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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund 
 

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

 
Ordförandens Rader. 

 
Ärade medlemmar!! 
När ni läser dessa rader så har vi tänt vårt första adventsljus samt stjärnan och om några veckor är 
det jul. Har man då vart snäll så får man paket, förhoppningsvis med frimärksanknytning. Året 2014 
har försvunnit i ett huj men det har ändå hänt en del både positivt och negativt. 
Jag börjar med det negativa. Ni medlemmar vill tydligen inte att föreningen ska arrangera 
Riksmöten då endast en medlem anmälde sig + tre i kommittén. Detta tolkar jag som att intresset 
för Riksmöten inte finns. Det är tråkigt tycker jag men all heder åt den medlem som anmälde sig!!! 
Det andra är att vi tappar medlemmar i föreningen. Det är ju inte så bra på sikt om vi inte lyckas 
vända trenden. Här har vi lite att jobba på och förslag vad vi kan hitta på mottages gärna eller än 
bättre värva en medlem. 
Så det positiva!! Sommaren var solig och skön åtminstone i Stockholmstrakten. Det andra är alla 
små och mycket trevliga mässor som arrangerats runt om i Sverige under året. Där går det att göra 
fynd till mycket bra priser (vilket jag självklart gjorde). Jag har besökt tre stycken Enköping, 
Näsby-Park och Norrtälje som är sådana mässor. Fri-Vy i Huskvarna är större men även den mycket 
bra. I år var det 35 handlare på 150 bord. Enligt mitt tycke är det en av Sveriges bästa mässor. 
Vad kommer då hända under året 2015? Det stora evenemanget är förstås Islandsklubbens 50-års 
jubileum i Göteborg under hösten. Datum är ej klart i skrivande stund. Veckodag för jubileet är 
dock bestämt till Fredag-Lördag, då ska det firas!! 
Det är en utställning och mässa i London 13-16 maj. Fri-Vy i Huskvarna går av stapeln den 27:e 
september och Nordia 2015 arrangeras av Norrorts Frimärksförening i Täby norr om Stockholm den 
30-31 oktober & 1 November. Där kommer Islandssamlarna att ha ett föreningsbord med INFO 
samt försäljning av handböcker m.m. 
Det har även kommit ett förslag att vi ska utöka våra samlingsområden med ett nytt. ( se separat 
dokument) Läs, begrunda och tyck till. 
Vi vill naturligtvis också se fler medlemmar på våra möten, framför allt i Stockholm. Vad ska vi ha 
för program? Vilka föredrag ska vi ha? Vi tar tacksamt emot förslag som leder till att fler kommer 
på våra möten. Min nyårsönskan blir då naturligtvis att ett antal nya ansikten dyker upp på våra 
möten under våren och förhoppningsvis inte bara en gång. 

 
Med dessa rader vill jag nu önska alla medlemmar 

EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!! 

Björn Söderstedt 

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
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ISLAND: 
UTLÄNDSK ANKOMSTHAMN & TRANSITSTÄMPLAR 

 
DEL ÅTTA 

 
DANMARK 

 

KÖPENHAMN 
För att det var den viktigaste hamnen och även moderlandets huvudstad mottog Köpenhamn hela 
partiet av den isländska posten särskilt under den första tiden av de schemalagda postturerna. 

 
‘FRA ISLAND’ stämplar: 
Användandet av dem skiljer sig från det för ordinarie skeppspost i det att de endast 
användes för post från  Island.  Det finns tre olika typer, se  Figur1 

 

 

Fig.1 
 

Typ 1 
33½mm lång (från the mitten av basen på “F” till ett lodrätt streck som berör utsidan av bokstaven 
“D”). Denna stämpel känns lätt igen på att tvärstrecket i “A” bara är 1mm nerifrån. Den var 
vanligen slagen på frimärken och är känd från skillingmärken och andra frimärken till omkring 
1918. Den användes i Köpenhamns postkontor i “K” distriktet. 

 
Typ 2 
Samma längd som 1 ovan men tvärstrecket på “A” är ungefär 2mm nerifrån stämpeln var i bruk från 
1912 till omkring 1963. Den ses ofta med datumstämpel från sorterings-kontoret “OMKARTERING” 
– förkortat OMK, som öppnades 1918. Datumstämplarna vanligen på märket och “FRA-stämpeln 
bredvid på kuvertet 

 
Typ 3 
Den lättaste att känna igen, längden är ökad till 36.5mm och bokstäverna är större. Den här typen 
användes på samma kontor från ungefär 1931 till omkring 1953. 

 
Fastän jag aldrig har sett en förfalskning av stämpeln FRA ISLAND är den noterad som en “grovt 
handskuren och I mycket svart bläck på 40aur oval från 1882” troligtvis för att den är av typ 1. 

 
Köpenhamn använde också en inramad PAQUBOT stämpel på post från de hamnar som inte hade en 
“FRA” stämpel och ibland felaktigt slogs på isländsk post. Jag illustrerar som Figur 2 ett vykort som 
har båda stämplarna. 

 

Maskin stämpel 
 

Se Figur 3. Den kom på 1930-talet. 
 
 

ORDINARIE  POSTSTÄMPLAR 
De finns vanligen på lösa frimärken, det ursprungliga kuvertet kan ha fått ”FRA” stämpel. 
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Fig. 2 
 
 
 

 

 
Fig 3 

 
Ostämplade frimärken kunde också makuleras med treringad stämpel No.1 I Köpenhamn. Den stämpeln 
är känd på skilling och aurar utgåvor till omkring mitten av 1880-talet. Det fanns många variationer av 
denna stämpel, en är särskilt värd att lägga märke till, siffran “1” är mindre. Den var använd vid 
tullkontoret (Ole Svinth, Danmark). 
Det finns för många datumstämplar från Köpenhamn för att göra en separat lista. Jag visar ett exempel 
på en enringad typ (1885-1905) Figur 4 nedan. Figur 5 har bokstäverna “P P” som betecknar 
paketpostkontoret, denna typ var i bruk 1888-1896. 

 

 
 

 

 
Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 
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Några andra enringade som liknar Figur 4 finns ( OMB står för ‘Ombaering), ett“N” för Norrebro med 
kort årtal..Andra bokstäver är “V” =  Vesterbro   Ø =  Østerbro. Dessa stämplar finns mellan åren 1885 
– 1905. En treringad stämpel ‘212’ för Østerbro är också känd på en blå 2 skilling. 

 
Brostämplar 
Tvåringade endast överst, se Figur 6 som exempel känd under åren 1896-1905. “K” står för 
Köbmagergades huvudpostkontor. 

 
Fram till 1918, fanns två postkontor i Köpenhamn. Det ena var ‘Köbmagergades’ nämnt ovan och det 
andra  var postkontoret på järnvägens bangård.   
Fram till 1884 använde detta kontor en stämpel med en kombinerad treringad del med No. 34 över en 
enringad del där det stod KJØBENH.BANEG och endast dag/månad. Jag har bara sett två stycken som 
visar del av ‘34’ på 5aur blå  oval typ. 
Enringade bro och maskinstämplar med ett “B” (eller upp till tre) nederst finns under perioden 1910 – 
1916.  Se Figur 7 and 8 som exempel. 
Detta postkontor var inte begränsat till post till och från tåg då det också behandlade post från de västra, 
norra och östra distrikten under några år. Det var också öppet sent och på söndagar och helgdagar för 
allmänna ärenden. Det stängdes 1927. 

 

 

 

Fig. 7 Fig. 8 
 

Omkarteringskontoret. Detta kontor öppnade 1918 som stadens viktigaste sorteringskontor. Stämplarna 
hade inskriften ‘Omk’ och är den typ som oftast ses av islandssamlare. Se figur 9. 

 
Figur 9. 

 

 

 
 
 

ANDRA POSTSTÄMPLAR: 
 

KJØBENHAVNS TOLDBOD – enringad, känd 1876 på 20aur blå – från tullkontoret i hamnen. 
 

KJØBENHAVNS TOLDBOD P.E. – 1886 på 40aur från samma kontor som ovan som nu hade blivit ett 
allmänt postkontor. 

 
KOBENHAVN to HELSINGÖR TPO, Nr. T480, daterad 1921 på Chr.X 20aur blå. 
Slutligen kan det nämnas intresset att samla danska reklamstämplar. Jag vet att det finns 23 olika fram 
till 1939 som ju är den period som dessa noteringar täcker. Se Figur 10 
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Fig. 10 
 

“Varje dansk medborgare är aktieägare i D.S.B (Danska statsbanorna)” 
 

 
Aalborg 

ÖVRIGA DANMARK 

En rak handstämpel “pr. Skib fra jsland” (troligen lokalt framställd) känd från isländsk post daterad 
15.6.23 (S.S. Gullfoss kom dit den dagen). Det är det enda datum som är känt. 
PAQUEBOT stämpel, se Figur 11 

 
 
 

 

 
Fig 11 

 
 

FRA AALBORG – denna stämpel som slogs i Köpenhamn är känd på Chr.X 3aur. 
 
 

Ordinarie poststämplar: 
 

Brostämplar: 1915 på 6aur två kungar, och fram till 1927. 
 

Också beskriven men jag har inte sett den, en stämpel AALBORG-FREDERICIA daterad 1924 på 5 aur 
olivgrön Chr.X, en TPO-stämpel? 

 
AARHUS 
PAQUEBOT i ram Hosking 287 är känd på ett bruksbrev till Köpenhamn med en 20aur Geysir 
makulerad med brostämpel 1.8.(19)39. 

 
Fra Aarhus – stämpel på Chr.X 1 Eyr. Del av brostämpel som överst endast visar namnet frimärkena är 
3 & 5 aur fiskar. 
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ESBJERG 
‘Paquebot’ inom ram 35 X 15mm känd på brev till Danmark med 20aur Gullfoss.  Esbjerg daterad 
8.11.37.  Se Figur 12, Lägg märke till de rundade hörnen. 

 
 
 

 

 
Fig 12 

 
 
 

Allmänna brostämplar kända 1930-37. 
 
 
 
 

FREDERICIA 
 

Enringad stämpel: 4/7 belagd på ett 3 aurmärke 

Brostämpel: ? 4. 10. på 15aur två kungar 

FREDERICIA-AALBORG – TPO noterad på 20 aur vyer & byggnader. 
 
 
 
 
 
 

FREDERIKSHAVN 
 
 

‘Paquebot’ inom ram (samma som Esbjerg ovan) sedd på brev till Tyskland med 5 X 7aur vyer & 
byggnader daterad 18.5.31. Åtminstone ett brev till med samma datum känt. 

 
 

Brostämplar kända 1902-31. 
 
 

Enringad stämpel noterad använd 5.3.15 
 

HELSINGÖR 
 

Del av stämpel på Chr.IX 10aur röd, datum saknas. 
 

HORSENS 
 

Enringad stämpel på par av Chr.IX 10aur 20.2.21 
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RANDERS 
 

Mest känd för dess handskrivna ‘Fra Island’ se Figur 13. Ole Svinth från Danmark har belagt tre olika 
postmästare som använt det. Enringade stämplar slogs även under tiden 1925-8. 

 

 

 
Fig 13 

 
 

SKAGEN 
Se Figur 14, del av ett brevkort adresserat till Danmark.  Lägg märke till det handskrivna ‘Fra Island’ 
till vänster om frimärket, troligen skrivet vid ankomsten till Skagen. Jag känner till andra brevkort som 
anlänt samma dag men som inte har den påteckningen. Det sägs att det ska finnas datumstämpel använd 
1935 men jag har inga detaljer om frimärket som den används på. 

 
 

 

 
Fig 14 

 
VEJLE 
Post som kom hit kom I samband med import av islandshästar under perioden 1920-25. 
Fra Jsland – denna uppenbarligen lokalt tillverkade stämpel är mycket sällsynt och är tillsammans med 
en enringad Vejlestämpel och användes bara under perioden 1920-21. En maskinstämpel med fyra raka 
linjer vid sidan av datum är också känd.  Se Figur 15. 

 

 

 
Fig. 15 
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Paquebot: 
Storlek 47 X 15mm (Hosking 537) bara känd från 1924, se Figur 16 med tvåringad brostämpel. 

 

 

Fig 16 
 

HASLE (Bornholm) 
En treringad ‘103’ känd  1876 på 16aur brun. 

 
Treringade stämpeln ‘73’ 
Till slut vill jag varna för denna stämpel den skulle tillhöra posten i Lemvig, Den användes emellertid 
felaktigt av en tidigare anställd på det danska postmuseet. Han använde den på tidiga utgåvor av 
aurmärken huvudsakligen 3 aur valörer såväl vanliga märken som tjänste. Han tillverkade även brevkort 
med samma stämpel. 

 
Mike Tuttle. Översättning av Bengt Påhlman 

 
 

Vi hälsar följande nya medlemmar  välkomna: 
 

1015 Svend Schouw Kristensen 1016 Frede Petersen 

1017 Brian Stwalley 1018 Áugúst  Óskarsson 

1019  Andreas Harrysson 1020 Erik Jønsson 

1021 Anna K. Kristjánsdóttir 

 
 

Iceland Postal Rates Book 2009 
 

2014 ett antal sidor I min portohandbok har ändrats. Enligt följande: -Rättelser  2014, 
sidorna 4, 5, 6, 44 och 69. Dessa rättelser kan erhållas per mail från mig. 

 
Best Regards, Brian 
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LOCAL POSTS 
II 

 
 

Brian Flack 
 
 

Continuing with the theme of local posts from non-Reykjavík places, the first example is unusual 
because of the postmark. The location is now known as Garðabær and is very close to Reykjavík. 
ÁSGARDUR-GARD 
It might be possible to find a local post rate item from here with a postmark of SILFURTÚN in the 
period 1.6.50 to 31.10.58 although one would be very scarce I think. Here is an example with the 
ÁSGARDUR-GARD B8e cancel during the period 1.11.58 to 31.12.68 when the settlement was 
called Ásgarður. The next change of name to Garðakauptún applied from 1.1.69 to 31.12.75, and it 
would only be possible to find a Garðakauptún local post rate item in 1969, as special rates for local 
posts ceased from 1.1.1970. 

 
 
 

 

 
 

Ásgarður-Garð  type B8e dated 20.XII.1968. 
4kr local letter rate applied from 1.1.66 to 31.12.6 
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HAFNARFJÖRDUR 
 

Póstblaðið October 1930 announced that local postal rates would apply between offices throughout 
the whole Seltjarnarnes peninsular from western Eliðaár to northern Fossvogur. Hafnarfjörður fell 
within those boundaries and the following are two fairly early examples. 

 

 

 
Hafnarfjörður type B2c1 dated 11.VIII.38. 

10aur  local letter rate from 15.5.21 to 14.11.42 
 
 

 

 
Hafnarfjörður type B2c1 dated ??.XII.43. 

25aur  local letter rate from 15.11.42 to 30.9.43 
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Exotic Destinations IX - Letter ‘L’ by Brian Flack 
 

The first Latvian cover I am showing gives me an opportunity to ask for an opinion from  members. 
It was posted in happier times, before that country fell under occupation first by Germany and then 
by Russia. The cover went by surface from Iceland to Denmark, where I believe it was 
observed that the 1 Eyr and 3 aur stamps were not cancelled. They applied the København cancel 
and FRA ISLAND stamp. If there are other opinions why these were applied I would  be  glad to 
hear from you. The second Latvian cover lies squarely in the middle of the period of Soviet 
occupation. 

 
 
 
 

LATVIA 
 
 

 

 

Reykjavík Type B1d dated ?. IV.38. København Omk 15 dated 23.4.38 
and FRA ISLAND. 35aur UPU letter rate from 1.10.25 to 31.12.39. The 

destination Ventspils is a port in north west Latvia. There are no other 
markings. 
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Reykjavík 4 type B8e 
dated 5.V.1967. Sent to 
Riga, the capital of the 
Russian Soviet Republic 
of Latvia.  RIGA 
receiving cancel 12.5.67 
in two languages. The all 
–in  airmail rate  from 

1.1.66 to 31.12.67 was 8kr, plus 6kr registration. The cover is 1kr  overpaid. 
Sæmundur Bergmann, who was presumably the  writer,  rather  emphasizes the 
country destination using both “The Russian Socialist Soviet of Latvia”, and 
“UDSSR” which I understand is an abbreviation of the German “Die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken”. 
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LEBANON 
 

When this cover was posted, Lebanon was a French mandate following the collapse of 
the Ottoman Empire after World War 1. The country  gained  independence  from 
France in 1943, and French troops withdrew in 1946. 

 
 

 

 
 

Reykjavík machine cancel dated 30.III.37 with the University slogan. 
ALEP (Aleppo) receiving cancel 11.4.37. 

35 aur UPU letter rate from 1.10.25 to 31.12.39. 
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19.februar 
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ISLAND 

 
612A CyklerIIsland 1 125 ar.B50g1ndland 0konom1bmv (125ISK) 
613A-B Tu11Stfllma,1ker IV.Gatastakkur vu kansk buegang(R>uO.nes),og Eldhraunla1amar1<. 

50g ti Europa (180 ISK) og  Og udenfos Europa (240 ISK) 
614A Sepac t11ma,r1<e 2015 -kultur.IslandAmvaw,s -muslkfest!Va  50 g tll Eurapa (1BO IS1() 
615A-D lslandsk designVI. Smykker. 50g 1ndland(145 ISl(),100g ll'ldland (165 ISIO.50g uJ Europa (1BO ISi(), 

50g udenfor Europa (240ISl() 
 
 
 

 

 

30. aprll  
 
 
 

 

1 
!:; 5og 

 
 

616A-B 
H108 
H109 
617A 
618A 
619A 

 
620A 
621A 

E..opa-fllm.,,ker 2015.Anulct legetof.50g  ll Europa (180ISIOog SOg udenfor Europa {2AOIS)() 
Europa.fnmarter 2015.Anulct legetof.Ha,fte 1/2015 m/ 10x SOg  llEuropa (180ISIO = UOO ISK 
Europa.f11m.,,ke12015.Anulct legel0f.Ha,fte 212015 mf10x 50g udenfor Europa (240ISi:) = 2.400 ISK 
Tohundredaret for Oet lslandske Blbelselskab,grundlagt den 10.jull1815.B50glndland 0kooom1brev (125 ISK)  
De Sma Europa!ISke Slaters Lege.AfholdesIIsland 1-6 1un12015.50g tllEurapa (180 IS1() 
Hundredret for kvlnders stemmeret. lslandske kvlnder flkstemmeret den 19. 1un1 1915. 
50g 1ndland(145 ISl() 
Hundredarsdagen for det islandske flag.Islands natlonalflag slden 19.Junr 1915. 50g lndland(145 1510 
Hundredaret for det lslandske flag.Mlnlark m/1 frtma,rke.2000glndland (630 ISK) 

 
 

fl ,)lt,kMlil, 
Mt,llilUllll 
.....'   t 

!'    --·  . , ".' :: 
_........, --:--- - 

UDGIV ELSESPLAN FOR 
ISLANDSKE FRIMA:RKER 2015 f  O S l P  M I 
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Storhöfdi 29 | IS-110 Reykjavík | Island | Tel. +354 580 1050 | 
Fax +354 580 1059 | stamps@stamps.is 

mailto:stamps@stamps.is
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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--- 
#207 - 27-28 mars 2015 

 
 
 
 

 

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

 

ISLANDSSPECIALISTENS Hemsida: www.icelandicstamps.se. 
 
 
 
 

Viktiga datum 2015 
 
13-16/5 London2015  

30 – 1/11 Nordia 2015 Täby 

http://www.jf-stamps.dk/
http://www.icelandicstamps.se/
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Luftpostetikett. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Jag fann detta på eBay och det fick mig till att läsa Per Hanners artikel om 
Balbobreven. Han omtalar dessa vignette ark och säger, att det är få bevarade. Att 
dessa var tryckta i utlandet och sänt i förväg till Reykjavik. 
Vad han inte berättar är hur de föradresserade kuverten kom till Island. Blev de 
sänt från när – och fjärran, eller hade eskadern med sig dem? Och hur gick 
betalningen till för extra portot mm. 

 
Vet  någon – av våra Isländska vänner något om dessa  saker?? 

 
På David Feldmans auktion på nätet såg jag ett ortodoxt Balbobrev, som jag icke 
har sett förut. Brevet är adresserat till Fernando Accardo, Squadra Aerea 
Transatlantica, Chicago, USA. Fullt frankerat också med extra avgift 30 aur, men 
utan rek etikett. Stämpeldatum 11-7-33. Baksidan är avbildad, inga stämplar är 
nämnda (dock finns en ank. stämpel Chicago JUL 11 1933). Dock är det signerat 
A.Diena och Calves 

 
Bästa Hälsningar Leif Fuglesig 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG hösten 2014 

Höstsäsongen 2014 inleddes den 11:e september. 
Kvällens mötestema var Eimskip 100 år. Bildspel sammanställt av Johnny Pernerfors. 
20 medlemmar deltog vid mötet. 
Närvarovinster fick Karl Erik Jägard, J-O Artvik, Mats Ahlmark och Sven-Åke Carlsson. 

 
 

 

 
 

Eimskips första styrelse och dess första fartyg, Gullfoss och Godafoss. 
Överst i mitten ordförande Sveinn Björnsson som 30 år senare blev Islands förste president. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eimskips första fartyg Gullfoss första 
ankomst till Island 16/4 1915. 

Frimärken utgivna till 100- och 
50-årsjubileerna (2014 och 1964). 
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22 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 9:e oktober med mötestema 
Polarräv (Opensamling), Bengt Påhlman berättade till bildspel. 
Närvarovinsterna till Rolf Gustavsson, Kaj Librand, Björn Forsgren och Gunnar Ljungström. 

 
18 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 13:e november med mötestema 
Grönland, moderna vykort. Karl Erik Jägard visade delar av sin samling. 

 
 

 

 
 

Vid mötesauktionen såldes 107 av 109 objekt (troligen rekord) för totalt över 7000:-. 
Kvällens förtäring och närvarovinsterna bestod av isländska delikatesser bl.a. hængikjött 
och stenbits- och loddarom. 

 

 

 

Närvarovinsterna till Franco Lazzaro, Bengt Olofsson, Rolf Gustavsson, 
Per-Åke Mårtensson, Owe Jakobsson, Kristina Lindmark, Lennart Larsson,Ingvar Ottosson, 
Bengt Sagsjö, J-O Artvik, Björn Forsgren, Nils Lindmark, Trygve Johansson, Karl Erik Jägard 
och Bengt Påhlman. 

 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
50 ÅR 

1965 24 april 2015 

Stort tack till Saso Andonov tog med dessa läckerheter från Island och 
överlämnade dom i samband med utlämning av auktionsmaterial och 
efterförsäljning på frimärksmässan i København helgen den 8-9/11. 
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Höstsäsongen avslutades med traditionellt julmöte 11:e december. 
 

 

 
Kjell Nilsson (stående till vänster) förbereder sig för att förrätta dragningen i närvarolotteriet 
och Årslotteriet. Övriga fr. v. Per-Åke Mårtensson, Lennart Larsson, Kjell Marmbrink, 
J-O Artvik, Hasse Wingdén, Kristina Lindmark, Nils Lindmark (skymd), Gunnar Löwendahl 
och Ove Karlsson. 

 
Dagens närvarolotteri vanns av Owe Jacobsson, Hasse Wingdén och Kristina Lindmark. 
Årslotteriets (baserat på årets samlade närvaro) vinster (13 st) gick till Johnny Pernerfors, 
Kent Wettlemark, Per-Åke Mårtensson, Kaj Librand, Per-Åke Mårtensson, Kent Gundersen, 
Owe Jacobsson, Kaj Librand, Christian Hansen, Lennart Larsson, Bengt Påhlman, 
Kristina Lindmark och Rolf Gustavsson. 

 

 

 
Vinsterna i Julmöteslotteriet. Efter dragningen var bordet tomt, alla vann. 
Högvinsterna (Facit 2015) tillföll Tore Löfgren och Johnny Pernerfors. 

Kaj Librand 
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Höstauktionen 
Johnny Pernerfors 

Så är årets stora höstauktion avslutad och med andan i halsen efter postbud endast på 34% 
av objekt så jobbade auktionssalen upp till 62% sålda objekt. 

Vi startade auktionen kl.10.30 och kl. 13.00 var vi framme vid objekt 1044 och då var det dags 
för 1 timmes lunchpaus. Vi var 28 personer som åtnjöt lunchbuffén som restaurang Kinesiska 
muren dukat upp till oss. Kl. 13.58 återupptogs auktionen med avsnittet Brittisk militärpost och 
50 minuter senare var vi framme vid Nummerstämpelavsnittet. Kl. 15.02 startade vi det just nu 
så populära avsnittet med nummerstämplar där vi nu ropade ut objekt för objekt och inte som 
innan då vi till större delen kört den Amerikanska snabbmetoden, dvs. tagit upp frågan om 
intresset på 10 objekt i taget. Budgivningen på detta avsnitt var som de senaste åren mycket 
intensiv in emellan så vid kl. 16.10 tog vi en 10 minuters paus för besök på wc och påfyllnad 
av vatten och kaffe. Kl. 17.47 var vi tillslut klara med höstens stora auktion och en applåd togs 
spontant upp och vi tackade varandra för en härlig budkamp fram till det sista objektet. 

Nu när auktionen är helt avslutad. Efter den avslutande efterförsäljningen på Göteborgsmötet 
torsdagen den 11 december så har efterförsäljningen förbättrat siffrorna så att den slutliga 
försäljningen uppnått 81% sålda objekt dvs 2045 st av totalt 2527 st. Det blev alltså ingen 
rekordförsäljning men postbuden och budgivarna på plats här i Göteborg stred hårt emellanåt 
så flera slutpriser var i det närmaste tokigt höga. Ser man till siffrorna för efterförsäljningen så 
fanns det mycket bra material kvar som fann sin köpare efter man fått lite tid att gå igenom 
auktionslistan en eller flera gånger som några av våra medlemmar gjorde. 

 
Nästa stora höstauktion är preliminärt planerad till söndagen den 25 oktober 2015, 
Redan nu har en del spännande material lämnats in till höstauktionen 2015 och vi vore 
tacksamma att ni som önskar att lämna in sänder materialet till mig senast den 31 maj så vi 
får tid att skriva in och sätta utrop (om inte det är gjort av inlämnaren). 

För er som sänder in material till nästa auktion så tänk på att bifoga en lista med katalog- 
nummer enligt Facit Special på objekten ni sänder samt om ni har önskemål om utropspriser. 
Vi tar bara 10% av säljaren på sålt material och som ni vet bara 5.- per objekt av köparen. 
Kontakta mig gärna innan ni sänder in material om ni har några funderingar. 

Material till höstauktionen 2015 insändes till Johnny Pernerfors. Adress, email och 
telefonnummer finns på sista sidan i Rapporten. 

 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 50 ÅR 
JUBILEUMSUTSTÄLLNINGEN som vi tidigare har nämnt är nu planerad till helgen innan 
NORDIA 2015 i Stockholm / Täby. Vi har bokat Dalheimers hus i Göteborg fredag och 
lördag den 23-24 oktober. Lokalen är välkänd av dom flesta frimärkssamlarna i Västsverige 
då man här varje onsdag september till maj har klubbmöte för Göteborg Pensionärers 
FrimärkskIubb dessutom har Göran Fredriksson ”Brevspecialisten” två lördagar per år, vår och 
höst en frimärksmässa i dessa lokaler med flera handlarkollegor. 

 
 

VÅRAUKTION. 
För att minska antalet objekt på höstens auktion som blir i samband med 
Jubileumsutställningen så genomför vi förmodligen en mindre special under våren men mer 
om detta och 50 års Jubileet i kommande utskick. 
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Möten i Stockholm, våren 2015 
 

8/1 Årets Fynd. Auktion 
 

5/2 Landstorm (Pentti Köhli) Auktion 
 

5/3 Årsmöte Anmälan till Mikael Magnusson tfn Tel 0704-80 01 84 

9/4 Vin - Måltidsdryck och Njutningsmedel 

(Mats Söderberg). Auktion 
 

2/5 Våravslutning + Bytesdag (ta med vad du har). Auktion 

Hos Leif & Anna-Eva kl 12.00 i Södersvik, 

anmälan tfn 0703-621753 
 

Tag med dina dubbletter och byt, sälj och köp. 

Tag även med auktionsobjekt. 

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. 

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
Program för våren 2015 

 
Jan 15 Stämplar, bilder och vykort från Kirkjubæjarklaustur. 

OBS! 3:e veckan. ”Ta med vad du har.” 

Feb 12 ÅRSMÖTE. 

Mars 12 Nummerstämpelsamling monterad 
på de nya nummerstämpelbladen. 

April 16 Islandsklubben 50 år. Jubileumsfirande. 
  OBS! 3:e veckan. 

Maj 21 Isländska aerogram. 
  OBS! 3:e veckan. 

 

Välkommen till vårens möten och ta del av 
kvällens tema och den sedvanliga mötesauktionen. 

Vi bjuder på kaffe med något gott till. 
 

 

 

 

 

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 

I samband med våra möten 15/1, 12/2, 12/3, 16/4 och 21/5 har 

Volvo Myntklubb 
möte kl. 17.45-19.00. 

 
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. 

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 0703-62 17 53 Bengt Påhlman 
kassoren@islandssamlarna.se redaktor@islandssamlarna.se 

 
 
 

Islandsklubben i Göteborg Hemsida: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
 

Ordförande 
Johnny Pernerfors 

Sekreterare (Redaktör Rapport) 
Kaj Librand 

Kassör 
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 rörandeföljande? 
 

Medlemsansökan 
Medlemsavgift 

Sekreteraren 
Kassören 

Islandssamlarna / Islandsklubben 
Islandssamlarna 

Äldre Rapporter Kassören Islandssamlarna 
Text till Rapporten Redaktören Islandssamlarna 
Adressändring 
Auktioner i Rapporten 

Kassören 
Kassören 

Islandssamlarna 
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 2015. 

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:pernerfors@bredband.net
mailto:sveriges.framsida@comhem.se
mailto:owejacobsson@tele2.se
mailto:alltinget@telia.com
mailto:alltinget@telia.com
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