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

 

 
 

Ordförandens rader 
 
Nu är det dags igen för några rader.  
När ni läser detta så är denna hösttermin till ända. 
Vi har haft Julmöten med auktion, föredrag, kaffe lussekatt och glögg samt 
avslutningar i diverse andra föreningar. Julstöket är nu i full gång hemma. Det är 
bara att vänta på julklappen, om man varit snäll så man får någon.  
Denna mörka och regniga höst är slut. Hösten har även bjudit på en hel del 
matnyttigt utanför våra ordinarie månadsmöten. Jag har varit på FRI-VY i 
Husqvarna den 29 september. En mässa med ca:35 handlare. Tyvärr bara en dag, så 
man hinner inte med alla. Jag tycker det är en av Sveriges bästa mässor, man hittar 
alltid något där. En betydligt mindre mässa, men som vanligt trevlig är Norrtälje 
Frimärks och Vykortsmässa den 6 oktober. Där fanns ett tiotal handlare. I år kom 
det ett antal besökare från Åland och hälsade på och handlade. Posten Åland var 
också på plats med utställningsfrimärke och utställningskort.  
Den 3:e var Uppfrim och Uppfriung i Uppsala den 11-12 oktober en regional 
utställning som var den enda i Sverige detta år med en hel del bra exponat framför 
allt bland ungdomsutställarna. 7 st handlare var på plats, så några fynd blev det 
inte där. Nästa år finns det en del att åka på, så det gäller att ögonen öppna. 
Islandsklubbens auktion i Göteborg innehöll 2.629 objekt varav 1.973 blev sålda 
det vill säga dryga 75% sålt. Efterförsäljning pågår till den 13 december.  
Några viktiga datum att notera för våren är: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4 & 3/5 i Stockholm 
och 9/1, 13/2, 13/3, 10/4 & 9/5 i Göteborg. Då är det månadsmöten på 
respektive orter. Skriv upp dessa datum. 
 

Till sist vill jag önska er alla medlemmar en 
 

God Jul och ett Gott nytt år 
 

Björn Söderstedt 
Ordförande 
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ISLAND 
 

                             UTLÄNDSKA ANKOMST- & TRANSITSTÄMPLAR 
(3:e upplagan) 

Mike Tuttle översättning till svenska 
av Leif Nilsson/Kjell Idling 

Del 6. 
 
HULL 
Den här Yorkshire hamnen var välkänd för sin fiskeindustri och för sina 
sjöförbindelser med Skandinavien. Det första objektet att beskriva är den 
enkelringade `HULL / SHIPLETTER` datumstämpeln jag visar är ett exemplar 
daterad JY 11/(18)95 se fig 1. på ett 10 aur brevkort till Tyskland. Det här det 
tidigaste datumet jag vet om. 20 augusti 1902 verkar vara det senast kända. 
 

 
Fig 1 
 
Nästa typ är en rak PAQUEBOT utan ram med enkla bokstäver, känd från 
perioden1906 - 1938. Se fig 2 som visar ett brev från 1936 till Liverpool. 

 
Fig 2 
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Enligt min åsikt, en mycket sällsyntare stämpel är den dubbelringade datum-
stämpeln med PAQUEBOT överst och HULL i den nedre delen av stämpeln. Endast 
känd på Isländsk post 1913- 14. se fig 3. 
På nästa så ser vi en maskinstämpel med texten:  PAQUEBOT / POSTED AT SEA 
känd använd endast 1938 - 39. Se fig 4. 

   
Fig 3               Fig 4 
 
I fig 4 är det ett misstag på datumet i stämpeln. Datumstämpeln är för förbetalda 
icke frimärkta maskinstämplar, notera GT: BRITAIN: B. Den normala datum-
stämpeln borda ha varit enkelringad med HULL överst och YORKSHIRE längst ned i 
bruk 1937 - 39. 
 
ORDINARIE STÄMPLAR 
En balkstämpel 383 är känd på en fyra skilding 1873 röd 14x13 ¾ . 
En enkelringad Hull transitstämpel OC 20/(19)10 på ett kort till Mexico och även 
en daterad 9 JY/(19)39 på ett 100 aur Vyer och byggnader. 
Hull i en dubbelringad stämpel 1913- 29. 
Samma men med HULL,YORKS överst i stämpeln 1927- 35. 
Ytterligare en liknande men med HULL överst och YORKS underst 1928- 35, den 
här verkar vara sällsyntare en dom andra. 
Sedan en dubbelringad stämpel med HULL, YORKSHIRE båda överst i stämpeln 
1936- 39. 
Maskinstämpel med sju stycken våglinjer till höger om slogan, 1934- 37. 
 
 
IMMINGHAM 
Imminghams dockor på södra stranden av floden Humber nära Grimsby. Endast ett 
objekt är känt härifrån: IMMINGHAM/GRIMSBY 14MR(19)22 på dubbelkung med 
övertryck 20/25. 
 
 
 
 
LIVERPOOL 
 
Fastän det är den största hamnen för Irland och Amerika, är Liverpools stämplar 
sällsynta på isländsk post. I ”Scandinavian Contact” mars 1968 rapporterades av  
F. Östergaard en stämpel ”PAID LIVERPOOL SHIP daterad 27 AP(18)80 rödfärgad 
med ram, den här stämpeln är den ”gravstens” formade, se Tabeart S19. Tiden har 
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han satt till 1855- 76, så vårt exemplar är den senast kända sånär som på fyra år på 
senaste datumet. 
Nästa typ är en är en enkelringad LIVERPOOL (överst) / SHIP (nederst), med 
bokstaven A ovanför datumet, i röd färg använd 21 maj 1897 på ett kuvert från 
Reykjavik till London 1902. Är även känd med svart stämpelfärg 1900- 02 se fig. 5. 
 

 
 
Fig 5 
 
En liknande stämpel existerar,  skillnaden är tjänstebokstaven är ersatt av tid. Den 
tidigaste avstämplingen är känd på ett 6 aur siffertyp, DE 18/(19)00, och den 
senaste 1.30 PM/OC7/(19)04 på ett 5 aurs märke. 
 
PAQUEBOT 
  
1 En dubbelringad d/s med PAQUEBOT överst och Liverpool nederst är känd 
använd från DE 27/(18)99 till 1 SP/(19)35. 
2 En sällsynt rakstämpel med enkel text PAQUEBOT, 45 mm lång som finns på ett 
uppfrankerat 3 aur dubbelkungar postkort avstämplat i Reykjavik 20 VII 15 till 
England. Vid första ögonkastet ser stämpeln likadan ut som en London stämpel och 
datum 30 JY/(19)15 vad det gäller textens typsnitt och storlek, men Liverpools 
stämpel är 45 mm lång (Hosking 118/61) mot Londons som är 39.5 mm lång 
(Hosking 129/69). Kortet kom därmed först till Liverpool under första världskriget 
och skickades vidare till London för vidare sortering. Både Hosking och Tabeart 
visar att den användes endast under ett år, 1915. Jag vet endast om ett kort till 
daterat ? 7 15 med ett par 5 aur dubbelkungar, adresserat till Edinburg där endast 
BOT av PAQUEBOT syns på det ena märket, således har kortet en Edinburg 
maskinstämpel med enkla våglinjer och datum AUG 4 15. 
 
ORDINARIE STÄMPLAR 
 
1 En brittisk balkstämpel ”466” på olika frimärken av siffertyp. 
2 Enkelringad d/s, 12.45 PM/OC8/(19)04. 
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LONDON    

Fig 6  Fig 7 
 
Den första enkelringade SHIPLETTER stämpeln, se fig 6, är katalogiserad av Tabeart 
som känd med både röd och svart stämpelfärg, men jag känner endast till den röda 
på Isländsk post i år 1901 på två stycken. 
En liknande stämpel finns men med ordet PAID i versaler som står efter tids-
markeringen men före månad och dag. Tabeart säger igen att även den finns i rött 
och svart, men jag har endast sett svarta avtryck på fyra stycken objekt tiden 1881- 
86. 
 
PAQUEBOT 
Den ”omnibus”  rakstämpel 33 mm lång är känd på textsidan av ett vykort från 
1920 till London och på bildsidan en dubbelringad med London överst F.S 62 
nederst daterad 5 FE/(19)20, bokstäverna F.S. i många London stämplar står för 
Foreign Section. 
En annan rakstämpel PAQUEBOT är väldigt sällsynt, Hosking 132, 45 mm lång som 
verkar endast ha varit i bruk under 1913. Fig 8 visar ett kuvert till Sverige, 
möjligen unikt. 

 
Fig. 8 
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DATUMSTÄMPLAR med PAQUEBOT 
 

1. En enkelringad med LONDON F.S. överst och PAQUEBOT nederst använd 
mellan 1923 till 1936. 

2. En liknande men dubbelringad med svarta linjer använd mellan 1935- 37. 
 
 
MASKINSTÄMPLAR med PAQUEBOT 
 
1. En utan ram med raka linjer avbrutna av LONDON F.S./PAQUEBOT/datum. 

Det enda avtrycket av den har jag sett på ett par 10 aur dubbelkungar (1907 
års utgåva). 

2. Dubbelringad d/s, LONDON F.S. överst och datum mellan ringarna i nedre 
delen, månad och dag i centrumcirkeln, fem våglinjer runt ordet PAQUEBOT 
i mitten. Två stycken kända objekt stämplade APR 2/1928 och MAR 
30/1933. 

3. S/cds LONDONnF.S. överst, andra bågen i undre cirkeln tid/dag, månad och 
år med en inramad PAQUEBOT/POSTED AT SEA känd från 1937- 38,  
se fig 9. 
 

 
fig. 9 
 
 
LOWESTOFT 
 
Är en hamn i Suffolk. I ”Scandinavian Contact” mars 1968 stod det om en 
datumstämpel omkring 1900. Heinrich Schilling från Tyskland visar en 
dubbelringad datumstämpel 21MY/(19)14. men inga andra detaljer. 
 
 
 
MARYPORT 
 
Är en gammal hamn på ostkusten, sydväst om Carlisle. Var en hektisk export hamn 
av kol. Endast ett avtryck är känt härifrån på ett kort till Surrey. Se fig. 10. 
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Fig. 10 
 
MIDDLESBROUGH 
 
Är en hamn på nordöstra kusten, men sällan besökt av isländska fartyg. En sällsynt 
liten cirkelrund stämpel MIDDLESBROUGH/SHIPLETTER som vi kan se på baksidan 
av ett brev till Devon sänt från Reykjavik 7/5 (18)98 på två stycken10 aurar 
frimärken, se fig. 11. Det är också känt ett avtryck på ett kuvert till Flensburg med 
datum 6 AP/(19)15. 

 
Fig. 11 
 
ORDINARIE STÄMPLAR 
 
Ett 5 aur postkort adresserat till Österrike, enkelringad liten Middlesbrough d/s 
12.15PM/JY 7/(18)96, ankomst stämplat 9/7-96. 
Ett annat kort med samma handstil till Österrike med 5 aur tilläggs frankerat för 
utlands porto för postkort, men den här har del av Middlesbrough dubbelringad 
stämpel ”946” där tiden i datumstämpeln är i kod ”MAXP”. 
Ett tio aur postkort med dubbelringad datumstämpel som har svarta linjer från 
Seydisfjördur 2/5 till Danmark.  
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Middlesbrough 3.45PM/MY18/(18)95 och ett Reykjavik 30/6 till Danmark, 
Middlesbrough FCXP/JY4/(18)97. I Caröes handbok så angjorde det danska 
skeppet ”Vestra” enligt tidtabell den här hamnen 1897. 
 
 
NEWCASTLE- UPON-TYNE 
 
Huvudorten på nordöstra kusten känd för sin varvsindustri. Här fanns tre stycken 
SHIPLETTER stämplar, två är sällsynta och en är mer vanligt förekommande. Den 
första är en inramad NEWCASTLE ONTYNE/ SHIPLETTER, se fig. 12. Jag vet två 
stycken postkort 5 aur både har samma handstil från Reykjavik 24/9-(18)86, ett 
till Berlin och det andra till Belgien. Dessutom så har de båda den röda ”Ship Letter 
Paid London” stämpeln omnämnd tidigare daterad OC 6. 

 
Fig. 12                                        Fig. 13 
 
Den andra stämpeln, se fig. 13. Är känd på ett 10 aur postkort från Reykjavik 
20/7- 1893 till Kanada ankomststämplat 5:e augusti, det objektet är troligtvis 
unikt. 
Det tredje objektet som visas i fig. 14, på ett kort till Danmark sista året som 
stämpeln användes. Det tidigaste är år 1895. Notera att stämpeln inte har någon 
ram och att SHIPLETTER står före Newcastle. 

 
Fig. 14 
 
PAQUEBOT STÄMPLAR 
 

1. Den vanliga 33 mm långa raka, jag vet om två stycken på postkort till Europa 
båda daterade 1903. 

2. Den andra år den längre 49,5 mm Hosking 156(86), den här är sällsyntare. 
Den var endast i bruk under år 1926, se fig. 15. 
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Fig. 15 
 
ORDINARIE STÄMPLAR 

1. En ”545” dubbelnummer stämpel för Newcastle med en tillhörande 
cirkelrund datumstämpel på ett frimärke av siffertyp. 

2. En ”fyrkantig cirkelstämpel” från år 1900 på ett postkort till Italien. Se fig. 
16. Nedan. 

 
 

3. Olika enkelringade datumstämplar 18886- 1903. 
4. Olika dubbelringade datumstämplar 1899- 1930. 

      Fortsättning följer 
  
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 

1002 Stig Rutgersson                                1007 Yngve Lundblad 

1003 Finnur Luðvik Einarsson                 1008 Ulf Ivarsson 

1004 Roger Kihlberg                                1009 Geir Kristiansen  

1005 Per Kylander                                   1010 Sten Hedlund 

1006 Sigtryggur R. Eyþórsson                  1011 Preben Jensen 
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Auktionärer som har bra Islandsmaterial. 

Dessa hemsidor finns även på Islandssamlarnas hemsida under Länkar. 

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--- 
#204 - 28-29 mars 2014 
Treasure Hunt #4 - 26 april 2014 

 

 

Med hemsida http://www.jf-stamps.dk/ har bra Nordiskt material både i offert och 
auktion. 

 ISLANDSSPECIALISTENS    Hemsida    www.icelandicstamps.se. 

Viktiga datum 2014-2015 

11-13/4 Åboex  Finland 

29-31/8 Baltex2014  Malmö 

27-28/9 Riksmöte Husqvarna/Jönköping 

2015 

30-1/11 Nordia2015  Täby 

13-16/5 London2015 Europhilex 

http://www.jf-stamps.dk/
http://www.icelandicstamps.se/
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Riksmöte 2014 

 
Föreningen Islandssamlarna kommer att hålla ett riksmöte 2014. Detta kommer att 
ske i samband med handlarmässan Fri-Vy, helgen 27—28 september i Jönköping-
Husqvarna—området.  
Mera detaljer om hotell och andra aktiviteter, priser, föredragshållare mm kommer 
att komma i detaljerat program i mars-rapporten. 
Så boka redan nu in denna helg för ett trevligt arrangemang. 
Med Vänliga hälsningar 
Arbetskommittén 
 
 
ÅBOEX 2014 11-13/4 
 
Föreningen Islandssamlarna har fått en inbjudan från Norrtälje Frimärksklubb att 
åka tillsammans med dem till Åbo. Det fodras att man är minst 10 personer för att 
rabatter och annat skall gälla och ju fler man är desto bättre priser kan man få 
.Finnarna som bjudit in Norrtälje frimärksklubb har förhandlat fram ett visst pris 
på boendet, men det är inte säkert att det blir den lösningen. Är du intresserad av 
att följa med så kan du få detaljerad information om resan och pris och andra 
frågor du har så tveka inte att ring till: Björn Söderstedt, tele:070-276 05 94. 
Jag önskar svar på deltagande senast 20 Januari 2014 
Ordföranden 
 
Ny upptäckta Balbobrev nr 21  
 

 
from Lot 423, Sergio Santachiara Auction, Verona, 6. Nov. 1999.Limit 4.000.000,-- LIT = 2065,-- 
EUR - result I not know.Description is  “Cart. Aerogramme da Reykjavik 7.7.1934 …” (but 
cancellation is 1.VII. 1933) – I think it is a clipped cover-front. Above 5 Kr. stamp manuscript 
signature from Dr. Giulio Bolaffi and lower right side stamped signature from Alberto Bolaffi 
(junior). 
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Ny upptäckt av Isländskt Häfte från 1932. 
 

Johnny Pernerfors / Magni Magnusson 
 
Strax före Nordia 2013 så kom ett email från vår medlem i Island Magni Magnusson i 
mailet så bifogades 5 bilder och frågan: 

Hej Johnny. Har du set dette hefte för.? Isl. no. 1 (a eller b). Hvem i 
klubben er exspert i hefter?      Hej och handslag. 

 

Svaret från mig är att den jag vet som kan mest om de först Isländska häftena är vår 
medlem Roland Daebel.         Så mail sändes iväg och svaret blev……. 
 

 
 

               
 

             
 

Svar: The booklet is Nr 1b with phone-number 3082.  The booklet 1a with phone-number 82. 
Häfte är H1b med tfn 3082 medan H1a har tfn 82, ett feltryck alltså i H1a som rättades till med 
typ H1b. I Facit special finns ej denna typning ännu men kommer att införas 2015 givetvis, 
frågan är bara om noteringen i Facit 1K skall ändras till 2K eller 1K på vardera typ?? Ja det är en 
fråga vi kanske kan få svar från Roland eller någon annan medlem som samlar dessa tidiga 
häften. 
Då artikel inte kom in i senaste Rapporten så kan jag nu rapportera att Häftet såldes på 
Postiljonens oktober auktion för ca: 14.000.- inkl. prov + import avg. 
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Ny upptäckta Balbobrev nr 134 

 
Bruun Rasmussen  
843/665: [  165-167] 1933. Hópflug Ítala 1933. 1-10 kr. Komplet sæt samt 2 stk. 15 aur, Chr. X, violet, på 
anbefalet brev sendt til ØSTRIG. Sjælden destination. Attest Diena. 

 

 Baltikavej, 23 okt ca kl 11:30 
 

kr 10 000 (SEK 11 500) 
Nästa bud: kr 9 000 (SEK 10 500) 
 

Vi känner nu till 148 st. Vi hittar fortfarande brev från Balbos flygningar./LN 

RÄTTELSE från Rapport nr 168:  Se  det rödmarkerade nedan  

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”. 
 
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    

 
20 Aur blue 1 4-block 4-strip 1 4-block       4-strip 

 2 4-block 4-block 2 sheet 4-block 
 3 6-block  4-block    

 
 
 

http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=5&t=c&iid=300576493&cid=602386&mode=detail
http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=5&t=c&iid=300576493&cid=602386&mode=detail
http://www.bruun-rasmussen.dk/auction.do?aid=100000650
http://www.bruun-rasmussen.dk/search.do?pg=5&t=c&iid=300576493&cid=602386&mode=detail�
http://www.bruun-rasmussen.dk/auction.do?aid=100000650�
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG våren 2013 
 
Vårsäsongen 2013 fortsatte den 11:e april. 
Kvällens mötestema var Danska Västindien. Lars Hansson berättade om  
den postala historien och visade många intressanta försändelser. 
23 medlemmar och 3 gäster deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Kristina Lindmark, Nils Lindmark, Per-Åke Mårtensson  
och Lars Hansson. 
 

 
Det gamla franska sjukhuset i Fáskrúdsfjörður 

 
Gatunamnsskyltarna i Fáskrúdsfjörður är 
tvåspråkiga, isländska och franska 

 
22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 16:e maj med mötestema 
Fáskrúdsfjörður och de franska fiskarna. Bengt Påhlman visade bilder och berättade. 
Fiskarna från Frankrike var verksamma i Fáskrúdsfjörður från 1840-talet till 1920-talet. 
Det fanns ett franskt sjukhus och en fransk kyrkogård där 49 fiskare från Frankrike och Belgien är 
begravda. Fáskrúdsfjörður är vänort med Gravelin i Frankrike och firar ”Franska dagar” varje år. 
Närvarovinsterna till Roland Frahm, Hasse Wingdén, Ingvar Ottosson, Sten Hedlund  
och Nils Lindmark.  
     Kaj Librand 
 

http://www.google.se/imgres?q=faskrudsfj%C3%B6rdur&start=113&sa=X&hl=sv&rlz=1T4HPND_svSE310SE275&biw=1024&bih=570&tbm=isch&tbnid=gnxnThXoTGu9sM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/marjoleinvegers/5036305201/&docid=554u975MXJ0quM&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4146/5036305201_d26332a706_z.jpg&w=640&h=426&ei=rvYAUoyzIqPm4QT2-YD4BA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=135&tbnw=190&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:100,i:46&tx=122&ty=69
http://www.google.se/imgres?q=faskrudsfj%C3%B6rdur&start=113&sa=X&hl=sv&rlz=1T4HPND_svSE310SE275&biw=1024&bih=570&tbm=isch&tbnid=gnxnThXoTGu9sM:&imgrefurl=http://www.flickr.com/photos/marjoleinvegers/5036305201/&docid=554u975MXJ0quM&imgurl=http://farm5.staticflickr.com/4146/5036305201_d26332a706_z.jpg&w=640&h=426&ei=rvYAUoyzIqPm4QT2-YD4BA&zoom=1&iact=rc&page=7&tbnh=135&tbnw=190&ndsp=20&ved=1t:429,r:14,s:100,i:46&tx=122&ty=69�
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Höstauktionen 
Johnny Pernerfors 

 
Återigen kan vi med stor glädje rapportera att intresset för att samla på frimärken från 
något av våra samlingsområden inte har minskat. Trots att auktionen denna gång var 
rekordartat stor med hela 2629 objekt att bjuda på så blev 73% av materialet sålt under 
auktionen och efter 2 veckors efterförsäljning så var vi uppe i 77,5% (2041 objekt) men i 
skrivande stund så är har vi nåt helt fantastiska 81% dvs 2129 sålda objekt. Men jag 
måste vara ärlig att säga att jag var lite oroligt då 2629 objekt är alldeles för mycket på en 
enda klubbauktion men min oro var som tur är obefogad och det känns mycket glädjande 
efter allt arbete som auktionskommittén lagt ner och åter igen inte att glömma Leif Nilsson 
som snart får köpa klippkort på tåget till Göteborg. Vi valde denna gång att starta 
auktionen en halvtimme tidigare kl. 10.30 på grund av antalet utrop och redan innan kl. 
09.30 så var ett antal personer på plats innan jag själv hunnit komma till lokalen. Kl. 10.37 
så kom vi igång efter lite information om auktionsdagens upplägg m.m. Det blev som 
vanligt några korta pausar för att kunna lätta på trycket och för att få lite kaffe innan vi var 
klara med del 1 av auktionen dvs. objekt 1-1601 och då var kl. 13.28. Efter lunchen som vi 
glädjande nog var 29 personer som deltog på så var det dags för del 2 dvs. de Isländska 
Nummerstämplarna totalt 1030 objekt. Kl. 14.33 så startade vi och kl. 17.15 dvs. nästan 3 
timmar senare så var vi klara efter en intensiv budgivning där få objekt blev osålda. Ca: 
90% av Nr-stpl objekten såldes under dessa timmar och nu är siffran uppe i helt 
fantastiska 99,8%, så endast 2 Nr-stpl brev är just nu osålda. 
 

  
 

 

Leif Nilsson och Karl-Erik 
Jägard i full gång med att 
skriva in bud till auktionen. 

 

Nedan så är det en översikts 
bild från auktionsvisningen i 

vår klubblokal.  
 

Denna kväll så skämde vår 
kassör Owe Jacobsson bort 

oss med hemma fixade 
räkmackor men även 

ost/skinkmacka fanns att 
tillgå samt kakor till kaffet. 
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Hasse Wingden till vänster ser lite fundersam ut (kan det vara en extra räksmörgås som 
finns i tankarna tro) medan Jan-Olof Artwik och Kristina Lindmark mer kopplar av medan 
Nils Lindmark och med ryggen mot oss Bertil Westerberg studerar auktionskatalogen. 

   
 
 

   

 
10 minuter kvar till auktionsstarten och in i det sista så besiktigas objekten och 
noteringarna ses över noggrant så man inte glömmer att ta upp objekten man önskar att 
bjuda på. För vi kör delvis den amerikanska snabbmetoden och då får man själv ropa upp 
de nummer man vill bjuda på dvs. 10 nummer i taget. 

Från vänster i full färd 
och besiktigar objekten 

är stående 
Stig Andersson och 

sedan följer 
Kaj Librand, 

Ingvar Ottosson,  
Sven-Åke Carlsson, 

Wilbur Jonsson 
(Canada) och på väg till 

kaffebänken  
Kent Wettlemark. 

Rolf Gustavsson besiktigar ett 
objekt som kan passa i samlingen! 
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Kinesisk buffé blev det till lunch denna gång så det var bara att plocka och välja själv det 
man önskade att äta. Givetvis så fick de som ville Svenskarnas favorit ”Friterad banan” 
med glass till efterrätt samt kaffe eller te som fanns att tillgå under hela auktionsdagen. 

 
 
Lennart Larsson, Sven-Åke Carlsson, Rolf Gustavsson, Kaj Librand och Leif Nilsson 
avnjuter lunchen och laddar för auktionsdel 2. 
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Vårauktion söndagen den 2 mars. 
 

Under våren 2014 så kommer vi att avhålla en Specialauktion i Göteborg med bara 
Färöarna och deras Stjärnstämplar, UDS (utan stjärna) och Brostämplar.  
Materialet var inskrivit för att vara med på höstauktionen men då den blev så enorm stor 
tog vi ett snabbt besluta att istället åter igen köra en liten Specialauktion i början av 
säsongen 2014. Datum är satt till söndagen den 2 mars kl. 11.00 och som vanligt avhåller 
vi auktionen på Restaurang Kinesiska Muren och bjuder alla på lunch (ta gärna med 
respektive). Att vi valde en söndag denna gång beror på att dagen efter höstauktionen 
avhöll ”Frimärks Auktioner i Göteborg” sin höstauktion på en söndag och då Ulf nu 
istället har planerat in lördagen den 1 mars så tänkte vi åter igen erbjuda medlemmarna 
möjligheten att planera in en tur till Göteborg och ha chansen att vara med på 2 auktionen 
på en och samma helg. 
 

Den som önskar att få ett ex av deras auktionskatalog kontaktar bara Ulf Stenqvist  
Frimärks Auktioner i Göteborg Box 1515,  411 41 Göteborg 
Tfn. 031- 44 95 35       email: stenquist-thematics@telia.com 

 
Auktionen är avslutat 
och Bengt Påhlman 

tillsammans med 
Owe Jacobsson 

hjälper Mats Ahlmark 
att plocka ihop 

inropade objekt.  
 

I bakgrunden så ser 
vi Stig & Marianne 

Österberg samt 
Gustaf Gústafsson 

som tagit en tur upp 
ifrån Tyskland till 

auktionen. 

Åter hemma hos 
mig på lördags- 
kvällen så är det 

fullfart med 
utplockning av de 
osålda objekten.  

 
Och vi kan alla 

känna oss nöjda 
efter en lång 

auktionsdag som 
avslutas med att 
den preliminära 

resultatlistan 
sänds ut på 

email. 

mailto:stenquist-thematics@telia.com
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Vi arbetar med att ta fram en Nummerstämpel Bladsats. 
 
Tanken är att vi som samlar på de Isländska Nummerstämplarna, gamla såväl 
som nya samlare, skall få ett hjälpmedel för att ge en bättre översikt av  
samlingen  och samtidigt en vackrare montering. 
 
Varje blad kommer att innehålla lite information om de aktuella Nummer-
stämplarna och var på Island de användes och när de användes. 
 
Bladsatsen kommer att tas fram med Svensk, Isländsk, Engelsk och Tysk text.  
Bladsatsen kommer att kunna beställas antingen som en DVD skiva så att man 
själv kan skriva ut sina blad, men kommer även att kunna beställas färdiga 
tryckta på 160 grams papper i en grånyans. 
 
För er som har tillgång till internet så gå gärna in på hemsidan 

www.islandssamlarna.se 
 
för att se hur utvecklingen av bladsatsen ser ut just nu och givetvis så 
kommer det att skrivas mer om projektet i vårt medlemsblad ”Rapporten”. 
 
We have an ongoing project with the aim to produce a set of preprinted sheets 
containing the Icelandic Numeral Cancellations. 
 
The aim is to give the Collectors of Icelandic Numeral Cancellations, experienced 
as well as new, a tool to give a better overview of the collection as well as a nicer 
mounting of the collection. 
 
Each sheet will contain some information about the actual Numeral 
Cancellations, the locations in Iceland and when they were used. 
The information on the sheets will be in Swedish, Icelandic, English and 
German. 
The sheet set can be ordered either on a DVD, this gives you the opportunity to 
print your own sheets, but it will also be possible to order a printed version on 
160 gram paper in a grey shade. 
 
For those of you who have access to the internet please go to the website 

www.islandssamlarna.se 
 
Here you can see the status of the development of the sheet set and of course there 
will be more information in our newsletter “Rapport”. 
 

 
På nästa sida ses exempel på hur bladsatsen kommer att se ut. 
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Höstens möten i Stockholm 
 
5/9 Detta första möte på terminen samlade 9 medlemmar. Mötets innehåll var framför allt två 
saker dels en film om Eyjafalajökul och dess utbrott som lamslog flygtrafiken i hela Europa mer 
eller mindre. En mycket bra och fin film, med fina naturbilder och fin dokumentation om 
utbrottets förlopp. Emedan vi ändå hade Island på tapeten så passade Leif, Karin och Micke på att 
ge en rapport från resan till Island och Nordia. En trevlig resa på många sätt som ni kunnat läsa 
om i förra numret av rapporten. 
Leif passade också på att visa oss en ny framtagen bladsats för nummerstämplar som föreningen 
kommer att börja sälja. På bladen finnes plats för både lösa märken och brev. 
Kvällens auktion var en specialare då en del medlemmar efterfrågat även lite billigare objekt på 
mötesauktionerna så nu kvällens klo en tvåkronors auktion. Alla objekt hade utropet 2 kronor. 
Det var 18 objekt och endast 3 blev osålda vilket vi ropade ut dessa tre i klump på slutet. Dessa 
medlemmar som efterfrågade sådana objekt var tillråga på det hela inte närvarande så de gick 
miste om konfekten de efterfrågat. Närvarointeckningen vanns av Björn och ett tröstpris gick till 
Tomas. 
 
3/10 Oktoberfest med 12 medlemmar och Marianne. Vi fick diverse rapporter från 
Norrtäljemässan, utställningen i Uppsala och FRI-VY i Husqvarna. Björn rapporterade även lite 
från det utskick som kommit från Stockholms filatelisterna som kommit igång i Stockholm med 
alla dess frimärksföreningar närvarande. Nästa möte kommer att hållas den 9 oktober och Björn 
kommer att närvara på detta möte för vår förenings räkning. Ett litet eller skall man säga stort 
missförstånd uppdagades då det enlig programmet skulle vara Stig som skulle berätta om sina två 
kungar men meddelandet hade inte gått fram.  Så kvällens föredrag uteblev. 
Kvällens närvarointeckning tillföll Micke och tröstpriset till Leo. 
 
7/11 Terminens tredje möte samlade 9 medlemmar. Vi hade tyvärr ingen föredragshållare denna 
gång då han meddelat förhinder. Vi började med diverse skrivelser och rapporter av viktiga 
datum så som vår stora auktion mm. Björn som varit på Stockholms filatelisternas möte på 
postmuseet gav en liten rapport och synpunkter från det mötet. Även lite tankar från de andra 
föreningarna och hur vi eventuellt kan hjälpa varandra. Bland annat med att försöka inrätta ett 
kalendarium på föreningars möten och då respektive förening har något extra så som större 
auktioner och annat så att de inte krockar allt för mycket som det gör idag. 
Mats hade gjort en tipstävling på 8 frågor och det blev delad vinst mellan Leif och Janne, Leif 
vann äran att göra en tipstävling till julmötet. Kvällens auktion bestod av 25 objekt och endast ett 
blev osålt. Kvällens inteckning gick till Claes och ett litet tröstpris till P-O Abrahamsson. 
 
 
Till er alla medlemmar i Stockholmsområdet ta er i kragen och kom på något möte det blir 
roligare då det kommer lite nya ansikten och bevistar våra möten. 
Om inte annat maila eller ring gärna någon i styrelsen och berätta vad som skulle få dig 
att komma på ett möte. Är det något speciellt föredrag du vill höra ? Är det något du 
saknar på mötena för att det skall vara av intresse att komma. 
På varje möte har vi en liten auktion på 20-30 objekt, kaffe och bulle, 
cirkulationssändning samt ett föredrag av något slag. Utöver det trevliga medlemmar att 
utbyta information och åsikter med som rör filateli eller något annat intressant ämne. 

 
Varmt välkomna på vårens möten. 

 



  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 168 - 2013 Sida 22 
 

Möten i Stockholm, våren 2014 

Jan          9               Årets fynd,tag med och berätta.Liten auktion.                

Feb          5               Erik Widerlöw berättar och visar delar av sin samling om ALLTINGET.  

Mars       8               Årsmöte med landgång anmälan till Leif.                    

April        7              Erik Knutsson om svenska kyrkans mission ansgars-flyg.   

Maj          3               Våravslutning kl 12.00 i Södersvik, anmälan tfn 0703-62 17 53 

Tag med dina dubbletter och byt,sälj och köp. Tag även med 
auktionsobjekt   

Möten i Stockholm, hösten 2014 

Sept          4 Per-Olofs stämpelsamling del 2. Auktion  

Sept         27-28            Riksmöte Husqvarna/Jönköping 

Okt           2  Stig Österbergs Two Kings CD . Liten auktion.  

Nov          1(Prel)          Islandssamlarnas  auktion i Göteborg kl 12.00 på Kinesiska muren        

Nov          6                   Program ej klart. Auktion 

Dec           4  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. 
 
ÅBOEX 2014 11-13/4 
 
Föreningen Islandssamlarna har fått en inbjudan från Norrtälje Frimärksklubb att åka tillsammans med 
dem till Åbo. Det fodras att man är minst 10 personer för att rabatter och annat skall gälla och ju fler 
man är desto bättre priser kan man få .Finnarna som bjudit in Norrtälje frimärksklubb har förhandlat 
fram ett visst pris på boendet, men det är inte säkert att det blir den lösningen. Är du intresserad av att 
följa med så kan du få detaljerad information om resan och pris och andra frågor du har så tveka inte att 
ring till: Björn Söderstedt, tele:070-276 05 94. 
Ordföranden 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

       Program för våren 2014 
 
Jan          9 Färöarna. Postorter på de olika öarna. 
 
Feb        13 ÅRSMÖTE.  
   Visning av vårauktionen  
 
Mars       2  Vårauktion: Färöarna.  
   OBS! Söndag. 
 
Mars      13       Presentation av nummerstämpelblad. 
                             
April       10      Inför 50-årsjubileet, ett år kvar. 
              
Maj          8 Stämplar, bilder och vykort från Dýrafjörður.            
                         ”Ta med vad du har.” 
    
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 och 519). 

Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 
 
 
 

I samband med våra möten 9/1, 13/2, 13/3, 10/4 och 8/5 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
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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 0703-62 17 53 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 2014 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 2014 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  Mars  2014. 
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