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---------------------------------------------------------------- 
 

Hej alla Islandsamlare, 
 
Då detta skrivs är det fortfarande ”vinter”, i tisdags fick vi 25 cm snö på natten!!!!! Och då  
hade man gått i tron att detta skulle vara slut nog om detta nu. 
 
Vi ser fram mot en spännande resa i Juni med 45 Islandssamlare och 3 medlemmar som  
ansluter i Hafnarfjörður på hotell viking. Nu går resan på östkusten med en avstickare till 
Vestmannaöarna där vi är i nästan 2 dagar Vi kommer även att få se det nya kraftverket 
som har byggts för också det nya aluminiumsmältverket.(Det blir bara att vi ser allt från 
utsidan). 
 
Mer om resan kommer  i ett separat utskick till resenärerna. 
7 st medlemmar är antagna till Nordia2013 med sina samlingar, vi får hoppas på att dessa 
tar ”fina” utmärkelser. 
 
Nog om detta nu lämnar vi ordet till Ordförande Björn Söderstedt: 
 
Ordföranden har ordet. 
Tiden går fort nu har vi hamnat i slutet av Mars månad och våren närmar sig med 
stormsteg, det blir ljusare på morgonen och kvällen samt nu närmar sig också påsken med 
en massa äggätande och andra godsaker. Det är nu bara 2 möten kvar på terminen den 
4:e april och den 11:e Maj. Majmötet avhålles som brukligt hemma hos Leif i Södersvik. 
(Anmälan till Leif) Då hoppas jag att det kommer en stor skara medlemmar (Ta med dina 
dubletter det är bytesdag då). Föreningen har också haft sitt årsmöte den 7:e Mars. Det 
avlöpte som väntatmed omval på samtliga poster utom valberedningen där Leonard 
avsade sig. Föreningens äldste medlem Sture Hegland hedrade oss med sin närvaro. De 
ni det är något att bita i. Sommarens begivenhet är ju förstås Islandssresan där det i 
dagsläget är 45 st anmälda vilket är glädjande med så stort intresse tänk om intresset var 
lika stort för mötena vad roligt det skulle vara. 
 
Jag hoppas få träffa en del av Er på majmötet och till Er som jag inte fräffar önskar jag en 
 trevlig varm och skön sommar  så kanske vi ses till hösten. 
 
Björn Söderdtedt 
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Resan till NORDIA 2013. 
Johnny Pernerfors 

 
Med stor glädje kan vi konstatera att intresset är rekordartat stort för Island och vår 
NORDIA 2013 resa som börjar med en busstur på syd- och på delar av östkusten. Vi är i 
skrivande stund 45 personer som bokat plats på bussturen lördag den 1 juni till torsdag 
den 6 juni. Lika glädjande är det att när vi ankommer till vårt Hotell ”VIKING” i 
Hafnarfjörður så ansluter ytterligare minst 8-10 vänner och medlemmar. Som jag tidigare 
nämnt så har vi åter fått den stora förmånen att få hjälp av vår busschaufför från Nordia 
resan 2009 Ísar Guðni Arnarson.  
 

 
 

Ísars stora intresse och kunskap om den Isländska naturen ger oss en fantastisk hjälp att 
hitta  till platser och få naturupplevelser som vi sällan har skådat. 
 
 
På turen kan vi räkna med att nedanstående syn inte kommer att vara ovanlig.  
Som tidigare år kommer inget öppet postkontor passeras utan att vi ockuperar det för att 
köpa frimärken och vykort och få snygga stämplar att ta med hem eller sända med post. 

 
 

Members from the club invaded a postal office during the trip 2009 to Nordia,  
not the first or last one during the trip and more will it be during this trip 2013. 

 
Ísar som älskar den Isländska naturen 
har som sitt stora intresse att ge sig ut 
på vandring så ofta han bara kan och 

får tillfälle till. Redan på söndagen 
innan han skall köra oss till flygplatsen 
i Keflavik för hemfärd har han bokat en 

heldag som han själv beskriver med 
orden ”hiking tour”. 

Vi hoppas att han är tillbaka  i tid så 
han inte missar den gemensamma 

avslutningsmiddagen med  bl.a. 
valstek på menyn. 
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Picture down under here show Leif Nilsson serving “Icelandic snaps” 
a necessary thing to drink if you wont to taste  “rotten sharks” 

 

 
 
Vår förhoppning är också att alla som så önskar skall få chansen att smaka på ”Rutten 
Haj” och liksom på bilden ovan hoppas vi att Leif Nilsson har varit omtänksam och köpt 
med sig några flaskor med Isländsk brännvin för att ”skölja” ner hajen med (ett måste!). Vi 
ser här ovan från vänster Leif N, Bengt Sagsjö, Bengt Påhlman och Renate Wagner. 
 
Man kan inte äta hajköttet färskt då det är giftigt. Man styckar upp hajen i bitar och gräver 
ner det i ett hål som inte är allt för djupt och där täcks det över med grus och stenar. 
Stenarna är till för att pressa saften ur köttet. Där får det ligga 6-12 veckor beroende vilken 
tid det är på året (längre vintertid). Köttet är färdigt för nästa steg när det luktar som 
ammoniak. Men industrin idag gör denna process i stora plastbaljor. Efter det tas köttet 
upp och skärs i breda strimlor och hängs upp för att torka utomhus 4-5 månader. 
 
Mer information om resan kommer att sändas ut till resenärerna i god tid innan avresan till 
Island samt även lite bra att veta information som vi lärt oss under våra tidigare besök. 
 

------------------ 
 

 

En syn som vi alla kan hoppas på är att få se den 
Isländska Falken (vår klubbs symbol) livs levande i 
naturen. Kikare är att rekommendera som en del av 
utrustningen. Även för den som har tillgång till ett tele 
objektiv är det läge att packa ner detta. Själv har jag bara 
fått se denna vackra och ståtliga falk uppstoppad på ett 
antal museer under våra besök i Island.  
 
Om vi nu inte lyckas få se någon Islandsfalk kommer vi 
nog trots allt vara nöjda med att få uppleva och se ett 
antal olika fågelarter i sin prakt och detta redan en kort 
stund efter vi anlänt till Island. Det första stoppet på 
bussturen blir ute vid Hafnaberg om vädrets makter är 
med oss och på söndagen när vi tar vår första båttur på 
Vestmannaeyar kommer vi att vara mycket nära fåglarnas 
häckningsplatser på bergen runt ön. 
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Auktion med Isländska brostämplar. 
Johnny Pernerfors 

 
 
Lördagen den 13 april är det dags för vår andra Specialauktion med enbart Isländska 
brostämplar. Första gången var våren 2008 och då var det 706 objekt, 384 singelmärken 
varav endast 26 blev osålda och det var 322 brev varav 61 blev osålda så nästan 88% av 
objekten såldes 2008 till vår stora glädje. Denna gång har vi 250 singelobjekt och 246 
brev, breven är denna gång uppdelade i 2 avdelningar. Normalt sända brev respektive 
filatelistiska brev utan adressat men även adresserade till i de flesta fall välkända 
frimärksamlare och en del även medlemmar hos oss.  
Det bästa med dessa filatelistiska brev är att nästan alla är från små orter eller 
brevsamlingsställen och dom flesta har en vacker tydlig sidostämpel, en del är även sända 
som Rek-brev och har blivit ankomstämplade och även några som blivit transit stämplade 
förekommer. 
 
Lördagen den 9 februari började vi att jobba med brostämpelauktionen hemma i mitt 
vardagsrum. Jag själv sköter om datadelen nere i arbetsrummet i källaren och ser även till 
att grabbarna inte svälter så vi börjar alltid med en fika  kl. 10 för att sedan mellan kl. 13-14 
äta lunch, vid 16-17 tiden så brukar vi bryta för dagen.  
Bilderna som följer är från lördagen den 16 februari då vi hade vår andra arbetsdag. 
Förmodligen kommer fler  lördagar och vardagar att gå åt för fortsatt arbete så att 
katalogen är klar till detta nummer av Rapporten. 
 

 
 
Här ser vi från vänster Kalle Jägard, Bengt Påhlman, Trygve Johansson och Kaj Librand 
jobba med brostämpelauktionen. Kalle och Kaj ansvarar för utplockning och beskrivning av 
lösa märken medan Bengt och Trygve i bakrunden sitter och sorterar in delar av breven 
som skall vara med på auktionen. 
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I andra änden av rummet så sitter från vänster sett Jouko Nousiainnen, Hasse Wingdén 
och Ingvar Ottosson och jobbar med att skriva in Facitnummer på alla singelmärken. 
 
Vi hoppas denna gång att vi så smått kan väcka intresse att specialsamla en Isländsk ort 
eller varför inte till och med en Isländsk Sýsla genom att redan nu inbjuda till en 
jubileumsutställning 2015 i Göteborg i samband med klubbens 50 årsfirande.  
Några av er kanske tycker att vi är lite tokiga som redan nu går ut med inbjudan. Men då 
det i samband med denna specialauktion i april ger en unik chans att få tag i vackra och 
även svåra stämplar  tycker vi det är rätt ögonblick och ger även tid till att få ihop minst 1 
ram att ställa ut på vårt 50-årsjubileum 2015.  
 
Mer om denna idé i separat artikel i detta nummer. 
 
Under våren kommer vi även att tjuvstarta med höstauktionens material också då det 
redan nu börjat strömma in material, bl.a. en trevlig och omfattande samling med bl.a. 
färöiska stjärn-, UDS- och bro- stämplar både på brev, vykort, klipp och lösa märken.  
Även Färöarna kan man ju fundera på att exempelvis börja samla på stämplar från en ort 
eller varför inte en av öarna med flera postorter..  
 
För er som har möjligheten så är ni varmt välkomna till Göteborg och Brostämpel 
auktionen som vi avhåller på Restaurang Kinesiska Muren i centrala Göteborg ett 
”stenkast” från Stena Terminalen där passagerarfärjorna från Fredrikshamn anlöper. 
 
Vi bjuder som vanligt alla medlemmar och deras ev. gäst på en lunchbuffé denna gång 
efter auktionen är avslutad ca: 12.30. (start ca: 11.00). 
 
  

-------------- 
 
 
 



Föreningen Islandssamlarna Rapport 166 - 2013 Sida 6 
 

1-rams utställning på 50-års Jubileet 2015. 
Johnny Pernerfors 

 
 
 
 
Vår förhoppning inför ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORGS 50-årsjubileum våren 2015  
är att kunna visa upp ett antal 1-ramsamlingar (eller fler ramar) samt även bl.a. ett antal 
etablerade utställningssamlingar från flera av våra samlings områden inom klubben.   
 
Alla deltagare kommer att få ett jubileumsdiplom men framför allt ett Specialpris 
framtaget endast för denna jubileumsutställning så missa inte denna chans att få visa  
en eller flera ramar med material från din samling. 
 
Vår första tanke inför den kommande specialauktionen med Isländska brostämplar är att 
”slå på trumman” för att få ett antal medlemmar att börja samla på någon eller några olika 
orter som har haft brostämplar och även andra typer av stämplar givetvis. 
 
En auktion som denna är en unik chans att komma över några av dom riktigt svåra 
Isländska brostämplarna från mindre orter till samlingen, istället för Reykjavik som är den 
dominerande orten i dom flesta av våra samlingar. 
 
Givetvis kan man ju istället för Island välja att ställa ut något från  Färöarna,  DWI, 
Grönland eller Slesvig och det behöver inte bara vara ortstämplar utan samlingar med 
frimärken Stämplat, Ostämplat, Brev, Vykort, Varianter, Julfrimärken m.m.  
 
Hur man väljer att montera avgör man själv. Den som så önskar visar vanliga svarta eller 
vita Visirblad med inklippta texter, förtyckta albumsblad, handskrivna blad och den som 
har möjlighet att montera med datorns hjälp på egna skapade blad gör så. Det viktiga är 
att man försöker att få till något på en eller flera ramar. En utställningsram rymmer 16 A4 
blad och använder man Visirblad så får man skära av höger eller vänster sida för att få 
plats i rammen. 
 
Som exempel kan man i en samling med Ortstämplar visa följande: 
 
-Olika typer av stämplar som varit använda på en eller flera orter. 
-Frimärken med stämpel från orten. 
-Frimärken med motiv från orten eller närområdet. 
-Brev & Vykort sända från orten. 
-Vykort (bildsidan) från en ort eller från närområdet. 
-Bilder från en ort eller från närområdet (egna, klipp från tidningar, internet osv.) 
-Information om orten eller området. 
 

Det behöver inte bara vara brostämplar utan med fördel olika typer av stämplar så som 
Antikva / Lapidar, Kronstämplar, Nummerstämplar (färöiska stjärnstämplar och UDS dvs 
utan stjärnan), Specialstämplar, frimärken, brev, vykort, bilder m.m. allt som har med orten 
att göra och som får plats i minst en utställningsram.  
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Hur vet man vilka olika stämplar som finns på en Isländsk ort? Detta finner man bland 
annat i  en specialskriven handbok skriven av Þor Þorsteins 1991 (exempel ur upplaga 1) 
med en ortlista A-Ö med uppgifter om Hreppu = Kommun, Sýsla = Län,  
Bréfhirðing =  Brevinlämningsställe, Opnuð = Öppnad, Póstafgreiðsla = Postexpedition, 
Pòststimplar = Poststämpel typer.  När det gäller benämningar av poststämpeltyper så 
betyder C1 = Kronstämpel, N1a-51 = Nummer stämpel 51 och ex B8e = Brostämpel och 
vilken typ av stämpel samt datum typ. 
 

 
Den omnämnda handboken och andra stämpel handböcker finns att låna hos klubben i 
Göteborg och även i Stockholm.Vi hjälper gärna till att kopierar de orter ni vill försöka att få 
ihop en samling med stämplar från. 
 
 
SÝSLA. 
Här är en bild ur föreningens handbok ”Antikva & Kronstämplar” där man kan se hur 
Sýslorna är uppdelade i Island. 
 

 
 
I auktionskatalogen med dom Isländska brostämplarna så finns ett register på dom 

orter som finns med på auktionen och vilken Sýsla dom tillhör.  
 

 
Exempel ur Handboken 

”Pósthús og Bréfhirdingar  
á Íslandi” 1991. 
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Exotic Destinations VII - Letters ‘I’ and ‘J’ by Brian Flack 
 

There was some competition for the choice of destinations beginning with the letter ‘I’, and I have 
given in to temptation and included two destinations instead of the usual one. There is an eastern 
flavor to this month’s selection. 

INDIA 

 

Cancelled Reykjavík 25.VII.29.  20aur postcard rate outside Europe from 1.10.25 to 31.12.39..  
The original destination was FATEHGARH with a receiving cancel 18.AUG.29. This place is in the 

Punjab region of Northern India.The card was redirected to Mussoon which is in present day 
Bangladesh. Receiving cancel MUSSOON 19.AUG.29. The writer describes his experience of an 

earthquake in Reykjavík on 23rd January 1929. 
 
 
 

INDONESIA 
 

Keen followers of these articles will know that this is the second time these islands have been my 
choice as an exotic destination. The first occasion came under the letter “D” for Dutch East Indies”. 
This is the former name of the modern state of Indonesia. 

 

Cancelled Reykjavík 19.I.1960.  Backstamped Djakarta  28.1.60. 
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The cover is franked 11kr 05. The outside Europe surface rate  from 1.7.58 to 29.2.60  was 225aur  
up to 20gm. The airmail supplement from 1.4.59 to 29.2.60 to Indonesia was 290aur for each 5gm. 
Therefore the correct rate for a 15gm letter was 225aur  +  870aur (290aur x 3) = 1095aur. The 
cover is 10aur overpaid.  

 

JAPAN 

The Japanese characters in red are probably a translation of the address for the local postman. This 
was certainly common practice in modern China when foreign letters arrived for local delivery. 
Unfortunately there are no transit or receiving cancels. The Nagasaki destination is an intriguing 

one. It is to be hoped that Marian had left there before 1945. 

 

Cancelled Reykjavík 3.III.39. 35aur letter rate from 1.10.25 to 31.12.39 

 

---------------- 
 

 

 
Mötesrapport från Stockholmsträffarna 
6/12-12 Det sedvanliga julmötet bjöd inte på några större överraskningar mer än glögg och 
pepparkakor. Det var sju närvarande på kvällens möte som var lite tunt, detta också på grund av att 
kvällens föredragshållare satt fast i snövädret i Rimbo och kom inte. Det rapporterades om en ny 
variantstämpelhandbok som är under arbete och sammanställning, det är Kjell, Johnny och Leif som 
jobbar med denna. Närvarolotteriet vanns av Hilmar och tröstpriset gick till Tomas. Vi hade en liten 
auktion och sedan hälsade ordföranden att alla skulle ha en god jul och ett gott nytt år och väl möt 
på vårens möten. 
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10/1-13 Vårterminens första möte lockade 8 medlemmar till mötet för att denna kväll få reda på vad 
samlarvännerna runt bordet hittat för ”årets fynd”. Vi började med Micke som visade ett vykort från 
Marums brygga på Ljusterö men som sedan då det vandrade runt bordet även kunde vara ett Marum 
som ligger längre upp i Roslagen. Detta får undersökas. Leif visade ett brev med Sigurdsson som 
inte var förstadagsstämplat, de breven är inte så lätta. Två fina stämplar satt det på detta rek-brev. 
Mats visade brev från USA där breven hade betalts kontant och fått en stämpel på sig som sa just 
detta, det ena brevet hade gått med båt till Cuba. Anders visade också brev med USA-anknytning 
men de hade gått från Sverige, via  
Hamburg till USA under inbördeskriget. Sedan visade han också ett oscarsbrev som gått till 
Palestina. Claes visade förtrycksutgåvor från Färöarna, bland annat de första med Lunnefågeln. 
Janne visade på sin artikel om moderna Västeråsstämplar. De är svåra att hitta snyggt 
avstämplade.Björn visade på en bunt brev där frimärkena var placerade enligt frimärksspråket och 
vad det betydde. Närvarointeckningen gick till Janne och tröstpriset till Karin. Kvällens mötet av-
slutades med en auktion om 25 objekt. 
 
7/2-13 Februarimötet lockade 9 medlemmar. Vi hade inte fått någon cirkulationssändning till detta 
möte häller då den sedan länge var beställd från Växjö, men de har inte svarat på mail och inte i 
telefon och man ber dem ringa upp men de ändå inte hör av sig då är det svårt att veta vart 
sändningen är och om vi får någon så sekreteraren vet inget om vad de håller på med  Men det är ju 
inte särskilt proffsigt utav ett företag som dem att göra så här. De flesta hade läst artikeln om vårat 
firande i filatelisten och beslutade att skicka den även till NF. Det rapporterades om Nordiaresan att 
det är 45 som åker och att i dagsläget är tunt med utställare anmälda. Dagens föredragshållare var ej 
närvarande men Leif visade delar ur sin Jon 
Sigurdssons samling. Vi väntar och väntar på Ulf som skulle gjort tävlingen några gånger men han 
kom inte men Mats hade varit snäll och gjort en liten tipstävling på 8 frågor. Den vanns av Janne B 
som lyckades få ihop 5 rätt. Närvarointeckningen vanns av Leo och tröstpriset gick till Tomas. 
Möteskvällen avslutades med en auktion på 28 objekt. 
 
Mötesnoteringarna är gjorda och nerskrivna av sekreteraren 
 

 
Föreningens 50:e årsmöte är lagt till handlingarna 

 
Torsdagen den 7 mars så hade föreningen sitt 50e årsmöte och det gick lugnt tillväga. Det som var 
mycket positivt för kvällen var att det kom hela 16 medlemmar så mackorna som Leif ordnat räckte 
inte till alla. Var är ni alla andra möten kan man ju undra? och då saknade vi ändå några som brukar 
komma på våra ”vanliga” möten.  
Mötet valde Tomas till att hålla i årsmötesförhandlingarna och till sekreterare valdes Mikael. 
Årsmötet avklarades på drygt 25 minuter utan några större konstigheter. Årsavgiften för 2014 
bestämdes till att vara oförändrad det vill säga 120:-/år. Det fanns inga motioner och ej heller några 
frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet. Så kom vi till punkterna val och de leda-möter som 
stod i tur att väljas om omvaldes så även vår ordförande. Valberedningen hade dock inte lyckas att 
hitta folk till alla platser då vi saknar en revisorssuppleant. Valberedningen omvaldes också till 
hälften i alla fall, Stig Österberg som sammankallande och Hilmar Eliasson invaldes istället för 
Leonard Karlsson som av sade sig omval. Vid det konstituerande mötet efteråt så ser nu styrelsen ut 
som följer: ordförande: Björn Söderstedt, Kassör: Leif Nilsson, sekreterare: Mikael Magnusson, 
Ledamöter: Claes Forshill & Kjell Idling. 
Vi tackar för förtroendet dels för det gångna året och för det som kommer. 
 
Sekreteraren 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG vintern 2012-2013 
 

Höstsäsongen 2012 avslutades 13:e december med traditionellt julmöte.  
29 medlemmar och 1 gäst deltog vid julmötet.  
Dagens närvarovinster tillföll J-O Artvik, Christian Hansen, Gunnar Löwendahl,  
Hans Svensson och Bengt Påhlman. 
Årslotteriets vinster gick till Bengt Påhlman, Lennart Larsson, Bertil Westerberg,  
Hasse Wingdén, Karl Erik Jägard, Valter Wittersheim, Hasse Wingdén, Per-Åke 
Mårtensson, Kristina Lindmark, Nils Lindmark och Kjell Nilson. 

 

 

 
Volvo Myntklubb träffas 
numera i samband med 
Islandsklubbens möten. 

Från vänster ser vi 
Rolf Gustavsson, 
Kent Gundersen, 

Bengt Lund, Leif Ekelund, 
Björn Stålhed, 

Owe Jacobsson 
(stående), Christian 

Hansen och 
Stig Rutgersson. 

 
Bilden tagen vid mötet 14:e februari. 

 
Vårsäsongen 2013 inleddes den 10:e januari med Vopnafjörður som mötestema.  
Ett bildspel med vykort och andra bilder hade sammanställts av Johnny Pernerfors. 
24 medlemmar deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Gunnar Löwendahl, Ingvar Ottosson, Hasse Wingdén, Kent 
Wettlemark, Mats Ahlmark, Lennart Larsson, Sven-Åke Carlsson och Trygve Johansson. 
  

 

 

Draken (överst till 
höger), en av de 

mytiska landvättarna, 
beskyddare av Island, 

har sin hemvist i 
Vopnafjörður. 

 
Den har blivit en ikon 

för Vopnafjörður och är 
avbildad i Islands 

vapen.  
 
Vid årsmötet den 14:e februari valdes styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
Ordförande  Johnny Pernerfors 
Vice ordförande Bengt Påhlman 
Sekreterare  Kaj Librand 
Kassör  Owe Jacobsson  
5. ledamot  Karl Erik Jägard 
Revisor   Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant Mats Ahlmark 
Valberedning Hasse Wingdén och J-O Artvik 
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Franco Lazzaro 
berättar om den 

isländska filmen ”Djúpið” 
(”Djupet”) 

som han hade sett på 
Göteborg International 

Film Festival. 
Filmen, regisserad av 
Baltasar Kormákur, 

är baserat på verkliga 
händelser, en fiskare 

försöker överleva i det 
iskalla havet efter att en 

fiskebåt kapsejsat utanför 
Vestmannaöarna.  

 
 

 
 
Till kaffet serverades semlor. De färdigställdes av Ove Karlsson, Hasse Wingdén 
övervakade så det blev lagom med grädde. 
 
Närvarovinster tillföll Trygve Johansson, Kent Wettlemark, Björn Hagberg,  
Roland Frahm, Hasse Wingdén och Bengt Olofsson. 
24 medlemmar var närvarande.  
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Årets gåva till mötesdeltagarna var ett vykort med specialstämpel från Vestmannaeyjar  
23:e januari 2013 med anledning av att det var 40 år sedan det stora vulkanutbrottet 
började. Ett stort tack till Guðni Friðrik Gunnarsson som tipsade oss om denna 
Jubileumsstämpel samt även den Jub-stpl som kommer att användas i juli månad, mer om 
den i nästa Rapport. 
 

 
                            
Vid mötet den 14:e mars var temat Vyer och byggnader, 
Närvarovinsterna gick till Kjell Marmbrink, Lennart Larsson, Lars Hermansson,  
Bengt Olofsson, J-O Artvik, Per-Åke Mårtensson och Kristina Lindmark. 
22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
      

 
 

 
Nutida bild av Kulturhuset som avbildas på 20 aur-frimärket  

i serien Vyer och byggnader 1925. 
 

 

 

Troligen passerar vi denna plats på sydkusten i 
närheten av Vík i Mýrdal på resan till Nordia 

2013. 
 

Vid resan till Nordia 1991 besökte de flesta av 
oss Dyrhólaey, Islands sydligaste udde, som 

ligger strax väster om berget på bilden. 
 

Kaj Librand 
 
ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 48 ÅR    1965- 24 april 2013 
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Möten i Stockholm, våren 2013 

 April     4  Mats Edström berättar om Stämpelmärken. Liten auktion 

        
April     13 Brostämpelauktion i Göteborg 
        
Maj      11 Möte i Södersvik kl 12.00 Anmälan tfn 0176-42085.                   
                            Liten auktion. Inför resan till NORDIA2013 på Island 

 

Möten i Stockholm, hösten 2013 

September 5         Per-Olofs Stämpelsamling Del 1. Liten auktion. 
        

Oktober      3        Stig Österbergs Two Kings del 1. Liten auktion. 
        

November  7 Del av Balbobrevs samlingen visas (kopior). Liten auktion. 
 

December  5         Göran Persson om Schleswig, Lucia med glögg och  
 lussekatter. Liten auktion. 
      
 
Aktuell information om Hösten/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.
 

---------- 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG
Program för våren 2013 

 
                             
April       11      Danska Västindien. Lars Hansson. 
               Visning av vårauktionen  
 
April      13      Vårauktion: Brostämplar.  
       OBS! Lördag på Kinesiska muren, Skeppsbron 4, kl. 11.00. 
         
Maj         16       Faskrudsfjörður och de franska fiskarna. 
        Resa till Island och NORDIA 2013 i Garðabær. 
        OBS! 3:e torsdagen. 
 
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 och vi börjar mötet 19.00. 

 
 
 
 

Volvo Myntklubb  
 

Välkomna till våra möten som är innan Islandsklubben kl. 17.45-19.00. 
 
 
 

Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tel. 031-54 88 78. 
                                                     Kassör: Owe Jacobsson             Tel. 031-331 33 04 
 

 
Email: islandsklubben@bredband.net
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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 Fyrspannsgatan 65  
112 42 Stockholm 165 64 Hässelby  
Tel 08-651 09 89 Tel 0704-801919  
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 (Redaktör Rapport) 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 2013 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 2013 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 25 Juli 2013. 
 

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.  

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
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