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Ordförandens rader 
 

På sidan 2 i Dagens Nyheter finns en artikel som heter Stockholm i mitt hjärta. När jag nu skriver 
mina rader till denna rapport så skall jan anspela på denna artikel och kalla dessa rader för ÖAR I 
MITT HJÄRTA. Hur då undrar ni kanske ?!? Jo jag kommer att anknyta till olika öar och anknyt-
ningar till dem. 
Ö nummer 1: Jag samlar på tjänstefrimärken samt är ordförande i en förening som har mycket 
starka band till denna ö, ISLAND. 
Ö nummer 2: Samlar på frimärken, ortsstämplar och allt som har med färjor att göra(vykort, båt-
stämplar, biljetter mm) som har anknytning till denna ö. Fast egentligen är det 6.750 öar och skär 
som det hela gäller och då syftar jag på ÅLAND. 
Ö nummer 3: I och med postverkens och önationernas samarbeten så finns även koppling till en 
annan ö, som också intresserar en del i vår förening nämligen FÄRÖARNA. 
Ö nummer 4: Jag bor på en ö, som ni kanske vet så består Stockholm av ett antal öar eller holmar. 
Jag bor på KUNGSHOLMEN eller Västermalm som den också kallas. De andra är Södermalm, 
Långholmen, Reimersholme, Skeppsholmen, Kastellholmen och Djurgården. 
Ö nummer 5: Den sista ön tillbringar jag min fritid med familjen, där jag också är nu när jag skriver 
dessa rader. Nu går det bra att njuta av grönskan, bad, båtturer, fiske och fågelsång, Denna 
sommar har det dock dåligt med fåglar. Men solen har lyst. Sista ön jag syftar på är då LJUSTERÖ 
 
Hösten närmar sig med stormsteg Juli är nu snart slut och augusti kommer att rasa iväg innan vi 
vet ordet av är vi framme i september och vårt första möte. Höstens första möte har vi den 5 
september och då hoppas jag på att kunna få se lite nya ansikten på våra möten, det vore mycket 
trevligt.  
Från sista mötet hemma hos Leif den 11 maj har det inte blivit så mycket pysslande med frimärken 
för min del. En liten frimärksresa har det dock blivit tillsammans med Claes Forshill och Mikael 
Magnusson. Det var en mycket trevlig resa vi gjorde till Åland där vi gjorde en del fynd och njöt av 
en trevlig dag tillsammans. 
Nu när hösten kommer så tar vi nya tag. Två mässor och en utställning kan rekommenderas under 
terminen nämligen Fri-vy i Husqvarna den 29 september och frimärks- och vykortsmässan i 
Norrtälje den 6 oktober. Det är dessutom 5-års jubileum för denna mässa. 
Helgen efter den 11-12 oktober så är det Uppfrim i Uppsala, en regional utställning. 
För övrigt så repar sig min opererade fot och snart är det dags att kasta kryckorna och få gå som 
vanligt igen det känns helt fantastiskt och utan värk. 
 
Med dessa rader ser vi fram emot hösten och jag hoppas som sagt att vi ses så många som 
möjligt på första mötet den 5 september. 
 
Med Filatelistiska Hälsningar 
 
Björn Söderstedt 
Ordförande 
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Bild rapport från Islandssamlarnas resa till Nordia2013. 
 

                  
Ísar och Ingunn samt Skepparen på                                     En resa med många fotostopp. 
båten som tog oss runt Vestmannaeyjar 
Ísar var vår chaufför/guide under resan. 

                  
Roland har börjat samla postbilar?   2 vikingar som serverade ”rutten haj” med till 
                                                                                             hörande dryck. GOTT 

                 
En storsamlare från Ìsland som ställde ut sin                       Íslands President Ólafur Ragnar Grimsson som 
samling ”Ísland” i Court of honor.                                          var närvarande vid invigningen av NORDIA2013 
Mr Indriði Pálsson.                                                                Till höger ser vi Isländska filatelist förbundets 
    Ordförande Sigurður R. Peursson med fru. 
 

                         
Utställningshallen med uppdukat bord för de                        Surtsey från flygplansfönster,flyget gjorde 2 varv 
närvarande gästerna vid invigningen.   runt ön så att alla fick se den 
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Islandssamlarna i Österled  juni  2013./Kjell Idling som även fotograferade/ 
 
1/6 
Efter ankomsten till Keflavik väntade Isar med bussen för att transportera hela sällskapet 
till inrikes terminalen i Reykjavik för att fortsätta med inrikesflyg till Västmannaöarna. 
Under den flygturen blev det en lågsniff över ön Surtsey, som det nu är femtio år sedan 
den tittade upp ur havet söder om öarna. Efter inkvarteringen på hotellet blev det en 
promenad till restaurangen Ensi Kaldi. Genomgående för hela resan så serverades det 
mycket god mat och dryck, och det här var inget undantag. 
 
2/6 
Promenad till hamnen för att bevista en film om Eldfells utbrott 1973. Efter filmen bordade 
vi en båt för en rundtur runt hela Heimaey, och efter den en bussrundtur på ön. Middagen, 
en tre rätters på Slippurin. 
 
3/6 
Utcheckning och promenad ner till hamnen för att ta båten över till Landeyahöfn på 
fastlandet, där väntade Isar på oss med bussen för att ta oss upp till Breiddalsvik. På 
vägen han vi med ett stopp för ett sen en film om utbrottet på Eyafjallajökull, två katastrof-
filmer på lika många dagar. Stannade för lunch i Skaftafell, regn och låga moln hela 
dagen. Men det var tur att det var den dagen då vi satt på bussen hela dagen. Vi nådde 
Breiddalsvik sent på kvällen lagom till middagen som serverades på hotellet. 
 
4/6 
Tidig frukost och bordning av bussen som skulle ta oss upp till Kárahnjúkavirkjun stora 
eller enorma dammbygge. Här skedde det ända missödet på resan då en av medlem-
marna blåste omkull och skar sönder händerna på vassa lavastenar, men han hade gott 
läkkött. Lunchstopp vid Skriduklaustur fornlämningar. Hemvägen gick via Egilsstadir, 
Eskifjördur med stopp för att besöka Posturinn. Stopp i Reydarfjödur för WW II museet 
samt Faskrudsfjördur för franska fiskemuseet samt kyrkogården och sjukhuset. Resan gick 
vidare till Stödvarfjördur och Petras stensamling, middagen var Isländsk köttsoppa i 
samma ort som även var allas vår Isars hemtrakter. 
 
5/6 
Resan går nu åter mot sydkusten och hotellet i Skaftafell där vi skall äta middag samt 
övernatta. Men på vägen han vi med ett stopp i Djupivogur med ett besök på kulturmuseet 
Langabúd, naturligtvis hann vi med ett besök på det välkända postkontoret för oss islands-
samlare, där Johnny överlämnade en gåva till den överraskade personalen. Lunchen 
intogs i Höfn, där också vår kassör höll på att göra resans klipp. Då han vid växling på 
banken fick väldigt bra kurs då personalen tog fel på svenska och danska kronor, men 
kassörskan kom farande i bil med hjärtat i halsgropen, så det löste sig tack och för hennes 
skull, då hon annars skulle bli ersättningsskyldig. På vägen till kvällens nattläger som nog 
blev resan höjdpunkt för många stannade vi för en båt tur på Jökullsárlónlagunen mellan 
alla imponerande isberg. 
 
6/6 
Idag börjar färden mot Hafnarfjörður och vårt hotell för resten av tiden, på den här resan. 
Dagen börjar med klarblå himmel och vi äntrar bussen för en kort resa till Skaftafell 
nationalpark som ligger nästgårds till hotellet. Väl framme så kan dom som vill ta en 
promenad till Svartifoss. Resan fortsätter sedan till Kirkjubaerklaustur för ett förmid-
dagskaffe. Efter ett  besök på Skogarmuseum och även Skogafoss blev det lunch på 
gamla Fjosid. Mätta och belåtna stannade vi även vid Seljalandsfoss där många tog 
tillfället iakt och gick bakom vattenfallet och blev rejält blöta. Det hanns även med ett 
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besök på Sagamuseet i Hvollsvöllur där det bjöds på syrad haj med tillhörande dryck av 
två bärsärkar. 
 
7/6 
Fredag, så var det dags att bevista invigningen av utställningen med tillhörande tal och 
mingel. Eftermiddagen ägnades åt fria aktiviteter på utställningen eller på stan. 
 
8/6 och 9/6 
Lördagen och söndagen var det fria aktiviteter igen där det fanns olika rundturer såsom 
Gyllen cirkeln, stadsrundtur i Reykjavik och sedan på söndagen en tur till blå lagunen. 
Söndagen avslutades med en middag på Fjörukrain där vi efteråt åkte direkt ut till flyg-
platsen för resan hem, så var äventyret över för den här gången, men vi kommer tillbaka. 
 
Många tack till de som jobbat hårt för den här resan så att alla som var med har kunnat 
haft det så bra och erbjudits många upplevelser. Ingen nämnd och ingen glömd. 
 
 
Resultatet från utställningen i NORDIA2013 i Garðabæ. 
(för de medlemmar som var med på resan) 
Championship Class. 
 
Göran Persson    Sweden - The 4 Skilling Banco                                Guld 
 
Traditional Class. 
 
Orla Nielsen          Iceland – Postage and Official Stamps    90p        Guld.  

           Grand Prix National. 
 

Leif Nilsson           Island – Silhuettutgåvan 1911-1912 ink Prov. 85p Stor Vermeil   
           Special Price 
 

Johnny Pernerfors  Island 1873-1943    83p                                        Vermeil 
 
Postal History Class 
 
Roland Frahm        Sweden-Forwarded Mail    81p                              Vermeil 
 
Staffan Karlsson     Postrestriktioner och säkerhets…..  81p               Vermeil 
 
Roland Frahm         The 1930 “Night Mail Areoplane Post…75p          Stort Silver 
 
Revenue Class 
 
Johnny Pernerfors  Isländska semestermärken “ORLOF”    85p           Stor Vermeil   
                             Special Price 
Thematic Class 
 
Anders Olason          The American Civil War          91p                       Guld. Special Price 
 
Einar Nagel                Luftburen passagerartrafik    73p                        Silver 
 
Postcards Class. 
 



  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 167 - 2013 Sida 5 
 

Per Bunnstad   Sverige och OS 1912        86p                                      Stor vermeil 
 
Johnny Pernerfors  Konungsförin til Island 1907    78p                         Stort Silver 
 
Einar Nagel      Svenska Amerikalinjens passagerarfartyg   78p           Stort Silver 
 
Open Class 
 
Gunnar Dahlvig      Viking Time          87p                                             Stor Vermeil 
 
Nils Lindmark  The Importance of Shipping… 73p                                Silver 
 
Philatelic Literature Class 
 
Facit Förlags AB   Facit Special 2013     88p                                         Stor Vermeil 
 
Ny litteratur: 
Icelandic numeral cancels 1903 - 1960 
Brynjolfur Sigurjonsson 
ISBN number: 978-9979-72-375-2   Pris €60 + porto beställes från 
brynjolfur.sigurjonsson@gmail.com (föreningen kan hjälpa till med beställning) 
 

   Boken är för  samlare av Isländska 
nummerstämplar. Den innehåller detaljerad information om stämplarna 1 – 173 dvs av 
typen N1a, använda av postverket mellan 1903 – 1960. 
Den allmänna informationen inkluderar. 

1. Geografiska läget på karta samt detaljerat läge med fotografi på poststället 
2. Visar användningstid av stämpel på frimärke i tidsperiod 
3. Visar även användning av stämpelfärg, stämpelrotation och antal kända brev 

 
Boken kan verkligen rekommenderas till nummerstämpelsamlare och även till andra 
stämpelsamlare. Den visar antalet stämplar under period i form av stapeldiagram per år 
sedan är stämpeln beskriven i läge och om stämpel finns på Isländska postmuseet 
(Nationalarkivet) 
Boken har formatet 21x25cm i hårda pärmar med omslag (se bild ovan)Brynjolfur har lagt 
ned ett stort arbete med att färdigställa denna bok, han har fått hjälp av Nummer-
stämpelssamlare över hela världen. Ett storslaget verk som bör finnas i allas bibliotek. 
 
Leif Nilsson 

mailto:brynjolfur.sigurjonsson@gmail.com
http://www.blurb.com/books/4309049-icelandic-numeral-cancels-1903-1960
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Välkommen till nätordboken ISLEX. 
 
Nu finns det en isländsk-svensk ordbok på Internet. www.islex.se ISLEX är en flerspråkig 
nätordbok där isländska utgör källspråk och svenska, norskt bokmål, nynorska och danska 
utgör målspråk. ISLEX har tillkommit i samarbete mellan institutioner på Island, i Sverige, 
Norge och Danmark: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum (SÁ) i Reykjavik 
(Árni Magnússon-institutet i Reykjavik), Institutionen för svenska språket vid Göteborgs 
universitet, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier vid Universitetet i Bergen 
och Det Danske Sprog- og Litteraturselskab i Köpenhamn. Den isländska redaktionen 
ansvarar för källspråksbearbetningen och för utformningen och utvecklingen av den 
databas som ligger till grund för ISLEX. Målspråksredaktionerna ansvarar för bear-
betningen av respektive målspråk. Under 2011 anslöt sig Fróðskaparsetur Føroya till 
projektet i syfte att kunna öppna en isländsk-färöisk ordbok i 2013.  
Ordboken är öppen utan avgift. Detta är den första versionen av ordboken. Arbetet med 
kompletteringar och korrigeringar pågår fortlöpande. 
Om mannen som gett namn åt Árni Magnússon-institutet i Reykjavik kan ni läsa här 
nedan. 

 
 
Facit nr 543 
Utgivet 18/09-1975 

Árni Magnússon, född 13 november 1663, död 6 januari 1730, var en 
isländsk historiker och samlare. 
Árni Magnússon var prästson och räknade bland sina förfäder på 
fädernesidan Snorre Sturlasson, på mödernesidan Gisle Jónsson, 
protestantisk biskop i Skálholt. 
 
 Utbildning och karriär  Árni Magnússon blev 1685 teologie kandidat 
och amanuens hos Thomas Bartholin d.y. samt vistades i dennes hus 
till hans död (1690). År 1694 blev han professor i Köpenhamn, dock 
utan lön, företog 1694-96 en studieresa i Tyskland och utnämndes 
1697 till sekreterare i geheimearkivet, 1701 till professor i dansk 
fornkunskap ("Antiquitates danicæ") och 1721 i historia. Det är dock 
osäkert, huruvida han någonsin höll föreläsningar. 
 
År 1702 sändes han till Island för att tills, med P. Vidalin ordna öns 
jordbeskattning; hans utkast till en ny jordebok innehåller en mängd 
historiska och statistiska upplysningar. På Island stannade han 10 år 
och samlade där ett stort antal gamla handskrifter och dokument som 
han medförde till Danmark. I sitt samlarnit visade han ej alltid aktning 
för äganderätten; där han ej kunde komma åt originalen, försäkrade 
han sig dock om pålitliga avskrifter. Även från Danmark och i 
synnerhet från Norge förvärvade han genom donation eller köp 
värdefulla dokument. 
 

Vid den stora eldsvådan i Köpenhamn 1728 miste han sin egen boksamling och sina lärda 
anteckningar, men blott en ringa del av sin dyrbara handskriftsamling. Vid sin död skänkte han denna 
(Arnamagnseanska samlingen, Arnamagnæan Codex) till universitetsbiblioteket, jämte ett kapital 
(Arnamagnseanska legatet), avsett till bekostnad av fornskrifters utgivande och till understöd åt 
isländska studenter som ägnade sig åt sådant arbete. Samlingen omfattar över 2 800 handskrifter 
(därav 500 på pergament) och över 10 000 dokument, antingen original (5 600) eller avskrifter, från 
Island, Norge och Danmark. En katalog utkom 1888-94 i två band. Själv utgav Árni Magnússon endast 
några få av fornskrifterna, men genom sin samling gjorde han stora insatser för studiet av Nordens 
forntid. Arnamagnaeanska legatet har bekostat utgivandet av en mängd viktiga fornskrifter. 
 
Högskolor i både Köpenhamn och Reykjavik är namngivna efter honom, som till exempel Árni 
Magnússon-institutet i Reykjavik. 
Källa: Wikipedia. 
     Kaj Librand 
 
 

 
 

http://www.islex.se/
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ISLAND 
 

                             UTLÄNDSKA ANKOMST- & TRANSITSTÄMPLAR 
(3:e upplagan) 

Mike Tuttle översättning till svenska av Leif Nilsson/Kjell Idling. 
 

 
Del 5:   SKOTTLAND – fortsättning. 

 
LEVEN 
Endast två objekt är kända från den här orten på den norra stranden av Firth of  Forth. Ett 
kuvert adresserat till Hambros Bank, London med ett 20 aur Gullfoss, 5 aur Jochumsson, 
10 aur Dynjandi plus ett Stor Brittanien 1½ d frimärke antagligen för en avgift, alla 
stämplade med en D/cds 20 OC/(19)36, Det andra objektet lär vara ett klipp, frimärkena ej 
beskrivna men med en stämpel med datum 17.15 PM / 20 OC / 38. 
 
 
METHIL 
En annan hamn strax söder om Leven. Det var ett litet ställe, för när det 1900 anlades en 
docka för utskeppning av kol från ny öppnade kolgruvor i grannskapet. 

 

Fig 1 
 

Väldigt få objekt är kända från Methil men jag visar ett i fig.1, ett postkort till Skottland från 
Reykjavik 15/7-09, ankom till Methil JY 21/09 och har även en METHIL PAQUEBOT 
(Hosking 314 (179) med en diameter på 34 mm. Hosking värderar den stämpeln som 
mycket sällsynt ”DD”. Den här PAQUEBOT sägs vara känd på ett kuvert från 1908 där 
ankomst stämpeln är just Methil med ”Fifeshire” nederst. Andra datumstämplar är kända 
från 1907 till 1910, exceptionellt är även en från 1922 känd. 
 
PETERHEAD 
Endast tre objekt är kända härifrån: 
Christian X 10 aur, med D/cds 9PM/3 AU (19)20.  Nästa två är omnämnda i Heinrich 
Schilling’s bok “ISLAND / Fremde Anlandestempel auf Islandpost” (1996) men har inga 
detaljer på följande objekt frimärken/brev: Skottska D/cds 13.15PM/DC 21/(19)11  
Datum delen av en maskinstämpel: Peterhead (överst) ABD (=Aberdeen) nederst, 
7.15AM/11 MCH/1932.  En annan version av denna datumstämpel visar “ABD” direct efter 
PETERHEAD överst vanligare än nederst i stämpeln. Har samma 1932 datering. 
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Fig. 2 

 
TROON 
Se fig.2 för ett exempel på TROON SHIP LETTER handstämpel är dokumenterat använd 
1900 – 13. Jag valde den här från 1911 för att illustrera för att sitt meddelande på 
engelska  till en vykortssamlare I österrike, klagar på att adressaten inte hållit sitt löfte att 
skicka 35 st. kort i utbyte för de 15 st. isländska som han redan erhållit! Stämpeln värderas 
till ’DD’ av Hosking,men jag måste saga att exemplaren av isländsk post är något för dyra 
möjligen pga. Den höga rankingen, 

 
Ordinarie datumstämplar: I den brittiska “Scandinavian Contact” marsnumret 1968, är ett 
brev beskrivet med en datumstämpel SP 12 (18)99 men inga andradetaljer är kända. De 
andra är kända över perioden 1901-1923. Dom är rangordnade från den enringade till den 
skottska med dubbla bågar och stadsnumret, 330, senare med malteser kors längst ner. I 
1923, hade stämpeln tjocka linjer på sidorna. 
 
 
THURSO 
Det här är en sällsynt hamn för isländsk post. Endast två avtryck är kända: (1) del av en 
dubbelstämpel (3)24 på ett 10aur siffertyps frimärke 1876-95 och (2) en enkelringad 
stämpel med THURSO på en rak linje, och sedan ‘B/SP 21/(18)9(4?). Såld på Ebay i 
november 2002. 
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WICK 
Ytterligare en sällsynt stämpel: (1) 10 aur siffertyp med “WICK SEP 25/(18)90 (2) skottsk 
dubbelringad med nummer 339 på ett 2 sk frimärke i isländska postens arkiv. 
 
SENT TILLÄGG 
 
CROMARTY 
Jag missade den här orten i del två. H. Schilling visar ett förfil. brev adresserat till 
Köpenhamn med en datumstämpel CROMARTY /A/MY 3/1868. 
 
 

ENGLAND 
BLYTH 
SHIP LETTER/BLYTH NORTHD (bokstaven är en förkortning för’Northumberland’) är en 
åtråvärd stämpel på isländsk post och är känd använd mellan 1903 och 1926. Undantaget 
en del av en stämpel på ett 25 aur luftpost märke från 1934 som är dokumenterad. Trots 
sin långa användningstid, så är den sällsynt. Fig. 3 visar ett exempel från1913, det är en 
Blyth dubbel/cds från maj21st på baksidan.  

 
 

Fig.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordinarie stämplar: 
En dubbel med “B74” är känd från 1906 och dubbla/cds avtryck är kända till 26 DEC 26. 
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FLEETWOOD 
Den här fiskehamnen på Englands västkust, och den här sedan av landet besöktes sällan 
av isländska skepp. Det betyder att stämplar är sällsynta. Den mest sällsynta är 
FLEETWOOD/SHIP LETTER vilken introducerades vid första världskrigets början. 
Exempel: se Fig. 4, Borganes 9.12.14 till Kanada. 
 

 
Fig. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det skall enligt källorna finnas fem kända isländska brev med den stämpel . De andra fyra 
är daterade 12.9.14, 14.12.14, 13.4.15 och 1 oktober 1915. Tror jag baserat på mina 
dåliga kopior. 
 
Ordinarie stämplar: 
Se Fig. 5 för ett exempel på en tidig 
 enkelringad datumstämpel från 1899, som bonus även en från Preston och London. 

 
Fig. 5 

 
En dubbel datumstämpel med nummer 629 sägs var känd från 1899-1901. Därefter, en 
dubbel cds med ett Malteses kors längst ner separerade med två tjocka, svarta linjer 
använd i 1903. Senare stämplar är daterade18 FE 20 to ? NO 42. 
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GRIMSBY 
Den här välkända fiskehamnen på ostkusten. En väldigt sällsynt PAQUEBOT  
(Hosk. 40(34) med en diameter på 45mm, är känd mellan 1927 och 1936, se Fig. 6 nedan 
för tidigaste datum: 17 DE 27 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mer vanlig men därför inte mindre eftertraktad är denna GRIMSBY/SHIP LETTER stämpel 
26 Jan 33 to 19 NO 39, se Figur 7. 
 

 
 

Fig. 7 
 

Ordinarie datumstämplar:: 
Enkel/cds: känd 1908-12.  Dubbel/cds: känd 1908-27. “GRIMSBY, LINCS: dubbel/cds 
sedd 1935 -39, Maskinstämpel 1927-39. 
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HARWICH 
Det här är också en väldigt sällsynt hamn för isländsk post. Se Fig. 8 för HARWICH/SHIP 
LETTER stämpel på ett kuvert stämplat “PARKSTONE/HARWICH 28 AP 28.”  Det andra 
objektet är daterat 10 AP 26 men jag har inga uppgifter på vilket eller vilka frimärken som 
är inblandade. 

 
Fig. 8 
 
HESSLE 
Den här lilla hamnen nära Hull vilken jag kommer att avhandla I nästa del. Endast två 
objekt är känt från Hessle, båda på Christian X märken från 1920s – 30s. 

       
   Fortsättning följer 

 

Auktionär som har bra Islandsmaterial. 

Postiljonen AB är det internationella auktionsföretaget i Skandinavien 
inom frimärken och filateli. Firman grundades 1968 och den första auktionen hölls 1970. 
Postiljonen har idag kontor i Malmö samt representation i Stockholm och Köpenhamn. 

Vi arrangerar minst två stora internationella auktioner per år, en på våren och en på 
hösten. Ungefär 3 veckor före auktionen skickas auktionskatalogen ut till våra kunder. 
Katalogen, som går att beställa här på hemsidan, är helt i färg samt på engelska p.g.a. vår 
stora internationella kundkrets.Postiljonen deltar på de flesta betydande frimärks-
utställningar världen över och vi har god kontakt med internationella köpare såväl som 
säljare. Postiljonen är även en stor vän av Föreningen Islandssamlarna 

Postiljonen har 2 auktioner per år ,kommande auktioner är--- 
#203 - 11-12 oktober 2013 
#204 - 28-29 mars 2014 
Treasure Hunt #4 - 26 april 2014 
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Undersøgelse: Største enheder i de ovale aur udgaver 

Survey: Largest Multiples in the Oval Aur Issues 
Af 
Orla Nielsen 
I August 2012 erhvervede jeg nedenstående pragtfulde 16 blok af den grovtakkede 5 Aur, 3. 
tryk, som blev angivet som ”størst kendte enhed”. 
 

 
16-block 5 Aur tk. 12 ¾, 3. tryk 

 
Jeg gennemsøgte mine kilder for at få bekræftet oplysningen, men kunne ikke finde nogen 
bekræftelse i litteraturen eller i kataloger. Mit arkiv blev gennemgået, men fordi jeg ikke 
tidligere har haft speciel interesse for store enheder, havde jeg kun gemt ganske få 
oplysninger af den art. Selve auktionskatalogerne var ikke gemt på grund af pladsmangel 
bortset fra – selvfølgelig – dem med særlig meget Islandsmateriale. Enkelte kopier af store 
samlinger blev også gennemgået. 
 
Søgningen førte ikke til konstatering af større enheder end 16-blokken, men gav til 
gengæld inspiration til at gennemføre en kortlægning af, hvad der findes af store enheder i 
privat eje, så der fremover er en egentlig basis for angivelse af ”størst kendte enhed” både 
for samlere og auktionshuse m.v. 
 
Som start på undersøgelsen udarbejdede jeg et excel-ark med de oplysninger jeg havde 
kunnet finde i ovennævnte foreliggende materiale samt i min egen samling. Det omfattede 
de ovale Aur-udgaver i begge takninger, både brugt og ubrugt – inklusive enheder på 
breve eller brevstykker.  
 
Nedenstående e-mail blev i efteråret 2012 udsendt til efterhånden 45 samlere, 2 
auktionshuse, en handler og en prøver, altså i alt 49. Samlerne befinder sig i en lang 
række lande – Danmark, Island, Sverige, Norge, Belgien, Holland, Tyskland, Spanien, 
USA og Canada. Langt de fleste er medlemmer af  ”Islandsklubben i Danmark” og/eller 
”Föreningen Islandssamlarna” og er valgt blandt dem, som jeg vidste eller formodede 
samlede ovaludgaver. 
 
“Hello all, 
This is an attempt to create a list of the largest multiples in the oval issues. Based on information in my 
archive and my collection I have made a tentative list in the enclosed Excel sheet. I am now asking all of you 
to contribute by sending me information about any larger items that you have or know about (if possible both 
value and print, but value will be OK. In the Excel sheet you will notice some question marks indicating that I 
do not know about the printing). Please, look also on the list of receivers of this mail and do not hesitate to 
inform me about other collectors who may be possible informants. 



  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 167 - 2013 Sida 14 
 

I intend to publish the result in IslandsKontakt, if possible in the 2nd issue in this autumn so, hopefully, I can 
have your response in a month or so.” 
 
3 samlere og 1 auktionshus har slet ikke reageret. 4 har kvitteret for modtagelsen af 
mailen, men ikke svaret. Jeg antager, at de ikke haft nogen information at bidrage med. Er 
det korrekt, er der en svarprocent på over 90%. Alle kendte storsamlere af ovalområdet er 
med. Der blev indgået en speciel aftale med Claes Arnrup, Postiljonen. 
 
Planen om offentliggørelsen af undersøgelsens resultat i efteråret var for optimistisk. Men i 
december  var der indkommet svar fra alle. Herefter fik Claes Arnrup resultatet og har i 
løbet af foråret gjort en stor indsats med gennemgang af en mængde aktionskataloger 
med væsentligt Islands-materiale. Resultaterne indgår i følgende afsluttende tabel.  
 
 
 
Største enheder i ovaludgaven (Aur)     
Largest units in the oval issue (Aur)     
Value 14x13½   12 3/4   

  mint used  mint used 
3 Aur 1st print 4-block  single small 3 6-block  10-block 

 2nd print 10-block 3-strip     
 3rd print 6-block 3-strip large 3 sheet 21-block 
 4th print 25-block  5-strip    
 5th print 4-block  5-strip    
       

4 Aur     sheet 12-block 
       

5 Aur,blue Print 1a 4-block single  4-block  pair 
 Print 1b 4-block  pair    
 Print 2 15-block pair    
       

5 A, green 1 10-block  6-block 1 4-block 4-strip 
 2 15-block 3-strip 2 single 5-strip 
 3 sheet 4-strip 3 sheet 16-block 
       

6 Aur 1 single single 1 20-block 5-strip 
 2 4-block 3-strip 2 25-block  6-strip 
 3 8-block  3-strip    
 4 10-block 18-block    
 5 4-block 5-strip    
       

10 Aur 1 pair single 1 8-block 4-strip 
 2 3-strip single 2 35-block 5-strip 
 3 4-block pair    
 4 3-strip 4-block    
 1,2,3 or 4 4-block     
 5 4-block 3-strip    
 6 4-block 6-block    
 7 15-block  3-strip    
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16 Aur 1 4-block single  4-block 3-strip 

 2 4-block  6-strip    
 3 6-block 6-strip    
 4 5-strip Pair 

 
   

       
20 Aur violet 1 4-block single    

 2 sheet 4-block    
       

20 Aur blue 1 4-block single 1 4-block       4-strip 
 2 4-block 4-block 2 sheet 4-block 
 3 6-block  4-block    
       

25 Aur    1 4-block pair 
    2 sheet 10-block 
       

40 Aur green  sheet 6-strip    
       

40 Aur violet 1 4-block  4-strip  4-block do not exist 
 2 4-block pair    
 3 6-block  pair    
       

50 Aur  sheet pair  4-block 4-block 
       

100 Aur  sheet 5-strip    
 
Et par kommentarer: 
Under 10 Aur er anført en 4-block, som er set på nettet. Der var angivet ”tyndt papir”, men 
det var ikke muligt at identificere trykket. 
Under betegnelsen ”4-block” kan der godt samtidig forekomme en eller flere 4-striber. Er 
der som største enhed angivet en ”4-stribe”, betyder det, at der ikke er set 4-blokke. 
Ark (sheet) er flere steder skrevet med kursiv. Kursiv angiver, at arket er set i et 
auktionskatalog. Et ark kan jo blive skilt til mindre enheder ved uheld eller bevidst, så det 
er ikke 100% sikkert, at arket eksisterer i dag. 
 
Men generelt tror jeg, at tabellen giver et godt billede af, hvad der i dag – 2013 – eksisterer 
af ”største enheder” i de ovale Aur-udgaver – og 16 blokken af 5 Aur grovtakket 3. tryk er 
altså faktisk den største brugte enhed blandt 5 Aur udgaverne ! 
 
Afslutningsvis en stor tak til alle, der har deltaget i undersøgelsen. Det var dejligt, at idéen 
blev godt modtaget.  
Skulle der blandt læserne være kendskab til større enheder end angivet i tabellen vil jeg 
være meget taknemlig for oplysninger. (orlansen@gmail.com) 
 
 

 
 
 
 

mailto:orlansen@gmail.com
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Moderne varianter 13 
af 
Orla Nielsen 
 
1985 
Kendte islændinge (fortsat) 

 
 
Rød plet foroven i S 
(fundet to gange) 
 
 
 

Ikke flere afvigelser i 1985 
 
1986 
Fugle I (6, 10, 12 og 15 kr) 
6 Kr 

 
 
Sort streg ved overkanten af 0 
 
 
Europa XXVII (10 og 12 kr) 

10 kr 
 
 
Sort streg fra Í og ind over S 
 
 
 
 
 
Lille blå plet i venstre 
del af  sidste 0 
 
 
 

Næste afvigelser fundet i 
Reykjavík 200 år (10, 12, 13 og 40 kr) 
12 Kr 

 
Takning lodret forskudt til højre (Facit 692v) 
(Billede fra JP) 
 

 
 
Lille spinkel brun firkant 
på himlen (22 mm f.v. og 6 
mm f.o., omtrent over 
Kirke-tårnet) 

 
13 kr 

 
 
Grøn plet i øvre margin 
14½ mm f.v. 
 
 
 

40 Kr 

 
Normalt mærke tv. Th. Bleget blå farve (del 
af et ark) (Billede fra JP) 

 
Blå plet i skrave-
ringen 7½ mm f.h. og 
2½ mm f.n. 
(set to gange) 
 
 
 

 
Skrå streg ved ind-gang 
til højre. 7 mm f.h. og 22 
mm f.o. 
(set to gange) 
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Telefon i Ísland i 80 år (10 og 20 kr) 
10 Kr 

 
Hvid plet 13 mm f.v og 
4½ mm f.n. over sidste I 
i SIMI 
 
 
 
Mindre hvid plet 17 mm f.v. 
og 4½ mm f.n.. over (U)M 
A(LLT) 
 
 

 
Frimærkets dag 1986 

 
Trykket forskudt helt ud til venstre kant. 
Postiljonen okt 1988, opråb 1000. Højland 
nov. 2000, opråb 1500. Igen okt 2001, opråb 
1200, hammerslag 2800 
Også Højland maj 08 (Jens Olesen) opråb 
1000, hammer: 900 
Igen Højland juni 09 (Jens Olesen) opråb 
2000, hammer: usolgt, men solgt i eftersalg 
for 1800 kr. Igen Højland maj 2010, opråb 
1500. Igen Højland okt 2010, opråb 1000, 
hammer 1050 
 
Julemærker (10 og 12 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
1987 
Første afvigelser i  
Rasmus Rask 20 Kr 

 
 
Plet tv for mund og under 
højre øje og streg over 
øjenbrynet 
 
 

 
 
 
 
Og i samme mærke plet over M 
i højre side 
 
 
 
 
 

Fugle II (13, 40,70 og 90 kr) 
40 kr 

 
 
Lys plet over fuglens 
Næb 
 

 
 
 
Mange grå pletter 
omkring LA 
 
 

 
 

 
Flere lyse streger foran 
fuglens bryst 
 
 

 
 

 
Stort felt af lyse streger 
og pletter ved og på fuglens 
bryst 
 

 
 
70 kr 

 
 
Hvid ”fjer” på øverste 
skades ryg 
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Mærket til højre: En anden farvefejl. Kun en 
del af bladene er ”visne” 
Solgt på Ebay i december 09 for 13,38 $ 
 
50,00 Kr 

 
Farvefejl, normal tv. Virker som om der 
mangler en blå farve, så bladene ville få den 
normale grønne farve. ( Billede fra JP) 
 

 
 
Stor rød plet i 
SV-hjørne 
 
 
 
 
 
Sortbrun plet skråt 
nedenfor sidste 0 
 
 
 
 
 

Olympiske lege 

 
Farvefejl, normalt mærke til venstre 
 
Fugle III (5 og 30 kr) 
30 Kr 
Manglende farve ? 

 
 
 

T.v. normalt mærke: grå himmel og 
sortgråt hav. T.h.: Gulgrå himmel og 
lysere gråt hav. Set flere gange 

 
To mørkegrå  
pletter over a og 
under g 
 
 
 

 
Frimærkets dag 1988 

 

 
Perforering forskudt til venstre på øverste 
Blok. Nederste normal. 
(Billede fra JP) 
 
Jul 1988 (19 og 24 kr) 
19 kr 

 
Rød plet i NØ- 
hjørnetak. 
(resten af pletten må 
jo kunne findes på 
nabomærket) 
 
 
Lille hvid plet i N 
(24 mm f.v. og ½ mm 
f.o.) 
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Lille gul plet med 
røde 
rande (23 mm f.v. og 
9 mm f.o.) 
 
 
 
Større gul plet med 
røde 
rande (22½ mm f.v. 
og 
10 mm f.o.) 
 

 
WHO 40 år (19 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
1989 
Fugle IV 
19 kr 

 
Stor lys plet foran 
Brystet (3 mm f.v. 
og 
12-13 mm f.o.) 
 
 

 
Norden VIII (21 og 26 kr) 
21 kr 

 
Trekantet blåsort 
plet  
over hovedet 
under L 
(16 mm f.v. og 5 
mm f.o.) 
 

 
 

 
 
”Nymåne” 
mellem T og 
hår 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
Hvid plet bag på 
kjole 
t.v. for forklæde 
 
 
 

Europamærker (21 og 26 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Drage 
500 kr 

 
 
Streg på tværs i halen 
 
 
 

 
Landbrugsskolen på Hvanneyri 100 år 50 
kr 
Ingen afvigelser fundet 
 
Landskaber III (35 og 45 kr) 
35 kr 

 
Lille hvid plet 10½ mm  
f.v. og 16½ mm f.o. 
 
 
 
 
Stor hvid plet over D 
 
 
 
Nordia 91, I 

 
Ekstra perforering 10 mm længere nede 
end den normale (Billede fra JP)  
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Naturhistorisk Forening 
100 år (21 og 26 kr) 
21 kr 

 
 
Lille hvid cirkel 
24 mm 
f.v. og 5 mm f.o. 
 
 
 

Julefrimærker (21 og 26 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
1990 
Fugle V (23 og 80 kr) 
21 kr 

 
 
2 grå streger mellem 
næb og 2 
 
 
 

 
Skytsånder (5 og 21 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Kendte kvinder (2 x 21 kr) 
Ragnhildur Petursdottir

 
Farvefejl. Normal th (Billede fra JP) 
 
Europa XXXI (21 og 40 kr) 
21 kr 

 
 
Grå trekant t.h. for 1 
og under 0 
 
 

 
 

 
Sport (2 x 21 kr) og Landskaber (25 og 200 
kr) 
Ingen afvigelser fundet 
 
Europæisk turistår 

 
Stort hvidt 
område på 
højre vinge 
tæt ved 
kroppen 
 
 
 

Nordia 91, II 
 

 
NORDIA II stærk fejlperforering (8 mm 
nedad), Højland, apr. 94, opråb: 1000, 
hammerslag 1000. 
(billede fra kataloget – 2318 var lot nr.) 
 
Julefrimærker (25 og 30 kr) 
Ingen afvigelser fundet 
1991 
Fugle VI (25 og 100 kr) 
100 kr 

 
 
Hvidt felt med brun 
prik i midten 
 
 
 

Landskaber V (10 og 300 kr) 
10 kr 

 
Hvid ”vinkel” over  
SL 
 
 
(fortsættes) 
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Nordia2013 7—9 juni  Gardabær, Island 
                  

Vi var ju en hel del från föreningen som var på denna utställning men också en rundresa på södra delarna 
av Island, som går att läsa om på annan sida i detta nummer. Jag personligen var inte med på rundresan 
utan anslöt senare under veckan och var med på utställningen och lite till som vi gjorde i Reykjavik och 
dess omnejd. Island är ju en kär ö för oss, den går inte att beskriva med fina vykort och vackra foton på 
mycket vackra fåglar, blommor, mossar och allt annat i naturen. Just Island måste upplevas, ner på knä 
och känna på mossarna kolla de små kanske decimeter höga blommorna i många skiftande färger och 
former, det är helt otroligt att det är så mycket liv i detta annars vid första anblicken karga landskap men 
ack så fel man har. Så ta chansen åk till Island och upplev ön, sedan tillkommer andra saker som att bada 
i varma källor, rida på Islandshäst, valsafari eller någon annan upplevelse som ön kan erbjuda. 
 
Nu då till ett litet referat från utställningen och vad den hade att erbjuda. Det hela började på fredagen då 
vi till att börja med var specialinbjudna till invigningen som bevistades av Islands president. Vi trodde att 
det var han som skulle inviga själva utställningen men nej då han sa inte ett ord, men det var ju trevligt att 
han ville komma och delta må jag säga. Det var istället chefen för Isländska posten som invigde utstäl-
lningen efter det att kommissarie Sigurður R Petursson hälsat alla välkomna till Island och Nordia. Han var 
den ende som sa något på ett annat språk än Isländska, vilket de borde förstått att det är väldigt många 
tillresta från både Sverige och Danmark så borde de sagt mer på något annat språk än vad som sades, 
det tycker jag var mycket dåligt, vilket flera med mig reagerade på. Sedan var det också en tjej som sjöng 
lite och en kille kompade henne. Efter detta så blev vi bjudna på en liten plockbuffert, med grönsaker och 
dipsåser, frukt samt något att dricka. Det fanns fyra  inhemska handlare, en dansk och en svensk 
nämligen Islandsspecialisten. Sedan var också två auktionärer på plats sedan förutom Isländska posten så 
var även postverken från Sverige, Norge, Åland, Färöarna, Grönland och Tyskland representerade. Så de 
nya fynden till samlingarna blev kanske något begränsade. 
 
De utställda samlingarna däremot visade på mycket hög klass, från föreningen och dess medlemmar så 
var det ju en hel del som ställde ut sina samlingar, men många andra svenskar ställde också ut. Även 
bland de samlingar som ställdes ut i icke bedömd klass fanns det många godbitar att titta på. Jag tog mig 
en dag då jag bara ägnade åt samlingarna, dels för att jag skulle skriva denna lilla artikel och dels för att 
jag ville kunna gå runt i lugn och ro se på de samlingar jag ville studera, möjligtvis avbrott för en kopp 
kaffe. 
Det var ett unikt tillfälle att på denna utställning få chansen att få se 18 av 24 kända skillingbrev på ett och 
samma ställe. Det Isländska arkivet hade nämligen med sig en utställning med just ett antal skillingbrev 
och andra rariteter ur deras gömmor. Sedan var ju Douglas Storkenfeldt inbjuden att ställa ut sin samling. 
Vad det gäller Island så tror jag att det fanns någon eller några samlingar som passade alla, här fanns 
både en samling med Två Kungar, Nummerstämplar, Tjänste, några samlingar i Open med en hel del 
isländsk material, bara för att nämna några. Jag som då samlar Danska Västindien hade också lite 
godsaker att gotta mig åt då det fanns tre samlingar samtliga utställda av amerikaner. 
. 
Vi får nu se hur det blir om fem år är vi tillbaka till Island då för nästa gång de är på tur att arrangera 
Nordia. Av samlingarna att bedöma så är det nog ingen fara med den saken men värre är det nog med att 
locka med något mer så som handlare och fynd som publiken kan göra sig då de kommer till utställningen. 
Det får tiden utvisa, nu först på tur står Norge att arrangera nästa års utställning och sedan är det Sverige 
och Täby som står i tur att arrangera. 
Tyvärr ser det ju väldigt tunt ut på utställningsfronten i Sverige de närmaste åren hade inte Malmö 
arrangerat Baltex nästa år så hade vi inte haft någon utställning under 2014. 
                     

Med Isländska hälsningar från Nordia och Gardabær 
 

Mikael Magnusson 
 
 
 



  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 167 - 2013 Sida 22 
 

 
Möten i Stockholm, hösten 2013 

Sept          5                 Nordia rapport. Per-Olofs stämpelsamling del 1. Auktion  

Okt           3                 Stig Österbergs Two Kings. Liten auktion.  

Nov          2                   Islandssamlarnas  auktion i Göteborg kl 12.00 på Kinesiska muren        

Nov          7                   Del av Balbobrevssamlingen visas (kopior) Auktion 

Dec          5                   Göran Persson visar Slesvig. Glögg och lussekatter 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 buss-
hållplatsen T-bana Karlaplan (uppgång Valhallavägen) Mötena hålls som regel 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. 
 
 
 

 
Islandsresan till Nordia bl.a. 

 
I egenskap av arrangörer av vår rundresa på Östkusten i Island vill Johnny och Leif tacka alla 
deltagare som gjorde att resan blev en fullträff (även denna gång), samt alla som har uttryckt sin 
uppskattning till oss per brev, mail och telefon. Hoppas vi ses på nästa resa. 
 
Vi vill samtidigt meddela att vi kanske gör om denna resa i samband med Islandsklubbens 50-års 
jubileum 2015 men då genom Island och inget om frimärken. 
 
Vi planerar ett möte i Jönköping/Huskvarna på lördag och söndag nästa år i samband med Fri-vy i 
September 2014.  Närmare detaljer kommer i senare Rapporter 
 
Leif och Johnny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
   Program för hösten 2013 
  
Sept        12  NORDIA rapport med bilder från vår resa.   
                                       
Okt           10  Grönland, Nils Lindmark visar sin Open samling. 
           Visning av höstauktionerna. 
 

Nov           2        Stor HÖSTAUKTION. 
          OBS! Lördag.     
 
  14         FÆRINGEHAVN, Färöfiskare med arbetsplats västra  
    Grönland. Kaj Librand 

 
Dec       12  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, 
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, Tfn. 031-54 88 78. 
 

                 Kassör + Volvo Myntklubb: 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
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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 0704-80 01 84  
ordforande@islandssamlarna.se sekreteraren@islandssamlarna.se  
 
Kassör (Redaktör Rapport) 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 
 
 

MANUSSTOPP  FÖR  NÄSTA  RAPPORT  ÄR  25  November  2013. 
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