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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  
___________________________________________________________________ 

 
Hej alla Islandssamlare. Välkomna till en ny spännande frimärkshöst. 
 
Nedan följer en beskrivning av den ”kände Mr. Djupivogur”. 
 
Djúpivogurs räddare……. 
Djúpivogur är Islands äldsta brostämpel som ännu är i bruk. Stämpeln levererades 
hösten 1911 till Djúpivogur men första kända avstämplingen är från början av 
1912. Vid Millenniumskiftet fick man problem med de gamla brostämplarna som 
inte gick att ställa om till 2000-talet. Då detta problem blev känt av allas vår Hasse 
så satte han genast igång att skriva flera brev till postmästaren i Reykjavik och 
även till dem 4 orter som fortfarande hade de gamla brostämplarna i bruk. 
Resultatet av detta skrivande blev att Djúpivogur var den enda av dessa stämplar 
som räddades men den fick byggas om så att man kunde få in en 0:a som årtalets 
första siffra. 
The savior of Djúpivogur, Hasse Wingdén 
Djúpivogur is Icelands oldest bridgecancel still in use. The cancel was delivered 
autumn 1911 to Djúpivogur but the first known cancelation is from the beginning 
of 1912. The change of millennium caused problem with the oldest cancels in use 
1999, but they couldn`t be used after that year.   When this problem came to 
knowledge for Hasse, he begun at once to send several letters to the postmaster of 
Reykjavík and he also wrote to the 4 postoffices where the old bridgecancels were 
in use. The result of this correspondence was that Djúpivogur is the only one of 
these cancels that was saved though it had to be rebuild to get “0” as the first digit 
in the annual figures. 
 

 

Två ex av Djúpivogur B2c1. 
Före och efter sekelskiftet och 
ombyggnaden av stämpeln. 
Two examples of Djúpivogur B2c1. 
Before and after the change of century. 

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
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Dessa tre stämplar B8e, B8b1 och B8b1a är inte så vanliga eftersom den gamla 100-åriga B2c1 
ännu används.  
These three cancels B8e, B8b1 and B8b1a are not so common because the old, 100 years, B2c1 
is still in use. 
     KL 
 

 

VIKTIGA DATUM FÖR ISLANDSSAMLARNA 
Islandssamlarnas 50-års jubileum på Postmuseum 19 -21Oktober 2012 
Medlemsauktion.Del 1 21 Oktober 2012 kl 11.30. Stockholm på Postmuseum. 
Islandssamlarnas årliga stora medlemsauktion.Del 2. 27 Oktober 2012, Göteborg.
Nordia 2012 i Roskilde, Danmark 2 – 4 November 2012 
Nordia 2013 i Gardabær Island 7-9Juni 2013 

 

 
 

Nya medlemmar 
                       Nr     993    Marie Halldin 

                         Nr  G994    Steinn Ragnarsson   
                       Nr     995    Christer Johansson 
               
                  Vi hälsar alla nya medlemmar välkomna 
 
 

 
Föreningen planerar en ny Islandsresa till NORDIA 2013 i Gardabær på 

Island mellan 1-10 juni 2013. Resan är tänkt att gå från Göteborg/Arlanda 
samt att första övernattningen blir i ev. Hveragerði. Sedan ett besök på 

Vestmannaeyjar och uppför syd-ost kusten mot Akureyri och vi planerar att 
vara framme Reykjavik på torsdagen. 

Preliminär anmälan till Leif eller Johnny senast 1 November 
kassoren@telia.com eller pernerfors@bredband.net  

Pris är ej klart i denna stund. Flyg bokas separat. 
 

mailto:kassoren@telia.com
mailto:pernerfors@bredband.net
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Islandssamlarna 50 år 1962 - 2012 
 

Föreningen Islandssamlarna är ett av Sveriges Filatelistförbunds associerad riks-förening 
sedan 1996, firar i år sitt 50- års jubileum. Detta kommer att firas med ett evenemang på 
Postmuseet i Stockholm helgen 19-21 Oktober. Föreningens medlemmar kommer att visa 
delar av sina samlingar i ca 40 ramsidor med det berömda Bibelbrevet som huvud-
attraktion. Jubileet kommer att invigas av Islands ambassadör Gunnar Gunnarsson kl. 
12.00 på lördagen den 20 Oktober. 
 
Föreningen bildades den 16 januari 1962 av 6st Islandssamlare som träffades  
kl. 18.00 hemma hos Folke Löfström i Djursholm, de var Folke Löfström, Bernhard 
Beskow, Sture Hegland (han kommer fortfarande på våra möten i en ålder av 97 år!), Sven 
Zetterberg, Einar Lundström och Lars Ingeman. Tyvärr är de flesta av dessa personer 
borta. 
     Föreningens medlemstal steg ganska raskt efter ett år var det 42 st. och 1966 
passerades 100, idag har vi 278 medlemmar. 
     De flesta medlemmar finns i Sverige 189 st och i Norden inkl. Island har vi 
 58 st. och i övriga Europa 24 st. samt i övriga världen 7st. 1965 bildades Islandsklubben i 
Göteborg som en underavdelning, men Islandsklubben fungerar idag som en egen 
förening. Islandsklubben anordnar idag föreningens stora auktion som sker en gång om 
året i Oktober/November månad, auktionen är mycket populär bland våra medlemmar. 
     1972 anordnades utställningen Allting72 på Postmuseet. Fem år senare Allting77 också 
detta på Postmuseum. 1997 anordnade man utställning tillsammans med Sollentuna 
Filatelistklubb, denna gång var man ute på ”gamla” Sollentunamässans lokaler, Sol-Is som 
denna utställning hette var en regional utställning. 
 
 Föreningen har även bidragit till forskning kring Isländsk filateli vars resultat har utmynnat i 
två st. handböcker, Nummerstämpelhandbok och Kronstämpelhandboken (i nära sam-
arbete med medlemmar från Island och Danmark). Tre st medlemmar har tilldelats förtjänst 
utmärkelser från det Isländska förbundet, Johnny Pernerfors, Stig Österberg samt Leif 
Nilsson. 
      Föreningen håller till i Fältöversten, den första torsdagen i varje månad under jan- april 
samt sep - dec och den andra torsdagen i varje månad i Göteborg. Föreningen ger även ut 
medlemsbladet Rapport med 3 nummer per år. 
      Under jubileet kommer det att anordnas auktion och lotteri med fina vinster i form av 
frimärken och litteratur lottpris 10:-. Specialstämpel och kort kommer att försäljas till ett pris 
av 20:-. Auktionen kommer att ske på söndagen den 21:a oktober kl 11.30 , visning av 
auktionsobjekten sker på lördag och söndag. 
Handlare: Islandsspecialisten AB samt Postiljonen AB som kommer att försälja 
FACIT 2013 till mässpris enbart under lördagen. 
 
Banketten kommer att hållas på Sjöfartshotellet i Stockholm, Katarinavägen 26, ca 300 m 
från Slussens T-banestation, Kl 19.00. Boendet sker på hotellet. 
Anmälan om deltagande till Banketten och boende görs till Mikael Magnusson, 
Tel: 08-647 31 28 eller 0704-80 01 84 (Om särskilda önskemål om mat mm finns meddela 
då Mikael) 
 

SENAST 1 Oktober 2012 OBS anmälan är bindande 
 
Priset för banketten är 300:-/pers, då ingår fördrink, förrätt och 
varmrätt samt efterrätt och 1 glas vin eller öl. 
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Island, Enkelt brevkort F nr 45. 
 

Detta brevkort som bestod av ett formulär med ett eller två påklistrade frimärken såldes av 
isländska posten under andra halvan av 1960-talet. 7 olika frankeringar är kända. 

De är inte så vanliga och upplagan är okänd. 
Enligt FIP:s reglemente är inte formulär med påklistrade frimärken att betrakta som helsaker och 

detta kort kan inte ställas ut i en helsakssamling. De kan givetvis ställas ut i andra 
utställningsklasser som traditionell, posthistoria, open etc. 

Eftersom kortet sålts och använts som brevkort (helsak) har det medtagits i katalogiseringen. 
 

 

Brevkort (enkelt) F. nr 45 = formulär med påklistrat frimärke (såldes inte utan frankering). 
7 olika frankeringar kända. 

 

Facit och Ringströms helsakskatalog 
anger att detta brevkort gavs ut 1966.  

Att valören 2,00 kr finns med bland de kända 
frankeringarna gör det troligt att det gavs ut 

tidigare då 2,00 kr var portot för lokalt 
brevkort 01.10.1963 - 31.12.1965. 

Från 01.01.1966 var portot  
för lokalt brevkort 2,50 kr. 

Bilden till höger visar del av kort stämplat 
22.XI.1965. 

Är det någon som har detta kort stämplat 
med ett tidigare datum? 

Skicka gärna en kopia till redaktionen. 

F 421 utgivet 15 juli 1964 
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F 380 utgivet 29 november 1960 F 382 utgivet 11 april 1961 

 
 

F 382 utgivet 11 april 1961  
F 452 utgivet 17 januari 1968 

F 456 utgivet 21 maj 1968 

 
F 461 utgivet 1 december 1968 F 404 utgivet 20 november 1962 

 

Är det någon som känner till fler frankeringar på detta kort? 
Skicka gärna en kopia till redaktionen. 

     Kaj Librand  
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Exotic Destinations VI - Letters ‘G’ and ‘H’ by Brian Flack 
 
 

GUADELOUPE 
 

Denna ö namngavs av Christopher Columbus efter ett spansk kloster vid Estramadura i 
Spanien där en uppenbarelse av Jungfru Maria hävdades. Under flera århundraden 

Frankrike och Storbritannien stred om innehavet av Guadeloupe antingen våldsamt eller 
genom fördrag, och då skulle du tro, det var även en period av svensk kontroll från 1813 
till 1815, efter vilket Frankrike återfick ägande, som har fortsatt än i dag. Dess aktuella 
status är Franska Utomeuropeiska Departement 971. Min korrespondent bodde i St. 

Barthélemy, en ökommun som avskilt från Guadeloupe för administrationen så sent som 
2007. Vi delade en ömsesidig vän vars fru kom från St Kitts i Västindien. Vår 

korrespondens fortsatte periodvis under ett par år eller så, och sedan upphörde den 
efter den stora katastrofen som drabbade öarna Guadeloupe den 17: e  September 
1989 när orkanen Hugo ödelade Montserrat och delar av Guadeloupe med allvarliga 

skador på egendom och vissa förluster av människoliv. Många människor blev hemlösa 
och jag har inte hört från Mlle Berry igen. Jag har ofta undrat vad 

som hände henne. 
 
 
 

 
 
 

Cancelled Ólafsvík B2c1  dated 12.X.87.  
26kr letter rate to outside Europe,  1.7.87 to 14.1.88.  
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HAWAII 

Denna ögrupp är belägen 3500km från USA, detta är en av de amerikanska staterna, 
blev den 50:e och sista staten att läggas till unionen 1959. Öarna infogades av USA 

1898 under en period av amerikansk koloniala expansion (Ursäkta om det upprör våra 
amerikanska kusiner men annars hur skulle du beskriva det?). Honolulu vilket innebär 

"skyddad hamn" är huvudstad och ligger på ön O'Ahu, en av många hundratals öar 
som utgör Hawaii. Jag antar att Hawaii är på de flesta människor förteckningar över 

exotiska semesterorter för att inte glömma den filatelistiska delen. 

 

 

 

 

Avstämplad Reykjavik 1 typ B8e daterat 13.I.1971. 
Ankomststämplad HONOLULU HAWAII JAN 19 1971 
AWAA STA. och en dålig stämpel som inte tydligt, vilket är 
HONOLULU HI. PO. BILAGA USPO JAN 18 1971. 
Brevet är frankerat med 32kr. Utanför Europa flygpost från 
1.11.70 till 30.6.71 uppgick 16kr för brev upp till 10 gm, 
plus 16kr i rek.avgift (från 1.11.70) = 32kr 
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ISLAND 

Lite om inlands paketförsändelser 1873-1940 (Artikel från Nordiakatalogen 21-23 
oktober 1994) 

Av Olafur Eliasson 

Med denna artikel vill jag försöka belysa paketposten i Island i gamla tider, transportsätt, 
portotaxor och perioder m.m. Då en stor del av de bevarade följebreven från förra 
sekelskiftet samt från de första två decennierna på 1900- talet, assurans samt rek avgifter 
är medtaget. Denna översikt avslutas vid 1940. Den 1:a januari 1940 trädde en ny postlag 
med nya avgifter i kraft, där posttaxorna var helt omarbetade och förenklade. Denna lag 
markerade en naturlig avslutning av tidigare paket porto period. 
 

 
Fig. 1. Landpostbud till häst. 

 
De övriga postlagarna samt de postala reglementen och instruktioner till postpersonalen 
illustrerar på ett utmärkt sätt de svåra förhållandena lantbrevbärarna hade att brottas med 
i ett väglöst land, det fanns även strida strömmar som skulle forceras. Men även 
tidtabellen skulle hållas i all slags väderlek. Transport medlet att tillgå var hästryggen när 
föret tillät, fig1, annars var det apostlahästarna som gällde med postväskan på ryggen. 
Reglementena samt portokostnaderna belyser också utvecklingen i transport tekniken: 
Först kom kustsjöfarten, senare bilar och flyg. 
Transport läget blir avhandlat för sig, men befordringen skedde huvudsakligen med 
lantbrevbärare. 

Lantbrevbäring. 
De första bestämmelserna angående paketpost i Island finns i kungörelse om post-
väsendet på Island 3:e maj 1872. Där står bl.a. om paketförsändelser (omfattar också 
penga- och värdeförsändelser, som inte kan betraktas som brev). ”För att en 
paketförsändelse skall befordras av posten, får längden inte överskrida 18 tum och 
bredden 9 tum samt att vikten inte överskrider 5 pund. Vikten gäller dock inte penga-
försändelser, de mottogs om vikten inte överskrider 16 pund. När posten på grund av 
årstiden framfördes till fots, mottogs inga försändelser över 2 pund respektive 5 pund för 
pengaförsändelser och att storleken gör att den får plats i postväskorna.” 
 
Redan här har framkommit två principer, som återkommer i paketreglementet i följande 
decennier, nämligen mycket begränsad vikt vintertid samt en relativt mycket högre 
viktgräns för paket innehållande mynt. 
Detta sista har sin förklaring i att man i Island hade en stark misstro mot banksedlar, 
kanske ett arv från den danska statsbankrutten 1813, när sedlar blev i det närmast 
värdelösa. Då var det bättre med guld – och silvermynt, och den största delen av valutan i 
landet var i mynt. 
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Från postens allra första år är det några kända följebrev med pengaförsändelser. Alla brev 
utom två, varav det ena är det kända bibelbrevet, fig 2, finns i isländska arkiv. Det visade 
sig snart, att posttransporten om vintern var ett vanskligt äventyr, så i november 1881 
finns följande paragraf i ett tillägg till postlagen: 
”Med lantbrevbäringen från november till mars är postpersonalen om vädret tillät, icke 
tvungna att motta försändelser vägande över ett pund.” 
Detta blev ännu mer betonat med lag nr.2 av den 3:e januari 1890. Där tillkom nämligen 
en speciell vintertaxa, gott och väl tre gånger högre än den tidigare avgiften, som 
fortfarandegällde som sommarporto. Lagens § 3 lyder: 
”Porto för förslutna paket, som skickas med lantbrevbärare mellan sista torsdagen 19- 25 
oktober till sista lördagen 14- 20 april”(Gammal isländsk tideräkning).Från perioden 1876- 
1902 finns det många bevarade följebrev. De allra flesta finns i isländska arkiv, men några 
finns i privat ägo. Dessa följebrev har oftast en hög eller en väldigt hög frankering, oftast 
när det rör sig om värdeförsändelser i fig. 3, 4 och 5 visas några exempel på den typen av 
försändelser. 
 

 

 
 
Fig. 2.  
 

 
 
„Bibelbrevet", isländsk filatelis mest berömda och „sägenomspundna" objekt. Brevets 
historia är omtalat i David Feldmans S.A. katalog nr. 5 från firmans auktion, den 10.-15. april 
1983. PA brevets framsida är det en notering, som i översättning lyder: „Medföljer en 
förseglad Myntkasse med 75 Kr. i 10, 5, 2 och 1 Öres Mynt =37Rd 48 Sk. Märkt „75 Kr. Lf 

". Pakets vikt är noterat: 10 pd och 82 kvint. 
Den posthistoriska fakta är således: Brevet är ett följebrev med en penningsförsändelse 

från Landfogden („Lf" i noteringen) i Reykjavik till fogden i Arnessysla, avstämplat den 21. 
10. (1875). 
 
Taxa: Vikttaxa: 16 sk/pd x 11       = 176 sk. 
 Värderavgift: 4 sk./100 Rd.     =     4 sk. 
 Totalt:                   180 sk. 
 
Ut från paketets vikt kan vi konstatera, att postbudet har varit till häst på denna tur, idet att 
vikten av paketen överstiger den största tillåtna vikt, ett gående bud måste transportera. 
(Privat ägo. Foto: David Feldmann. S.A.). 
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Från perioden 1876-1902 finns det många bevarade följebrev. De allra flesta befinner sig i 
isländska arkiv, men också finns det några i privat ägo. Dessa följebrev har som oftast en 
hög, till en mycket hög, frankering, idet som oftast handlar om värdeförsändelser. I fig. 3, 4 
og 5 visas några exempel av följebrev. 
 

 
 

Fig. 3.  
 
Följebrev med ett värdepaket från Isafjörður till Reykjavik 3.3. (1884). Påtecknat: 
„Härmed en försegad Myntkasse med 216 Kronor, märkt Adressen". Vikten är noterat, 
„Pund 0,74", samt „Talið", vilket betyder, att postmästaren i Isafjörður har företagit en 
uppräkning av beloppet. 

Taxa för paket med landpostbud: Vikttaxa: 30 aur/pd x 1 = 30 aur + värdeavgift: 5 
aur/100 kr. x 3 = 15 aur, i allt 45 aur. 
(Islands Nationalarkiv). 
 
 

 
Fig. 4.  
 

Följebrev med ett värdepaket från Hraungerði till Hornafjörður, vikt 211 kvint. Avstämplat 
1.3. okänt vilket år, men jf. Tryckbestämmelsen av 10 aur frimärkerna, är det tidigaste 
möjliga årtal 1897. En notering på brevets framsida lyder: „Medföljer ett Paket, värde Kr. 
2.303,20, märkt B.J. ". 
Vintertaxan för paket med landpostbud: Vikttaxan: 25 aur/25 kv. x 9 = 225 aur + 
värdeavgift: 5 aur/100 kr. x 24 = 120 aur, totalt 345 aur. 
(Privat ägo). 
 

Forts. 

 
 



    11

       Moderne varianter 10 
af 
Orla Nielsen 
 
1972 

 

Herðubreid (fortsat) 

 

Mørkeblåt. Med en anden 
korrekturpåtegning. 
Desuden har jeg fundet forskellige: Med mellemstykke. ”Hidtil ukendt sjældenhed”. 

Postiljonen mar 2000, opråb 200 Euro, 
hammerslag 230 Euro. Igen Højland nov. 2000, 
opråb 3500. Igen okt 2001, opråb 3000, 
hammerslag 4500. 

 

 
Gutter pair. Postiljonen mar 2000, opråb 200 
Euro, hammerslag 210 Euro. Højland nov. 2000, 
opråb 3500. Igen okt 2001, opråb 3000, 
hammerslag 4400. Også Postiljonen sep 2000, 
(ikke identisk) ”one stamp slightly creased”, 
opråb 150 Euro, hammerslag 150.  
Det afbildede igen: Højland maj 08 (Jens 
Olesen) Opråb: 2500, hammer 2300 
 
Blåt prøvetryk utakket findes også i gutter pair  
(solgt for 210 Euro i mar 2000 på Postiljonen) 
og 4-blok med rødt korrektionsmærke (solgt for 
230 Euro samme tidspunkt og sted).  

 
Gråt prøvetryk. Lodret fold. Højland feb 2007, 
opråb 1500, hammer 135 
 
 
 
 
 

 
To små blå pletter i v. side 
(½ mm f.v. og 5 mm f.o.) 
 
 
 
 

 

 

 
Blå streg t.v. for 1. blomst 
t.h. (31½ mm f.v. og 13 
mm f.o.) 
 
 
 

 
 
Blå plet i sø 
(30 ¼ mm f.v. og 10½ mm 
f.o). 
 

 
Blå plet i himlen tv 
(6 mm f.v. og 6 mm f.o. 
 
 

 
 
 
 

Brud nederst på 
Đ  
(fundet af Carl) 
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Europa XIII (9 og 13 kr) og 
Kommunalstyre i 100 år 
 
Ingen afvigelser fundet 
 
Skak VM 
Referat fra gruppemøde 26.11.80. Fuglsig havde 
sendt 3 mærker, hvor sølvtrykket manglede.. 
Ingen havde hørt om den fejl. 
 

Almindelig skæv 
fejl- 
perforering, 
Højland feb 2007, 
opråb 500 kr,  
 
 
Ualmindelig 

fejlperfore-ring. 
Kun 1. række, 
hvor mærkerne
kun måler 31 m
i stedet for, som

 
m 
  

B e

( s
A 1
 
 

 
 

normalt,36 mm. 
Tilsvarende: Højland nov.09, opråb 1000, 
hammer 900 

 
 
Rødbrun plet 22½ mm f.v. 
og10 ¾ mm f.o. (set i ark 3A 
på pos. 21) 
 
 
Rødbrun plet ud for Í 22½ mm 
f.v. og 13½ mm f.o. (set 3 
gange). Også på Göteborg 
auktion: 

Pos 5 i en del af oplaget. 
 

 
Stor sort ekstra ”ø” SØ for 
Sydamerika 
(set 2 gange) 
 
 
Rødbrun plet SV for tårnets fod 
(23 mm f.v. og 18½ mm f.o.) 
 
 

 
 
 

 
 

”Sølv ø” i ”felt B2”, set i                 
pos. 1 (8 mm t.v. og 20 
mm f.o.) 
 
Drivhuse (8, 12 og 40 kr) 
Ingen varianter fundet 

 
Island og kontinentalsoklen 
 
 

Fejlperforering  
 
 

”Rød trawler” på pos. 41 (  
i A-ark ) 
Facit 505  
v1 
 
 

Blåsort plet (også kaldet 
Grimsvatn) 
19½ mm f.v. og 17 mm 
f.o.. Pos. 7 i A-ark 
 
 
 
Rød trawler S for Island 
Pos. 13 (I A-ark) 
 
 
 
 
lå plet i marg

f.o. 

Fundet af Han
ndersen i 199

n i 6. tak 

Pos. 14 i A-ark 
 Erik 
) 
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Blå plet (20 mm f.v. og 20½ 
mm f.o.) 

f.v. og 20½ 
mm f.o.) 
Pos. 26 (i A-ark) Pos. 26 (i A-ark) 
  
  
Blå plet i havet NV (2 mm f.v. 
og 11 ¾ mm f.o.) 
Blå plet i havet NV (2 mm f.v. 
og 11 ¾ mm f.o.) 
  
  
  

  
  
Blå plet og lille rød plet i  Blå plet og lille rød plet i  
jøkel jøkel 
  
  
  

  
  
Ekstra ø ved sydkyst Ekstra ø ved sydkyst 
  
  
  

  
Hvid cirkel t.v. for Í Hvid cirkel t.v. for Í 
(fundet af Hans Erik) (fundet af Hans Erik) 
  
  
  
  
Hvid cirkel t.h. for Í Hvid cirkel t.h. for Í 
(fundet af Hans Erik) (fundet af Hans Erik) 
  
  
  
  
Endnu en th for I Endnu en th for I 
(fundet af Hans Erik) (fundet af Hans Erik) 
  
  
  
  
Farveløs plet t.h. for Í Farveløs plet t.h. for Í 
(fundet af Hans Erik) (fundet af Hans Erik) 
  
  

  
Hvid ring t.h. for L Hvid ring t.h. for L 
(fundet af Hans Erik) (fundet af Hans Erik) 
  
  

  
  
  

Velgørenhed – Arktisk terne Velgørenhed – Arktisk terne 
  
Hos Enger dec. 96: Sættet til salg uden 
brun farve (Lieb.: Opråbspris 1500).  Ikke 
solgt. 

Hos Enger dec. 96: Sættet til salg uden 
brun farve (Lieb.: Opråbspris 1500).  Ikke 
solgt. 

 
Igen mar 1997. ”Noe mindre rusk i limet” 
Opråb 1200 

 
 
9+1 Kr: Klart brud f.o. i R 
(øverste del af buen) i KR, 
pos. 4  
 
 
 
Hvid plet i Vest lidt over 
midten 
(fundet af Hans Erik) 
 
 

 
7+1 kr 

 
 
”Hvid ring” 3,5 mm f.v. og 
13 mm f.o. 
 

 
Har også set ”hvid ring i NV”, men har 
ikke billede 

 
Hvid plet tv. for hale 
 
 
 

1973 
Europa XIV (13 og 25 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
100 års frimærkejubilæum 
Den mest ”berygtede” og omdiskuterede 
udgave siden altingsserien  
(10, 15, 20, 40 og 80 kr) 
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Leif Fuglsig: Grundig omtale  i IslandsKontakt  
23/1996 
 
.I rapport 45/1981 er vist et resultat af 
undersøgelser af fluorescensen på disse mærker: 
10 Kr  lyser i hvid farve under 
 kvartslampe: 100 % 
15 Kr:  -           -                                           
 : 100 % 
20 Kr.: Hvid : 25-30%, rødbrun: 70-75% 
40 Kr: Hvid:   75-80 %, rødbrun: 20-25% 
80 Kr: Hvid:   90-95%, rødbrun: 5-10 % 
Fluorescensen stammer fra en belægning med 
fluorescerende materiale, 
Men af 80 kr er 2 af mindst 300 undersøgte 
objekter uden bestrygning og altså ingen 
fluorescens 
 
10 Kr 

Fejlperforeret  
og forskudt  
tryk. Højland  
nov 2005,  
opråb: 500, 
hammerslag  
1050. Igen  

Højland nov. 2006, opråb 750, hammerslag 
2200. Købt identisk – eller samme ? –  
mærke på e-bay for ca. 400 kr. Højland feb 
2007, Øvre marginalblok th. opråb: 1500, 
hammerslag 1700. Som på billedet:  
Højland maj 08 (Jens Olesen), Nielsen, opråb 
750, hammer 675 
 

 
Forskudt 
midterstykke. 
Kephila okt  
1992, opråb  
300,  
hammerslag  
600.  
Tilsvarende 
 på Højland 
 nov. 2006,  

opråb 1000, hammerslag 4000. Højland feb 
2007, opråb: 1000, hammerslag 900. Også 
Højland maj 08 (Jens Olesen)  
Hørnemarginal, Nielsen, 
opråb 750,hammer 1300 
 
 
 
 
 

Streg under 3 i 1873 
Og stor hvid plet under 
97, desværre umulig at 
se her Pos. 
 

 
 
 
Lille plet skråt op til 
højre for 10 
(set 4 gange) 
 
 
 
 

 

 
Plet ud for sten fundet af Carl 
 

 
 
 
Hvidt ”punktum” efter 
D i 

llem 

ISLAND 
 
 
 
Brud i N-rammerne 
midt me
1 og 0, pos. 4 i ark 1B 
(fundet af Henk 
Burgman) 
 

 
 

 
Stor blå plet i SV skråt 
over Í 
Pos. 20 i ark 1B 
(fundet af Henk 
Burgman) 
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15 Kr 
Midtbilledet forskudt ind i frimærke 
 

Kephila okt 1992, 
opråb 300, 
hammerslag 560. 
Højland, apr. 
 2002, opråb:  

002, opråb 1000, 

1000,  
hammerslag:  

1320 . nov. 2
 hammerslag: 2500. Tilsvarende på Højland 
 on line 24.8 2006, opråb 1000 og i nov. 
 2006, opråb 2000, hammerslag 4000. Et 
 mere: opråb 2000, usolgt, og et til opråb  
1000. usolgt. Jeg kunne ikke se forskel på 
de tre ! Højland feb 2007, igen 3 stk, 
opråb: 2000(hammer: 1800) Nielsen, 2000 
(hammer 1800) Nielsen, 750 Møller.  
(ingen forskel), hammer 675. Også  
Højland maj 08 (Jens Olesen), Nielsen, 
Opråb 750. Hammer: 1500, og Højland okt 
2010, opråb 750, hammer 675 

 
 
Også forskudt helt  
ud af frimærket til 
venstre og  
fejltakket.  
Kephila okt 1992, 
opråb 750,  
hammerslag 1000. 

Globalia feb 1994, opråb 600. Postiljonen okt. 
2008, opråb: Bid, hammer: 40 Euro.  

 
Uden midtbillede. 
Postiljonen mar  
1999, opråb 110  
Euro, hammerslag  
220 Euro. Også et  
(den samme ?) på 

Postiljonen okt. 1999, opråb 150 Euro, 
 usolgt og i mar 2000, opråb 100 Euro, 
hammerslag 160 Euro.  Et tilsvarende med 
nedre margin Postiljonen sep 1998, opråb  
1000, hammerslag 2100. Desuden  
Postiljonen okt 1989, opråb 3500.  
Tilsvarende på Højland nov. 2006, opråb  
1000. hammerslag 6500 !! Højland feb  
 
2007, opråb 1500, hammer 2100.Også  
Højland maj 08 (Jens Olesen) Nielsen, 
opråb 1000, hammer 1600. Højland  
jun 09 
 

 
Nielsen. Opråb 1000 hammer 1400 

 
 
”Hvid cirkel” i 5 
 
 
 
 

 
Sort plet under K 
Fundet af Carl 

Hvid 
cirkel 
unde
3 sk 
frimærket.
DAKA

500 æ (billede fra DA

r RI i 

 
 nr 

KA) 
 
Grå plet i 5 
(fundet af Hans 
Erik) 
 
 
 

 
 Hvid ring over Í 
Pos. 11 i ark 1C 
(billede fra Göteborg 
auktionen okt 09) 
 
 
 
 
 
 
 
Hvid ring i 1(5) 
Pos. 16 i ark 1C 
(billede fra Göteborg 
auktionen okt 09) 
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20 kr Højland maj 08 (Jens Olesen), Debo, opråb 
1000. Hammer 1450 Iflg gammelt avisudklip har Magni fundet 20 Kr 

værdien  med en variant, som han kaldte ”det 
strandede skib”, hvor trawlermotivet er 
forskubbet nedefter i en lodret række i arket, 
således at bølgerne under skibet på det 
nærmeste er forsvundet. Her er den: 

 

 
Højland feb. 04. Opråb: 500, hammerslag  
620. Højland nov. 2006, opråb 1000, 
hammerslag 5000 Også Højland maj 08 
 (Jens Olesen) Nielsen, opråb 750, hammer:  
675 
 

 
I IslandsKontakt 13/1992 omtaler Tor en 
takningsvariant på 20 Aur, som reducerer 
mærkehøjden til 28 mm I stede for 30. Vist  
på 4-blok . Billede fra en auktion i foråret 
Nederste mærke fejlperforeret. Højland  
nov. 1991, opråb 400, usolgt. 4-blok med 
fejlperforering af to nederste mærker (intet 
billede, formentlig fra samme ark) Højland  
nov 1992, opråb 800. Nederste mærke kun  
28 mm højt. 
 

Farveprøve, uden 
midtbillede, hele 
sættet. Opsat på  

dten) 

e mod N. 
os. 20 (i 1B) 

 

 

ortsættes) 

 

”brudt” 0, pos. 15 (i 1C 
– ark uden tryk i 
mi
 
 
 

 
 

tykt cardboard. 
Postiljonen mar  
2000, opråb 1500  

Euro, usolgt. Igen okt. 2005, opråb 1000  
Euro, usolgt. 20 Aur på Højland nov. 2006, 
opråb 1500, hammerslag 8000 !! Også  
 
 

 
 
 
 
Hak i øst-ramm
P
 

 
 
Rød plet i S
 
 

 
 
 
Stor revne i stævn 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
”Hul i stævn” 
fundet af Carl 
 
 

 
 
(f
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Varianter på alltingsserien. 
Här kommer några nya och spännande Varianter som Carl Simonsen i Danmark har hittat. Carl 
vore tacksam för hjälp att få fram positionerna där han saknar dem och gärna besked om det är 
några andra som har hittat dessa varianter och så. Johnny har lämnat kommentarer till varianter 
han känner till av dessa eller har egna ex. av. 
Skicka gärna in kommentarer och mera nyupptäckta Varianter till Redaktören. 
 
 
Facit 181 35 aur. Stor vit punkt på                             Facit 182 40 aur. Hack i blå del av ök  
högra 3:an i 1930                                                  flagga          
Position nr. 2.                                                             Position nr. 83. 
Perfekt med en del av arkmarginalen så position                           Även denna saknar jag ex. av tyvärr men Carl har  
går att bekräfta.  (JP)                                           fått fram positionen så det är perfekt.  (JP) 
                                                       

                                        
 
 
Facit 182 40 aur. Röd punkt i vänster 4:a.            Facit 187 10 Kr. Röd fläck på första   
Position nr. 81.                                                      R i KRONUR. 
Den har jag i min utställningssamling och kan nu med             Position nr. ? 
Carls hjälp äntligen få reda på positionen,kanon.  (JP)             Saknar även denna själv men Carl kan bekräfta att 
                           att han har sett minst 4 ex. (JP) 

                                               
 
 
Facit 187 10 Kr. Röd fläck i molnet                             Facit 177  15 aur. Öppen mun 
Position  nr. ?         Position nr. ?  
Saknar även denna själv men Carl kan bekräfta         ??????? 
att han har sett minst 4 ex.  (JP) 
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Facit 173 7 aur. Fläck på högra 7:an                          Facit 187 10 Kr. Inhack på L i ISLAND 
Position nr. 98.                           Position nr. ? 
Den här kan jag bekräfta då den finns i mitt hel-                           Tyvärr har jag inte sett denna förut.  (JP) 
Ark, saknar tyvärr löst märke själv dock.   (JP)                                    
 

                                               
 
Facit 182 40 aur. Inhack i 9:an överst       Facit Tj 67 35 aur. 35 aur. Stor vit punkt på 
till vänster                                                                   högra 3:an i 1930   
Position nr. 59                                                            Position nr. 2 
En Bonusvariant jag tack vare Carl´s artikel hittade     Perfekt med en del av arkmarginalen så positionen 
Positionen för i en arkdel jag hade liggande.  (JP)                         går att bekräfta. (JP) 
       

                                               
 
Från Johnny´s samling så avslutar vi artikel med ett härligt feltryck på grund av ett vikt 
hörn i arket under tryckningen, observera att arket var gummerat innan tryckning. 
 

                                      
 
 
Carl Simonsen, Johnny Pernerfors och Leif Nilsson.  
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Upprop: 
 
Föreningen skall börja föra ett register, lika det som vi har på alla kända Balbobrev, 
över alla Ahrenbergbrev som är kända. 
Ni som har Ahrenbergbrev kan scanna av fram- och baksida samt sända in det till 
redaktören. Allteftersom vi får in brev så kommer dessa att redovisas i Rapporten. 
 

 

ISLAND 
 

                             UTLÄNDSKA ANKOMST- & TRANSITSTÄMPLAR 
(3:e upplagan) 

Mike Tuttle översättning till svenska av Leif Nilsson 
 

Del 3 
EDINBURGH 
Den största delen av post från Island anlände till England genom Edinburgh och dess viktigaste 
hamn, Leith. Edinburghs stämplar är därför de mest kända av de Brittiska. Isländsk 
rekommenderad post hanteras också vanligtvis här först och skickas sedan vidare via London till 
Europa och annorstädes. 
De tidigaste maritima stämplarna var stora, åttkantiga inramade "SHIP LETTER” se figur 1. Under 
många år trodde man att det var anställda vid Leith postkontor som hade tillverkat denna. Men 
Alexander Kirkwoods tillverkade många skotsk stämplar och vi vet från införseln i arbetsboken i 
september 1887, att denna mässings stämpel var nytillverkad och angiven med tydligt "EDINR. 
OFFICE”. 

’  
 

Fig. 1.  Card to Austria, Received 5/7/(18)88 
 

 
Den tidigaste kända avstämplingen av denna stämpel är på ett Brjefspjald till Frankrike, 
avstämplad i Reykjavik 31/7 med en Edinburgh 131 duplex (eller ‘Double’) stämpel AU 8 (18)70. 
Den senaste som jag känner till är avbildad ovan. 
 
En annan, mindre, åttkantiga SHIP LETTER är känd från 1880 på ett brev från Reykjavik 28/8 
med ett 20aur märke adresserat till Edinburgh och ankomststämplat 2 september. Jag har 
fotokopior som bekräftar normal användning fram till 1892. Under denna period var den 
återanvänd i september 1887, men tydligen var resultatet otillfredsställande och en ny mässings 
stämpel tillverkades i mars 1888. Detta innebär att den lilla SHIP LETTER stämpeln finns i tre  
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utföranden: tillverkade, eventuellt 1880, och den andra nytillverkad i sept. 1887 och den tredje i 
mars 1888. Jag visar två exempel, en från 1882 och en från november 1891 i figurerna 2 och 3. 
Man kan se att de senare handstämplarna har större bokstäver. 
 
En mycket sällsynt variant av den mindre stämpeln är användningen av blått och rött bläck. 
 Kända med blått bläck: 
(i) Brev till Danmark, Reykjavik 25/8, 20 aur lila, med Edinburgh ankomststämpel AU 29 / (18) 81 
(ii) rekommenderat brev till Washington, USA, 40 AUR lila och 16 AUR brun med "Registered / 
Edinburgh" JU 17 / (18) 84 
Rött bläck: 
(i) 10 AUR Brev kort. Reykjavik 30/11 till Paris med Calais / Paris TPO 10 DEC (18) 88 
(ii) Isafjördur 4/6 brev till Norge, 20aur blå oval, Edinburgh ankomststämpel JU 16 / (18) 89 
(iii) Reykjavik 1/6 till Paris med ankomst datumstämpel 17 JU (18) 89 
Sambandet mellan dessa röda bläck stämplar är att de skall användas för utrikes och de är alla 
daterade inom sju månader från varandra. Kanske var det ett experiment för att hjälpa till med 
postsortering som senare övergavs? 
 
Tillbaka till tids användningen, ser vi att både små och stora åttkantiga handstämplar var i bruk 
mellan September 1880 och Juli 1888. 

fig2  
 

  fig 3 
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RAKSTÄMPEL “PAQUEBOT” 
 
I den 3:e upplagan av Hoskins “Paquebot”  bok, listar han sju stämplar använda i Edinburgh. Den 
första är 22mm lång ”omnibus” typ, Hosking No. 22, använd från 1894 i över tjugo olika hamnar 
på de Brittiska öarna samt även på Irland enligt dekret från UPU av år1893 i del ett av denna 
serie.  Tills helt nyligen var det känt att Edinburgh inte hade använt denna stämpel förrän 1903 
eftersom de hade använt stämpeln ”Ship Letter”. I alla fall, Olé Svinth i Danmark har nu  funnit en 
3 aur frimärke med en del av Paquebot stämpel och daterad JY 30 / (18)94. 
  
Hosking katalogiserar de kända (vanligen) använda 1904-1931. Kommande forskning i Danmark 
av Jakob Arrevad, Olé Svinth och med lite hjälp av mig. Vi listade datumen mellan 1903- 1935. 
Under den tiden blev den reparerad eller återinsatt fem gånger. Den är ofta funnen med förvrängd 
text eller svaga avtryck. Mike Dovey från UK fastslår att dessa stämplar hade gummibokstäver 
och skulle ha blivit använda med separata lila stämpeldynor. Emellertid, många postmästare 
använde den vanliga svarta stämpelfärgen som de hade till mässingsstämplarna. Den färgen var 
kemiskt aggressiv på gummidelarna i stämpeln och orsakade säkert de nämnda skadorna. 
 
Här är ett exempel av Hosk. 22 från ett 10 aur brevkort till Tyskland, daterad Edinburgh FE / 17 
(19)06: 

 
Fig. 4 

 
1913, kom en annan stämpeltyp 40mm med stora bokstäver (Hosk. 276). Den är känd använd till 
december 1936.  detta exemplar är inte tydlig eftersom man använde korrekt blått bläck och 
kuvertet är grått. Brevet är till Danmark via Edinburgh JU 25 / (19)13. 
 

 
Fig. 5 

Varför det användes två olika ”Paquebot” stämpeltyper är inte känt. 
 



    22
Hosking listar en annan stämpeltyp som No. 277. Den är bara 1mm längre och jag är av den 
uppfattningen att det bara är variation av No. 276 och därför visar jag den ej här. 
 
Nästa exemplar är en klart olik, mäter 45mm och är den största typen. De förvridna ”vågiga” 
bokstäverna hade en relativt kort användningstid – Aug. 1928 to May 1929. Hosking No. 278. 

 

Fig. 6 
 
Fig. 6 är del av ett brev till Danmark via Edinburgh on 10 SP (19)28. Hoskings nästa stämpeltyp 
är No. 279, längd 35 mm. Känd mellan 1908-30. Senare, efter forskning i Danmark visar 
användningstid endast mellan Maj 1924-Nov. 1930. 
 

Fig. 7 nedan är från ett brev stämplat i Edinburgh den 2 JU (19)30: 

 

Fig. 8 
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Fig. 8 är Hosking’s No. 281, längd 38mm, användningstid endast 1936. Forskningen nämner 

längden till 37 mm och användningstid till mars 1935 – juni 1936. Det avbildade brevet ovan är 
stämplat 13 juni 1936. Hoskings No. 280  mäter 36 mm, jag tror att det är en återanvänd  No. 

279. Skillnaden I storlek är bara1 mm och signifikativt är att användningstiden är 1932-36. 
 
Dessa noteringar är en generell titt i ”Foreign & Maritime” Markeringar på Isländsk post. För 
entusiasten av Edinburghs paquebot med raka linjer, rekommenderar jag att bli medlem i danska 
Islandsklubben. Deras magasin Islandskontak tunder den excellenta utgivaren Olé Svinth, den 
innehåller mycket detaljerade artiklar på ämnet från nummer 75 i april 2010. 
 
En maskinstämpel “Paquebot” är känd I bruk från 1936 (Hosking säger 1937) se Fig. 9 och en 
kombinerad dubbelcirkulär stämpel är känd från 1938 – se Fig. 10. 

 
Fig. 9 

 
Maskinstämpel med antingen sju våglinjer eller en slogantext enl. ovan. 

 

 
Fig. 10 

Ordinarie poststämplar 
 
När frimärket redan hade blivit makulerat i Island, ofta men inte alltid, ankomst eller 
transferstämpeln var placerad på baksidan av kuvertet. Mycket trevligare för samlaren är när 
Edinburghs datumstämpel är på frimärket. Så långt som jag vet, när de skotska nummer-
stämplarna infördes från 1844, de användes till frimärksmakulering med en separat datum-
stämpel placerad bredvid. Från 1857, började dubbla avstämplingar att dyka upp även om  
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de tidigare separata avstämplingar fortfarande använde. Edinburgh hade 131 i sin 
nummerstämpel. 

 
Fig.11 

Fig11 visar olika typer av stämplar, en med rund trea i 131, en med rak fana på trean i 131. Den 
med rak fana är mest sällsynt och sen en datumstämpel. Dessa avtryck är kända från skillingar till 
Fredrik VIII. De senare användningen föreslås att 131 användes på frimärken som inte var 
makulerade vid ankomsten. Den vanligaste Edinburgh stämpeln är den dubbelringade typen med 
Edinburgh överst och dubbla linjer i den nedre delen, separerade i början av numret 131. Jag har 
endast funnit juli 1895. Senare byttes 131 ut till avdelning- eller tjänstenummer. 1983 Utgav 
James Mackay en väl illustrerad bok ”Scottish Twin-Arc Postmarks”, med stämplar 1894- 1963. 
Jag har haft nöjet att kopiera de stämplarna med olika nummer från boken för att ha som referens 
till att hitta de på isländska märken se fig12 nedan. 

 
Fig. 12 

I den nämnda listan fattas endast ett fåtal, men det finns tillräckligt att hålla de flesta samlare 
sysselsatta. Jag nämnde Islandsklubben i Danmark tidigare, en ytterligare god anledning att bli 
medlem är att man kan köpa tidigare nummer av deras tidning Islandskontakt, från nummer 47 
och framåt har Jakob Arrevad täckt in Edinburghs marin- och datumstämplar detaljerat. Inkluderar 
även maskinstämplar normalt med fem våglinjer. 
Sammanfattande, det finns tillräckligt med mångfald och tillgång av Edinburgh material att 
tillfredställa den mest nitiska samlare. 
Mike Tuttle       
             fortsättning. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG våren 2012 
 
Vårsäsongen 2012 fortsatte den 12:e april med Isländska helsaker efter 1960 som mötestema. Ett bildspel 
med moderna helsaker hade sammanställts av Kaj Librand  
med bidrag av Johnny Pernerfors. 
Se separat artikel om enkelt brevkort F nr 45. 
23 medlemmar deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Nils Lindmark, Kent Wettlemark och Hasse Wingdén. 
 
29 medlemmar deltog vid mötet den 10:e maj med temat  
”Den ökändes kväll”, Mr Djúpivogur, från okänd till ökänd.  
Hasse Wingdén var under många år okänd (anonym) inlämnare till Islandsklubbens mötesauktioner. Vid 
utställningen Reyk-Sýn i Reykjavík oktober 2007 fälldes följande yttrande av en av våra medlemmar vid 
Postphils försäljningsdisk: ”Nu har jag stämplat 
alla årets utgåvor så nu får inte Hasse Wingdén sälja några fler frimärken till mig i år.” 
Kvinnan bakom disken hörde detta och sa för sig själv ”Hasse Wingdén? (kort paus) ja,ja.” 
Eftersom det därmed bevisats att Hasse är känd på Island så är han inte längre okänd  
utan ökänd.(Island är ju en ö.) 
Hasse är också känd som Mr Djúpivogur, se separat artikel ”Djúpivogurs räddare.” 
Efter att ha inlett med några varianter ur Alltingsserien 1930 bl. a. 5 aur med ”vita strålar”, fortsatte Hasse 
Wingdén med att visa ett urval ur sin samling av c:a 3000 olika LILA (favoritfärgen) frimärken.  
 

 
 

Tre lila isländska frimärken ur Hasses samling. 
 

 
Fler exempel på lila frimärken. 
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Efter bildvisningen genomförde Hasse en mycket avancerad närvarolotteridragning där  
21 vinster utdelades, de tre första till Hans Svensson, Franco Lazzarro och Bengt Milton.  
Den avslutande högvinsten, ett ex av 5 aur Alltinget med varianten ”vita strålar”  
tillföll J-O Artvik. 
Kvällen avslutades med specialauktion med material från den numera välkände inlämnaren. 
 

     Kaj Librand 
 
 

 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG
Resultat Specialauktion den 10 maj 2012

Lot Res. Lot Res. Lot Res. Lot Res. Lot Res.

1 62 kr 8 42 kr 15 64 kr 22 56 kr 30 44 kr

2 28 kr 9 26 kr 16 26 kr 23 60 kr 31 34 kr

3 22 kr 10 62 kr 17 52 kr 24 42 kr 32 84 kr

4 28 kr 11 90 kr 18 32 kr 25 92 kr 33 64 kr

5 26 kr 12 42 kr 19 44 kr 26 118 kr 34 34 kr

6 22 kr 13 62 kr 20 34 kr 27 42 kr 35 48 kr

7 28 kr 14 32 kr 21 38 kr 28 82 kr 36 34 kr

29 26 kr 37 100 kr  
 
 
 

 

Vårens möten i Stockholm 
 
12/1 Vårterminens första möte samlade tio medlemmar som idag hade med sig det som de 
tyckte var ”Årets fynd”. Vad det kan vara ja det kan bara den enskilde samlaren avgöra. 
Det beror på priset, lucka i samlingen, ett brev som gått en omväg eller på annat sätt har 
något kul att berätta och staden adressaten stämpeln eller något på brevet. Först drog vi lite 
formalia i form av inkomna skrivelser som inbjudan till Huddex och mässan i Enköping, även 
två inkomna cirkulär upplästes och lades till handlingarna. Innan vi också gick laget runt för 
att visa våra fynd så drog vi närvaro-priserna och Björn vann inteckningen och Leif 
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tröstpriset.Så till fynden i korthet. Tomas visade ett brev med det tidiga utgåvan av 
lokalmärke, med det tunna pappret, ett svårt objekt till ett bra pris alltså ett fynd. Janne 
visade två vykort med stadsvyer och där brevlådorna var i fokus, det händer inte så ofta, 
inga dyra kort i sig men motivvalet var ett fynd. Anders visade på två brev som skulle till 
USA var av det ena gått i retur och blivit kollat i den tyska cencuren, de hade dessutom fått 
på sig en del intressanta stämplar under sin resa till USA alltså ett fynd för en posthistoriker. 
Claes visade ett provhäfte av ”I roslagens famn”, i proto-typen finns fem märken, ett fynd för 
en Roslagssamlare. Leif visade ett vykort sänt till USA fr Island med en 3aurar, kortet var 
sänt som Printed matter med Paquebot Hull, kortet var avsänt 1912. Sedan visade han ett 
par Sigurdsson 5kr med en mycket fin stämpel, ett fynd för Islandssamlare. Sist ut var Micke 
som visade på två styckena singlar från DVI med en snyggt centrerad S:T Tomas och den 
andra en 4-ringad stämpel också den fint centrerad, dessa var ett fynd då de hittats i en 
cirkulationssändning som för-eningen hade på ett av mötena under hösten. Claes hade gjort 
en tipstävling på temat varianter med tio frågor. Vinnare blev Leif med sex rätt och fick ett fint 
pris samt äran att göra nästa mötes tipstävling. Mötet avslutades med en auktion på 38 
objekt. 
 
2/2 Till det andra mötet för terminen så kom det inte så många endast sju närvarande 
medlemmar. P-O visade delar ur sin samling med Isländska brev och frimärken med 
utländska stämplar. Några riktigt fina pärlor fick vi se. Närvarointeckningen vanns av Anders 
och tröstpriset av Janne. Då Leif inte var närvarande på mötet så blev det ingen tipstävling 
detta möte. Vi avslutade mötet med en auktion. 
 
1/3 Marsmötet är traditionellt nu mera Årsmöte, om själva årsmötet har ni redan läst om i 
förra numret av Rapporten. För övrigt förgyller vi detta möte med att föreningen bjuder på 
landgångar i stället för bullar till kaffet. Denna mötesauktion var på 42 objekt och bara tre 
blev osålda. Närvarointeckningen vanns av Anders och tröstpriset gick till Leif. 11 
medlemmar var närvarande.  
 
12/4 Kvällens tema berörde en annan ö än Island nämligen Åland. Björn talade och visade 
lite om Åländska båtstämplar. Den första kom i början av 70-talet och det var Viking Line 
som var först ut att använda stämplar ombord på fartygen. Björn visade på ett antal olika 
typer och från olika båtar som varit i trafik mellan Sverige och Finland från fyra olika rederier: 
Viking Line, Silja Line/Tallink, Birka Line och Ekerö-linjen. Efter föredraget fick vi kvällen till 
ära klura på 12 frågor om sport. Claes lyckades med att få ihop 9 rätt och belönades med 
pris och äran att göra en ny tävling. Kvällens närvarointeckning vanns av Claes och 
tröstpriset till Björn. Det meddelades också om höstens mötesdagar och att teman gärna och 
tacksamt togs emot. Kvällen avslutades med en auktion på 38 objekt. 
 
 
14/5 Det numera mycket trevliga och traditionella vårmötet som vi har hemma hos Leif och 
Ann-Eva på Rådmansö i Roslagen är en mycket trevlig avslutning på vårens möten. I år kom 
14 medlemmar och några respektive för att ha en eftermiddag med Islandsvänner. Lite mat 
och kaffe med bullar är brukligt på detta möte. Till dagens mötes ordförande valdes Stig och 
då jag(Micke, sekreteraren) inte var med så var Kjell sekreterare. I år hade detta möte ingen 
föredragshållare men timmarna brukar fyllas med trevlig samvaro och frimärksbyte ur eget 
material eller uttag från cirkul-ationssändningen. Så drogs det två vinnare till inteckningen 
och de två blev Kjell Idling och Sven-Erik Åhgren. 
 
Nertecknade rader av sekreteraren 
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Möten i Stockholm, hösten 2012 

       
       Sept    6    Säsongsstart, Claes leder kvällen Liten auktion 
  
      Okt      4    Inför jubileet. Liten auktion 
 
      Okt 19-21           Islandssamlarnas 50-års jubileum på Postmuseet 
                                Jubileumsauktion auktion på Postmuseet kl 11.30 den 21     

    Okt(Söndag) 
   
       Nov     8           Göran Persson berättar om Schleswig. Liten auktion 
 
       Dec     6           Liten auktion samt sedvanlig glögg och lussekatt 
 

Möten i Stockholm, våren 2013 

        Jan      10 Säsongsstart  
  
        Feb       7 Liten auktion 
 
        Mars     7 Årsmöte 
  Liten auktion 
 
        April     4 Liten auktion 
 
      Maj      11 Möte i Södersvik kl 12.00 Anmälan tfn 0176-42085.                   
                                 Liten auktion 

 
Aktuell information om höstens möten införs löpande på vår webbsida  

 
http://www.islandssamlarna.se/ 

 
Möteslokal: Östermalms Föreningsråd, Valhallavägen 148 Vid Fältöversten, ingång 
precis vid busshållplatsen 
T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) Mötena hålls den första torsdagen i 
månaden. Mötena börjar kl. 19.00. 
 
På alla möten bjuds det på kaffe och bulle. 
På mötena är det fritt fram för medlemmarna att ta med objekt att lämna in till 
auktionen. 
För detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

    
Program för hösten 2012 
  
Sept         13  Schack-VM i Reykjavík 1972.   
                                       
Okt           11  Enramssamling: En isländsk sysla. 
           Visning av höstauktionerna. 
 

Okt         27        Stor HÖSTAUKTION. 
          OBS! Lördag.     
 
Nov       15         Tidiga isländska inrikesflygningar. 
    OBS! 3:e torsdagen. 

 
Dec        13  Sedvanligt julmöte med glögg och lussekatt. 

          
Välkommen till höstens möten och ta del av kvällens tema och den sedvanliga 

mötesauktionen.  
Vi bjuder på kaffe med något gott till. 

 
 
 

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

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

 
 
 

I samband med våra möten 13/9, 11/10, 15/11 och 13/12 har 
Volvo Myntklubb möte kl. 17.45-19.00. 

 
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 
 

 

mailto:islandsklubben@bredband.net
http://hem.bredband.net/islandsklubben
http://hem.bredband.net/islandsklubben
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Föreningen Islandssamlarna och Islandsklubben i Göteborg 

 
Föreningen Islandssamlarna Hemsida: http://www.islandssamlarna.se/  
 
Plusgiro 40 29 57-5 BIC:NDEASESS IBAN: SE47 9500 0099 6034 0402 9575 
 
Ordförande Sekreterare  
Björn Söderstedt Mikael Magnusson  
Drottningholmsvägen 21 Frövigatan 7  
112 42 Stockholm 124 70 Bandhagen  
Tel 08-651 09 89 Tel 08-647 31 28  
ordforande@islandssamlarna.se sekreteraren@islandssamlarna.se  
 
Kassör Redaktör Rapport 
Leif Nilsson Kjell Idling 
Örnvägen 12 Leif Nilsson 
761 94 Norrtälje Kaj Librand 
Tel 0176-420 85 Bengt Påhlman 
kassoren@islandssamlarna.se redaktor@islandssamlarna.se 
 
Islandsklubben i Göteborg Hemsida: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 031-54 88 78 Tel 031-25 93 16 Tel 031-331 33 04 
pernerfors@bredband.net sveriges.framsida@comhem.se owejacobsson@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:-/nummer + porto, dessa är ett måste för Islandssamlarens referensbibliotek 
då de innehåller mycket läsvärt. Beställning görs till Leif Nilsson. 
 

MANUSSTOPP FÖR NÄSTA RAPPORT ÄR 28 November 2012. 
Föreningen Islandsamlarna Islandsklubben i Göteborg lagrar lemmarnas namn och adressuppgifter samt eventuella uppgifter om 

särskilda samlingsområden som var och en anmält. Re tret får endast användas internt inom föreni h klubben 
med
gis ngen oc

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

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:ordforande@islandssamlarna.se
mailto:sekreteraren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
http://hem.bredband.net/islandsklubben/
mailto:alltinget@telia.com
mailto:alltinget@telia.com
http://www.islandssamlarna.se/
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