Ingen afvigelser fundet 
 
Landskaber I (2,50, 4, 5 og 6,50 Kr) 
 
Landskab I 
2,50 Kr 
Håndbogen har fire varianter: 

 
Pos. 3 (lige ark) sort  
Plet 17 mm f.v. og 4 mm f.o. 
 
 

De følgende tre billeder er fra Johnny P. 
 
Pos. 21 (lige ark) sort 
plet 19 mm f.v. og 4 
mm f.o. 
 
 
Pos. 34 (ulige ark) sort 
plet 18 mm f.v.    og 5 
mm f.o. 
 
 
 
Pos. 44 (ulige ark) sort  
plet 11 mm f.v. og 2½ 
mm f.o. 
 
 

Desuden har jeg fundet: 
 
Sort plet 12½ mm f.v.  
og 3 mm f.o. 
 
 
 
Trekantet hvid plet 
7 mm f.v. og 2 ¾ mm f.o. 
 
 
 
 
Brun plet under sidste A i 
NØ 
 

 

4 Kr 
 
 
  

 Blå plet i himlen 
 
 
2 ¾ mm f.v. og 4 mm f.o. 
   (fundet 2 gange) 
 

 
 
Sort plet 1½ mm f.v. og 4½ 
mm. f.o. 
 
 
 
Sort plet på tange 
7 mm f.v. og 8½ mm f.o. 
 
 

 
 
 
 Sort plet i vand 
6½ mm f.v. og 9 ¾ mm f.o. 

 
 

5 Kr 
Håndbogen har to 
varianter: 
 
Pos. 22 (ulige ark) 28 mm 
f.v. og 5½ mm f.o. 
(Billede fra Johnny) 
 
Pos. 32 (ulige ark) 29½ 
mm f.v. og 1½ mm f.o. 

”Plet for neden i D” (billede fra 
håndbogen) 
 
Jeg har fundet: 
 
Plet under DS 
25½ mm f.v. og 3 ¾ mm 
f.o. 

(Fundet 2 gange) 
 
 
6,50 Kr 
To små pletter 
i NØ-hjørne 
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Europa VII (7 og 8 kr) 
7 Kr 
Håndbog:  

 
 
Pos. 37 (ulige ark) 19 mm  
f.v. og 13½ mm f.o. 
(Her: lille hvid plet på po- 
sitionen – kan det være den 
?) 
 

 
8 Kr 

Pos. 24 (ulige ark) 6 mm f.v. 
og  
28 mm f.o. (Billede fra 
håndbogen. Der ser 
ud til at være en mørk plet 
ved foden af R) 

 
Pos. 50 (ulige ark) 17 mm 
f.v. og 
13 mm f.o. (Billede fra 
håndbogen –  
er pletten sort i 
virkeligheden ?) 
 

Litteraturselskabet (4 og 10 kr  
10 Kr 

 
Rød bule på toppen af “8” 
 
 
 

 
1967 
Islom 

 
Sort plet under ND 
(12 mm f.v. og 5½ mm f.o.) 
 
 
 

Europa VIII og 
Expo i Montreal 
 
Ingen afvigelser fundet 
 
 
 
Handelskammeret 50 år 

Håndbog: 
Pos. 10 (ulige 
ark). Hvid plet 
tæt ved N-
ramme18 mm 

f.v. og 1½ mm f.o. 
 
Velgørenhed 
Ingen afvigelser fundet 
 
1968 
Blomster 4 (50 Aur og 2,50 kr) 
50 Aur 

 
 
Brun streg i “0” 
 
 
 

 
 
Grøn plet over blomst 
7 mm f.v. og 3 ¼ mm f.o. 
 
 

2,50 Kr 
Meget lille grøn plet over 
højre blad 
18 ½ mm f.v. og 11 mm f.o.
(Set to gange) 
 

 
Lysebrun plet over D 
18 mm f.v. og 20 ¼ mm 
f.o. 
 
 

 
Europa IX 
10 Kr 
Fundet et postfrisk eksemplar, som er i en 
hel gulgrøn nuance, meget forskellig fra 
den normale klart grønne 
 
Højrekørsel (4 og 5 kr) 
4 kr 

 
Stor rund brun plet over 
MA 
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Friðrik Friðriksson 
 

 
Lille blå streg under 8  
(fundet af Hans Erik) 
 
 
 

Nationalbiblioteket 150 år (5 og 20 kr) 
5,- Kr 

 
 
Plet over F 
 
 

20 Kr 
Håndbog: Pos. 10 
(lige ark). Prik over Í i 
stedet for accent 
 

 
Uafhængighed i 50 år (4 og 50 kr) 
4 Kr 

 
 
Hvid streg over AG 
 
 

 
Hvid plet mellem R og 1 
 
 

 
1969 
Nordisk samarbejde (6,50 og 10 kr) 
6,50 Kr 

 
Hvid plet i skibet længst 
mod øst 
 
 

 
Europa  X (13 og 14,50 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Repulikkens 25 års dag (25 og 100 kr) 
25 Kr 

 
 
Hak i højre guldramme 
 

 
 
1-tal skråt afskåret f.n. 
 
 
 

100 Kr 
 
Stor blå plet t.h. for 
Flag 
 
 
 

Luftfart 50 år 
9,50 Kr 

 
 Kort nedre 
bue på C: Pos. 
11. Billedet 
t.h. viser 

normalt C (set to gange, den ene gang med 
et punkt efter, så det ser ud som brudt C) 

 
 
Plet over N 
(fundet af Hans Erik) 
 
 
 

12 Kr 
  
Hvid plet på vingen 
 
 
 

 
1970 (1, 4, 5 og 20 kr) 
Landskaber 
1 Kr 

 
 
Brun plet 25 mm f.h. og 
2½mm f.o. Set på pos. 31 
 
 
Stor plet over sky 
14½ mm f.v. og 3½ mm f.o.
 
 

Plet i toppen af sky over 
bjerg 

 



                           13

 
Buet streg mellem KR og 
Klippestykke 
 
 
 

 
Plet over K (fundet af Carl) 
 
 
 
 
Plet mellem K og R (fundet 
af Carl) 
 
 

 
5 Kr 

 
Plet skråt over bjergtop 
7½ mm f.v. og 5 mm f.o. 
(også fundet af Hans Erik) 
 
 
Plet ud for bjergtop 
7½ mm f.v. og 6 ¾ mm f.o. 
(fundet af Hans Erik) 

 
Plet t.v. for klippesøjle 
17 mm f.v. og 8½ mm f.o. 
 
 

 
Hvid ”fugl” ved foden af 
5 (10. række) 
 
 

20 Kr 
 
Lys plet i toppen af 
klippeside 
19 mm f.v. og 1 ¾ mm f.o. 
 
 

 
Højesteret (6,50 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
 
 

Håndskrifter (5. 15 og 30 kr) 
5 Kr 

 
Plet i vest 1 mm f.v. og 9 
¼ mm f.o. 
(fundet af Hans Erik) 
 

15 Kr 
 
 
Lys plet 8½ mm f.v.  
og 2 ¼ mm f.o. 
 

30 Kr 
 
Plet 6 ¾ mm f.v. 
og  3½ mm f.o. 
 
 
 

Europa XI (9 og 25 kr) 
25 Kr 

 
 
Hvidt felt i netværk 
19½ mm f.v. og 12½ mm 
f.o. 
 
 

 
Islands Sygeplejerskeforening 50 år 7 kr)
Ingen afvigelser fundet 
 
Grímur Thomsen (10 kr) 

 
 
Lille hvid plet S for GR 
(6½ mm fra v. og 4 ¼ mm 
f.o.) 
 
 

 
Grå plet ud for venstre øre
19 ¾ mm f.v. og 10 mm 
f.o 
. 

 
 
Grå plet 20 ¾ mm f.v. og 
6½ mm f.o. 
(fundet af Hans Erik) 
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Kunstfestival (50 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Naturbeskyttelsesår (3 og 15 kr) 
3 Kr 

 
 
Hvid plet over KR 
 
 
 

15 Kr 
 
Hvid plet 
Set på pos. 42 i et lige ark 
(18½ mm f.v. og 7 mm 
f.o.) 
 

Forenede Nationer 25 år (12 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Her slutter håndbogen, og dermed er det 
første mål med denne artikelserie nået 
 
1971 
Flygtning 71 (10 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Europa XII (7 og 15 kr) 

 
Utakket prøvetryk uden gummi og i 
værdien 9 Kr. Attest: Lasse 
Højland online jan 08. Opråb 1000 kr 
 
Postgiro (5 og 7 kr) 
5 Kr 

 
 
Plet i “I”, set på pos.7 
i et ulige ark 
 
 

 
Plet før ”T”, set på pos. 49
i et ulige ark 
 
 
 

 
Lys plet over ”PO”, set på 
Pos. 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plet mellem S og T 
 
 
 
 
 

Oliv plet i N 
over TG og lille 
plet under R’s 
højre ben 
(fundet af Hans 
Erik) 
 

7 Kr 
 
 
Manglende blå 
farve, så mærket  
fremtræder rent gul
 
 

 
 
 
Plet SØ for sidste ”O”, 
set på pos. 40 i et ulige 
ark 
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Lys plet ved siden af  
accent  over Ó 
 
 
 
 

 
Det patriotiske selskab 100 år (30 og 100 
kr) 
30 Kr 

 
Plet I Vest nedenfor 
vingespidsen 
ud for “Đ” 
(fundet af Hans Erik) 
 
 

Fiskeindustri (5, 7 og 20 kr) 
5 Kr 

 
 
 
Viser på vægten 
 
 
 
 
 
 
Blå ramme på vægten 
forskudt nedad (set 2 
gange) 
 
 

 
1972 
Herðubreid (250 kr) 
 
Grundig omtale af Leif Fuglsig i 
IslandsKontakt 39/2001 
 
Her viser Fuglsig både ”solstrålen” (svær 
at se) og ”Missil” på himlen til venstre (en 
streg på tværs af linierne nedad mod 
bjergsiden) samt en tynd lodret linie på 
bjerget 13 mm fra venstre, pos. 10 i ark 2D 
 
(Iflg Rapport 52/1982 var det Sigurður 
Thormar som opdagede varianten 

”solstråle” (lys stribe fra H i venstre 
overkant med 45 grader hældning nedad 
mod højre til sletten.  
 
Herðubreid tryktes i ark med 25 mærker 
med 12 forskellige arknumre: 
2A,3A,4A,2B,3B,4B,2C,3C,4C, 2D,3D og 
4D. ”Solstrålen” findes i pos 21 i 4B, som i 
lang tid var ukendt, men nogle få er dukket 
op. ST antager, at det er 30-40 ark.. På 
Kephila apr 1986, solgtes 4B, 2 stk og 1B 
med solstrålen for 450 kr (opråb 500)) 
  

”Missil” på himlen til 
venstre (en streg på tværs 
af linierne nedad mod 
bjergsiden) 
(Billede fra Johnny – 
Göteborg, nu også fundet 
af mig) 

 
Et andet missil ? 

 
Fundet på brev fra 1980 
 
 
 
 

 
”Lys plet ved bjergets 
fod”, 15 mm fra højre i 
Ark 2B, pos. 15 
 eller ”sne i lavakant” 
 

 
 
”Fugle på vandet” (to små 
blå streger inde på midten 
i det ”klare” område) 3D, 
pos. 8 
 
 

 
 
”Sten på bjerget” (sort 
plet nær bjergets top), 2A, 
pos. 23 
 

 
 
(fortsættes) 
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Följande artikel är från Frím kjablaðið  nr 2/2011 Nr 24, e  
Översättningen från Isländskan är gjord av Hilmar Eliasson 

(med tillstånd från Hálfdan Helgason) 
 

Specimen och annat kul 
  

Övertryck på isländska frimärken eller brevkort (en variant av kombinerad postväxel och telegram som 
skickades med post) är ingalunda ovanligt som de flesta samlare av frimärken självfallet vet. Många 

sådana exempel har belysts både i frimärkstidningar och i special utgåvor. Den här gången ska de tre 
övertrycken på 5 aur grön (Þrir) från 1897 och Í  GILDI (giltigt) övertrycket från 1902 och 1903. 

  
Det är inte meningen att detaljgranska övertrycken som utfördes efter beställningar av isländska 

postverket utan att berätta kort om tre berömda övertryck som alla tre trycktes utomlands. 
  

Världspostförening UPU 
  

I Internationella postverkets (UPU) bestämmelser finns bestämmelser att medlemsländerna ska skicka 
in ett visst antal av de utgivna frimärken och brevkort till huvudkontoret i Schweitz. Huvudkontoret 

skickar sedan dessa exemplar vidare med övertryck till övriga medlemsländer. 
Det var även tillåtet att skicka exemplar emellan styrelserna direkt utan att använda huvudkontoret 

som mellanhand. Idén bakom dessa riktlinjer var att kunna ha en överblick vilka frimärken som fanns i 
cirkulation i de olika länderna samt att minska risken för förfalskningar. 

  
Specimen 

  
Den vanligaste övertrycket är utan tvekan SPECIMEN som finns både på Kristian IX upplagan och Två-

kungar upplagan. Så är det både med den ordinarie upplagan samt serviceupplagan. SPECIMEN 
upplagan trycktes i Schweitz och skickades sedan vidare till Internationella postverkets högsta chefer. 

Övertryckets SPECIMEN finns också på Altingets jubileumsfrimärken. Det övertryck utfördes av 
tryckerierna Elbemül i Wien och De La Rue i London (flygplansfrimärke) som även tryckte frimärkena.  

 

 
 

Madagascar 
 De stämplade frimärkena och brevkorten som postverket på ön Madagaskar (som var en fransk 

koloni) är välkända. Till exempel såldes en del sådana frimärken och brevkort på auktion i England ur 
en samling som tillhörde Angus Parkers islandssamlare. Dessa stämplar kategoriseras inte som vanliga 

övertryck som tagits upp tidigare i texten utan dessa stämplar kan beskrivas som en sorts 
mottagandestämpel. 
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 Ultramar och Colonial 

Mer ovanlig runden 
till dessa öve rtugal utan 

övertryck stämplades med ö er i sällsynta fall COLONIAL 
för att sedan skickas vidare till po dien och Angola i Afrika. 

  
 är övertrycken ULTRAMAR och COLONIAL. Många samlare har funderat över bakg

rtryck. Frimärken och/eller brevkort som hamnade på postverket i Po
vertrycket ULTRAMAR (andra sidan havet) ell

rtugisiska kolonier såsom Goa i In
 

 
 
 

Utgivningsplan för Rapporten: 
 
Mars                 Vecka 12  Manusstopp vecka 10 
Augusti             Vecka  33 Manusstopp vecka  31 
December         Vecka  50 Manusstopp vecka 48 

 

Föreningen Islandssamlarnas årsmöte 2012 
 
Föreningens årsmöte avhölls som vanligt på Stockholmsmötet i Mars. 11 medlemmar hade tagit sig till 
Östermalms föreningsråd. 
Det blev en förändring i styrelsen, alla ledamöter s val blev omvalda, dock så hade 
Tomas Olsson avsagts sig omval. Till ny ord  Björn Söderstedt och vi andra får tacka för 
för

Sekret
Kassör                                                Leif
Ledamöter                                          Kjell Idling och Claes Forshill 
Suppleant                                           Anders Fridell 
Redaktör för Rapporten                     Leif Nilsson samt Kjell Idling från Stockholm samt från Göteborg  
              Kaj Librand och Bengt Påhlman 
Revisor                                               Jan-Ove Brandt 
Valberedning                                     Leonard Karlsson samt sammankallande Stig Österberg 
 
Styrelsen tackar ännu en gång för fortsatt förtroende. 
Sekreteraren 
 

om stod i tur för om
förande valdes

troendet att verka för föreningens bästa under det följande året och vissa utav oss på två år. 
 
Ordförande                                        Björn Söderstedt 

erare                                        Mikael Magnusson 
 Nilsson 
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Isländsk design III, Grön energi, Norden vid havet II           Utgivningsdag 22.03.2012 

Isländsk design III mode 

Mode är temat på tredje serien av frimärken 
tillägnad Isländska designers. Skor och 
strumpor på 50 g frimärket är designade av 
Hugrún Dögg Árnadóttir och Magni 
Þorsteinsson. Deras företag är KronKron. Deras 
skor och strumpor har blivit uppmärksammade 
för dess uppfinnings rikedom, färg och form. 
Klänningen på 100 g frimärket är designad av 
Steinunn Sigurðardóttir. Hennes artistiskt utförda kreationer, knyter an till gamla tradionella Isländska 
hantverket stickning. Islandströjan i ull är tir av Farmers Market fashion 
company. Företagets inledande pamflett konstateras att urliga ingredienser är ledmotivet Bergthoras design, 

uppm ör 
d
räddn ev 
50g till Europa (ISK 175), brev 50g utanför Europa (ISK 230). 

Grön energi 

Island har en unik position när det kommer till frågan 
om energi. Islänningarna använder mer energi per 
capita än något annat land. Andelen förnyelsebara 
energikällor är ovanligt stor, år 2008 kom cirka 80 % 
av den totala energi konsumtionen från förnyelsebara 
energikällor. Geotermisk värme används till att värma 
upp 90 % av hushållen på Island. Vattenkraften är en 
annan stor energi källa, Island har cirka 37 stora 
vattenkraftverk och cirka 200 små vattenkraftverk. 
Landsvirkjun bildades för att konstruera kraftverk till 
den energikrävande industrin. Aluminium och 
relaterade produkter står för 40 % av landets totala 
export. Stora områden med mycket geotermisk energi i södra Island används både till uppvärmning och grönsaks 
odling. Dessa områden svarar för hälften av landsvattendragen hydro-energi i landet och cirka 70% av 
landsvattendragen geotermisk energi. Med användning av el i trädgårdsodling har jordbrukare kunnat tillgodose 
inhemsk efterfrågan för tomater och gurka. Stora framsteg har ägt rum i hortculture under de senaste åren vilket 
innebär att under tio år tomat-produktion har ökat med 200 procent och produktionen av gurkor fördubblats. 
Designer: Hlynur Ólafsson.  
Valör: Brev 50gr inrikes(ISK 4x97=388), brev 50g till 
Europa (ISK 4x175=" 700)  

Nor

Sjör
århu
faro
kraf
den Isländska sjöräddningen (ICE-SAR), samarbetar 

timt i räddnings operationer till lands och till sjöss. 
Yrkesskickligheten 
r känt över hela vä

Jonas 
rlendsson. Designer: Hjörvar Harðarson/Jónas Erlendsson (foto). Valör: Brev 250g Inrikes (ISK 155). 

designad av Bergþora Guðnadót
nat

inspirerade som hon är av isländska heritage där människor och djur lever nära till naturen. 66 ° Nord har 
ärksammats för sin innovativa design av högkvalitativa material. Företaget har fått många utmärkelser f

esign och marknadsföring. Bland företagets produkter är kläder för arbetstagarna som polisen, brandmän och 
ing.Designer: Örn Smári Gíslason/Sveinn Speight (foto). Valör: Brev 50/100g inrikes (ISK 97/110), br

 

den vid havet II 

äddningen är temat för 2012 Nordiska frimärken. I 
ndranden, har Isländska fiskare levt med havets 
r. Många liv har spillts i kampen mot naturens 
t. Den Isländska Kustbevakningen och Landsbjörg, 

in
hos de Isländska räddningsteamen 
rlden. Kustbevakningen spelar en ä

viktig roll vid räddningsaktioner till sjöss med 
helikoptrar, fartyg och flygplan. Kustbevakningen har till sitt förfogande två flygplan, två helikoptrar och tre 
fartyg, Ægir, Týr och Þór. Den kommande utgåvan visar en räddningsaktion den 9:e mars 2004 när TF Líf, 
kustbevakningens helikopter, räddar sexton besättningsmän på fiskefartyget Baldvin Þorsteinsson EA 10. 
Fartyget hamnade i sjönöd söder om Island då näten fastnat i fartygets propellrar. Räddningsmanskap från ICE-
SAR assisterade från land. Frimärkets design är baserat på ett prisbelönt foto av nyhets korrespondenten 
E

Kjell Idling 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG vintern 2012 

möter och övriga funktionärer. 
 Johnny Pernerfors 

ice ordförande Bengt Påhlman 

5. ledamot  Karl Erik Jägard 
Ingvar Ottosson 

Revisorsuppleant Lennart Larsson 
gdén och J-O Artvik 

r-Åke Mårtensson, Bengt Påhlman, Owe Jacobsson, 
 Gustavsson. 

VIII och det isländska frimärksåret 1912, 

 
Vårsäsongen 2012 inleddes den 12:e januari med Seyðisfjörður som mötestema.  

tt bildspel m d vykort och  Johnny Pernerfors. E e  andra bilder hade sammanställts av
28 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Rolf Gustavsson, Jouko Nusiainen, Sven-Åke Carlsson  

ch Lennart Larsson. o
 

 den 9:e februari valdes styrelseledaVid årsmötet
rdförande O

V
Sekreterare  Kaj Librand 
Kassör  Owe Jacobsson  

Revisor   

Valberedning  Hasse Win
 
Närvarovinster tillföll Bengt Olofsson, Pe
Mats Ahlmark, Kjell Marmbrink och Rolf
22 medlemmar var närvarande.  
 
Vid mötet den 8:e mars var temat Fredrik 
Sekreteraren berättade och visade bl. a. vykort ur ordförandens samling Konungsförin.. 
Närvarovinsterna gick till Kjell Nilson, Rolf Gustavsson och Bengt Olofsson. 
Extravinst till Hasse Wingdén. 
25 medlemmar deltog vid mötet. 

     Kaj Librand 
 

 
Vykort ur Johnny Pernerfors samling ”Konungsförin” 
”Fredrik VIII besöker en isländsk bonde” 

 

47 ÅR        1965 24 april 2012  

 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG     
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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 
 

9 Maj  Säsongsavslutning hos Leif Nilsson i Södersvik 

För 2085 

Aktuell information om vårens möten införs löpande på vår webbsida 

 

 1 Mars  Årsmöte 2012  
 Liten auktion  

 
12 April  Åländska fartyg som har trafikerat Ålandshav 

tar   Björn Söderstedt berät
  Liten auktion 
 
1
  OBS! Lördag, mötet börjar kl 12.00 
  anmälan på tel 0176-4
  Liten auktion 
 
6  Sept                          Första höstmötet 
 

 
 

http://www.islandssamlarna.se/ 
 

Möteslokal: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 

ten 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. 

 
 

FÖRENINGEN ISLANDSSAMLARNA FYLLER 50 ÅR 2012

Vid Fältöversten, ingång precis vid busshållplatsen 
T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) 

 
ta torsdagen i månaden. Mötena börjar kl. 19.00. Mötena hålls den förs

På alla mö
 

 
 
Tack alla Medlemmar som hittills har betalat sin medlemsavgift. Vi saknar fortfarande ett 
antal som EJ har betalat sin medlemsavgift. Den är bara 120:- till plusgiro 40 29 57 -5 eller 
för utlandsboende: 
 
IBAN SE 47 9500 0099 6034 0402 9575         BIC NDEAESS              eller: 
 
Medlemmar boende utanför Sverige betalar via PayPal till  alltinget@telia.com 
 
OBS! Vid PayPal-betalningar tillkommer en avgift på SEK 10:- 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

  Program för våren 2012 
 
April      12      Isländska helsaker efter 1960. 
         
Maj        10      Den ökändes kväll.  

       Mr Djúpivogur.  ”Från okänd till ökänd.” 
    
           

V öten och ta 
del av kvällens tema och den 

till. 

älkommen till vårens m

sedvanliga mötesauktionen.  
Vi bjuder på kaffe med något gott 

 
 

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

hållplats SKF  
(spå  6, 7 och 11,samt buss 58, 5rvagn 9 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 3304. 

E
 

mail: islandsklubben@bredband.net 
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Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg 
 

öreningen IslandssamlarnaF  Hemsida: http://www.islandssamlarna.se/  

Plusgiro 40 29
 
Ordförande  

jörn Söderstedt Mikael Magnusson  
rottn

112 42
Tel 08-651 09 89 
ordforande@islandssamlarna.se

 
 57-5 BIC:NDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 

Sekreterare 
B
D ingholmsvägen 21 Frövigatan 7  

 Stockholm 124 70 Bandhagen  
Tel 08-647 31 28  

 sekreteraren islandssamlarna.se@   
 
Ka

rnvägen 12 Leif Nilsson 
61 94 Norrtälje Kaj Librand 

ssör Redaktör Rapport 
Kjell Idling Leif Nilsson 

Ö
7
Tel 0176-420 85 Bengt Påhlman 
assoren@islandssamlarna.sek  redaktor@islandssamlarna.se 

 
Islandsklubben i Göteborg Hemsida:http://hem.bredband.net/islandsklubben/  
 
Ordförande Sekreterare Kassör 
Johnny Pernerfors Kaj Librand Owe Jakobsson 

raggensgatan 5 Björcksgatan 64C Åliden 7 
ngered 

el/Fax 031-54 88 78 Tel 031-25 93 16 Tel 031-331 33 04 

D
418 77 Göteborg 416 51 Göteborg 424 55 A
T
pernerfors@bredband.net sveriges.framsida@comhem.se owejacobsson@tele2.se 

Medlemsansökan Sekreteraren Islands arna / Islandsklubben 
Medlemsavgift Kassören Islands arna 
Äldre Rapporter Kassören Islands arna 
Text till Rapporten Redaktören Islands arna 
Adressändring Kassören Islands arna 
Auktioner i Rapporten Kassören Islands arna 
Auktioner i Övrigt Ordföranden Islands ben  
 
 
Medlem
Medlemm

 
 
Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 

saml
saml
saml
saml
saml
saml
klub

savgiften för 2012 är SEK 120:-  
ar boende utanför Sverige betalar via PayPal till  alltinget@telia.com 

 
 

get@telia.com

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

he annual membership fee 2012 is SEK 120:- T
Residents abroad can pay trough PayPal to account alltin  

lease note! 10:- for PayPal fee 

 porto, dessa är ett måste för Islandssamlarens 
referensbibliot son. 

 

Föreninge mt 
even t 

 
P   Add SEK 
 
Beställ gamla Rapporter, kostar bara 10:-/nummer +

ek då de innehåller mycket läsvärt. Beställning görs till Leif Nils
 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA RAPPORT
ÄR 28 JULI 2012. 

 
n Islandsamlarna Islandsklubben i Göteborg lagrar medlemmarnas namn och adressuppgifter sa

tuella uppgifter om särskilda samlingsområden som var och en anmält. Registret får endast användas intern
inom föreningen och klubben. 

 

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

mailto:alltinget@telia.com

