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

 

Ordföranden har ordet. 
 
Vintern rasat ut....... 
 
Vårvinter friska, leka och piska........ 
 
Nu har det blivit nytt år (2015) vi är i skrivande stund inne i Mars månad. Våra årsmöten har vi 
lämnat bakom oss, de fullföljde utan några större ovationer. 
Påsken närmar sig med ägg ätande och allt annat som påsken innefattar, och man ser fram emot 
våren, grönskan, planterandet samt även sommaren, baden och skördandet. 
 
Vi beslöt att utse en ny hedersmedlem nr 6 Sigurður  R. Pétursson. 
 
Tiden fram till nu har gått fort och jag har ännu inte hunnit med allt jag tänkt mig. Jag har dock 
varit på Norrorts auktion 9/2 och vykortsmässa i Haninge 21/2, en liten men ganska bra mässa 
(jag hittade en del till bra pris). Nästa på tur är Enköping 28/3 och Norrorts nästa auktion 27/4. 
Dessemellan en föredragsresa till Åland den 25-26/3 (Jag håller föredrag). 
 
Vi har ett möte kvar på Fältöversten den 9/4 (obs Skärtorsdagen), då kommer Mats Söderberg 
och berättar, hans föredrag heter "Vin - Måltidsdryck & njutningsmedel". Då hoppas jag på 
många mötesdeltagare. Majmötet 2/5 är som vanligt förlagt till Roslagen hos vår kassör Leif 
Nilsson och hans hustru Ann-Eva. OBS obligatorisk anmälan till Leif om man vill ha lunch, Tel: 
0703-62 17 53 
 
Höstens stora begivenhet är förstås Islandsklubbens 50 års jubileum 23-24/10 i Göteborg (se 
separat artikel). Även Fri-Vy i Husqvarna folkets park 27/9 tål att nämnas, så skriv in dessa 
datum i din almanacka. Till hösten hoppas jag att få se fler på våra möten, framför allt i 
Stockholm. Stockholm är ju vad jag vet större än Göteborg, så vi borde vara fler än dom på våra 
möten. Jag tar tacksamt emot förslag på mötesinnehåll, föredrag och föredragshållare. 
Fundering: Skall vi ha föredrag och auktion varje gång? Ska vi ha någon annan programpunkt? 
Ska vi  t.ex göra  studiebesök  någonstans  någon gång....... Vad tycker ni? Hör av er: 08-651 09 
89 / 070-226 05 94. 
 
Med dessa små rader ber jag att få tillönska er alla en fortsatt skön vår och sommar så ses vi i 
höst. 
 
Björn Söderstedt 
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Falskt brev 
2015-01-22 på e-bay utropspris $20.  Sålt för $643--- 5300:- 
Trots att vi varnade e-bay om att brevet är falsk så fanns det ingen varning om 
detta. Brevet återkom på e-bay till ett helt annat pris och såldes då. 
 

 
 
ISLAND 1931 TO PARIS FRANCE REGISTERED AIR MAIL COVER Jón 
Sigurðsson stamp Mi 72 SKALL VARA Mi 120 
Tittar man noggrant så ser man del av en TOLLUR på märket men inte på brevet. 
Frimärket är troligen påklistrat i efterhand. Stämpeln är troligen ritad då siffrorna ej 
stämmer överens (Stämpeln är bara känd som CTO) e-bay har fått meddelande om att 
brevet en förfalskning från flera Islandssamlare. Rek.etikett HUSAVIK som ligger i Suður-
þingeyarsýsla och Holar Skag ligger i Skagafjarðarsýsla,nära Sauðarkrokur på ett avstånd 
av ca 10mil från Husavik. Mellan dessa sýslor ligger Eyjafjardarsýsla. 
Ett brev postat i Hólar Skag hade knappast fått en reketikett stämplad Húsavík! 
Hur troligt är detta?  
Fick nedanstående svar från inlämnaren 
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"I am right" said the first person 
"No, I am right" said the second person 
"You bouth have right" said the Wise Man 
"It is not possible, someone is wrong" said the fourth person 
"You have wright, too" said the Wise Man 
 
I respect your opinion, but please let the buyer to decide. 100% positive feedbacks makes me an 
honest ebayer. I put a small starting price because I didn`t know it real value. Soon an expert 
told me that this item will be sold at 4 digits price, now you tell me you are an expert too and it`s 
a fake. If the buyer pay for this item and he see it`s a fake the ebay pay him back, I receive a 
negative feedback and I am the looser here. So my interest is to be the buyer content. Let him to 
decide! Understand me as a buyer and as a seller too. I have two "experts" contadiction. If the 
cover was sold at a fixed price for 15 $ you were more relaxed? I`m a begginer in this field and I 
bought a huge lot of postcards and covers all are original items see my other products from the 
same lot, so don`t be mad I am reticent for your expert opinion...Have a great life! 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ISLAND: 
 
 
 
 

Leif Nilsson 
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Vikta arkhörn – udda helark 
Av  Guðjón Axelsson och Sigtrygg  R. Eyþórsson 
Katalog  NORDIA2013 i Gardabær 7 – 9 juni 2013. 
Översättning av Steinar Friðhorsson (Vi tackar Steinar för denna hjälp) 
Ibland går det att hitta udda hörnmarginaler på isländska helark utgivna efter år 1944. Anledningen är oftast 
att arkets hörn har vikts under tryckningsprocessen. Vanligast är att detta hänt efter att arket har tryckts men 
innan det har perforerats. Vikta delens storlek är viktig. Om den vikta delen inte når in på arkets perforerade 
del har det ingen inflytande, endast vecket syns i arkets marginal. Om den vikta  delen når in på arkets 
tryckta yta utan att själva vecket når så långt, syns endast perforeringshål i arkets marginal.  
Bild nr. 1 visar ett nedre högre arkhörn av ett helark av 1 kr Duntrav (Facit 357). Vecket har blivit till efter 
att arket har tryckts  men innan att det har perforerats.  
Bild nr. 2 visar arkets hörn efter att den vikte delen har lyfts.  
 

                                   
Bild 1 och 2.   Bild  3.                    Bild 4.               Bild 5. 
 
Samma slags veck visas på bilderna  nr. 3, 4 och 5, alla av 10 aur märke med Islandshäst, utgivet i 1958. 
Ingen av de avbildade hörnen är exakt likadana eftersom det är inte alls troligt att det skulle gå att hitta i 
helark av samma märke. Skribenterna av denna artikel har bestämt sig för att använda ordet udda arkhörn 
istället för att använda ordet variant för dessa, eftersom det är så osannolikt att hitta två exakt likadana 
objekt av den här sorten.  
   

   Bild 6. 
Bild nr. 6 (från artikeln ”Moderne varianter 6” av Orla Nielsen,Rapport nr. 160 2011) visar ett vikt arkhörn 
av 2,50 kr märket från 1960 (Internationella Flyktnings året). 
 
Om både den vikta delen och vecket går in på arkets tryckta yta blir det både perforeringshål  i arkets 
marginal samt att den delen av hörnmärket som ligger ytterligare än vecket har ej tandats. Detta visas på 
bild nr. 7 som visar ett sådant arkhörn av 5 aur brun som avbildar Heimaey (Facit 330), utgivet den 3 
december 1954 och omtryckt i 1958, 1959 och 1960. Här kan man se ett operforerat nedre högre hörn av 
märke i pos. 50 eftersom den delen av märket har läget vikt in på arket när arket har perforerats. 
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Bild 7. 
 
På bilder nr.  8 och 9 visas udda arkhörn i helark av gröna 70 aur frimärket (Facit 322) som är en del av 
serien med gamla handskrifter som utgavs den 1 oktober 1953 och visar en hand med en fjäderpenna. 
Frimärket trycktes om både i 1954 och 1956. Märket i pos. 100 har sitt nedre högre hörn otandat i båda ark 
men på olika sätt. 

 Bild nr 8 och 9 
 
Bild nr. 10 visar ett udda arkhörn i ett ark av 1,25 kr blått som avbildar Hannes Hafstein (Facit 327), 
utgivet 1 juni 1954. Märket i pos. 100 har sitt nedre högre hörn otandat. 

 Bild nr 10 och 11 
 
Bild nr. 11 visar ett udda övre vänster hörn i ett ark med det 90 aur röda frimärke som avbildar hamnen på 
Vestmannöarna (Facit 301) som utgavs den 12 oktober år 1950 och trycktes om i 1951, 1958 och 1959. 
Märket i pos. 1 har en otandad övre vänster del. 

 Bild nr 12 
 
 Bild nr. 12 visar ett väldigt speciellt udda hörn i höger sida av ett ark av 2 kr. blått märke  som utgavs den 
13 maj  år 1951 som avbildar en lantbrevbärare.  
Bilder no. 13a och 13b visar båda udda hörn i ett ark av 250 kr märke som avbildar fjället  Herdubreid och 
utgavs den 9 mars år 1972 (Facit 497). Det ser så ut som att tryckarkets nedre vänster hörn har vikts efter att 
den har tryckts och perforerats men innan den har skurits/delats i 4 ark för försäljning. Bild 13a visar det 
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nedre vänstra försäljningsarket efter att tryckarket har delats/skurits isär, bild 13b visar hörnet när man har 
lyft den vikte delen. 

Bild 13a och 13 b. 
På bilderna  nr. 14a och 14b visas ett udda hörn i ett ark av 70 aur skogbruksmärket som utgavs den 4 
september år 1957 (Facit 355). Där ser det så ut som att tryckarkets nedre högre hörn har vikts innan det har 
perforerats och innan det har delats i 4 försäljningsark.  

 
Bild 14 a och 14 b                                              Bild 15a och 15b samt 15c 
 
Bild nr. 14a visar försäljningsarket efter att tryckarket har delats, bild nr. 14b visar hörnet när man har lyft 
den vikta delen. 
Bild nr. 15a visar ett övre hörn fyrblock med 1 kr. märket från handskriftsserien (Facit 322) där märket i 
pos. 10 saknar tryck i sitt övre högre hörn. Anledningen är den att innan arket har tryckts har arkets övre 
högre hörn vikts och trycket landat på invikta delen(bild no. 15b). Detta visas klart på bild nr. 15c som 
avbildar vikta delens baksida. 

Bild nr 16  
 
Bild nr. 16 visar ett 6-block av det 1 kr. röda handskriftsfrimärket (Facit 322) som utgavs den 1 oktober 
1953 och tycktes om i 1954 samt i både april och november år 1956. Arkets nedersta rad har perforerats två 
gånger på grund av att arket har vikts. På Postiljonens auktion no. 173 (29-30:e september år 2000) erbjöds 



  

 Föreningen Islandssamlarna Rapport 172 - 2015 Sida 7 
 

ett helark med 2,50 kr. märket som avbildar Eiriksjökull glaciär (Facit 313). Arkets översta märkesrad är 
delvis otandat och perforeringarna konstiga (bild no. 17). Utrop var satt till 1.400 Euro, arket blev ej sålt. 

Bild nr 17  
Bild nr. 18 visar ett ark med 15 aur Skogarfoss (Facit 337) som har konstig perforering i arkets nedre 
marginal. Även om utrymmena mellan de lodrätta perforeringsraderna är jämna stämmer och vinklar inte 
marginalens perforering-srader med märkenas perforeringsrader. Hur sådant kan ha hänt är svårt att se. De 
frimärken som har beskrivits ovan har alla tryckts hos tryckverket Thomas de la Rue i London. 
 
Näst visas bilder av ett sammansatt ark med det röda 400 aur frimärket som avbildar en ko och utgavs år 
1982 (Facit 618). På framsidan ser man att arket är sammansatt på det sättet att vitt papper ligger över 
original pappret från N i ordet ÍSLAND (pos. 7) och hela vägen ut till höger (bild  nr. 19a). Bild  nr. 19b 
visar däremot märkenas baksida och där kan man märka att original pappret slutar i D i ordet ÍSLAND 
(pos. 9). 

Bild nr. 19a och 19b  
Bild nr. 20 (ur Johnny Pernerfors samling) visar 2 nederste raderna i det samma sammansatta arket och där 
ser man gränsen mellan de 2 olika pappersfärgerna väl. I arkets nedersta rad ligger vitt papper över original 
pappret från mellan bokstäverna A och N i ÍSLAND i pos. 47 och slutar mellan bokstaven D i ÍSLAND och 
siffran 400 i pos. 49. Den sammansatte delen når därför igenom hela arket.  

Bild nr. 20  
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                                                    ISLAND 
 
UTLÄNDSKA  ANKOMSTHAMNAR  & TRANSIT STÄMPLAR 
                             Del 9 (3:dje utgåvan) 
                                                     Översatt av Bengt Påhlman 

 
                              Norge 

AALESUND 
Det fanns tre typer kända av tvåringade datumstämplar använda under åren 1905-28      
1.Brostämpel av dansktyp  med tre stjärnor  nederst, 1905-8 
2. Ingen "bro", datum i  inre cirkel med en öppen stjärna nertill 1910 
3. Bro endast inom en inre cirkel och en fast stjärna i nederst 1913-28 
Maskinstämplar 
1. se figur 1 som ett exempel på en stämpel med sex linjer daterad 1906. 
2.  en annan med  tre glesa linjer sägs ha använts 1905-8. 

 

 
Fig. 1 

BERGEN 
 Den mesta posten  från Island till Norge anlände till denna hamn.  Den första Paquebot stämpeln,   
30½mm inom ram 49 X 28, Hosk. 623(319) är känd 1902-15. Se Figur 2 för ett exempel från  
 1904.  

Fig. 2 
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Den här stämpeln dök upp 1926 men nu utan ram kanske använd i nödfall. 
2) En ny rak ‘Paquebot’ , utan ram 34½mm tillkom på 1920-talet, Hosk. 627(321) och är känd använd     
1933. Se figur 3 som exempel. 

 

Fig. 3 
 
3) En ny liknande typ är känd 1931-8.  Sden största skillnaden är: större, tjockare bokstäver, bokstaven  
“P”  har annorlunda fot och bokstaven “t” saknar sin rundade fot. 
4)  1937 använde Bergen åter en  Paquebot - stämpel men av större storlek, Paquebot mäter 39mm i en 
ram 62 X 32. 
5) Slutligen  PAQUEBOT maskinstämpel infördes 1938 och är känd till 1939. Se Figur 4. 

 
Fig. 4 

Heinrich Schilling’s bok menar  att  stämpeln  är kända med  romerska tecken och använda för månaden  
i datumet. Han påstår  också att  perioden är 1928-38.  Jag måste säga  att jag har aldrig sett någon 
sådan. 
 
TUR 2: - 6 (18)98 på 16 aur oval  & 11.8.(19)03 
TUR 3: 7.7. ? på  Chr IX 4aur. TUR 6: ?1. 10. (19)04 på Chr IX 16aur 
Det är känt en mindre stämpel med datum i mitten (1908) men inte insluten som en ”bro”  se Figur. 5 

Fig. 5 
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(ii) Brostämpel med ‘BR’ (Brevkontor) nertill. Noterad 28.9.1936 till 22.5.1939 
(iii) Vanliga brostämplar  8.3.1903 till 12.9.1939 
(iv) Enringad  datumtämpel  29.1.(18)93 på  16 aur oval 
(v)  Tvåringad (ingen brostämpel ) 6.1.(18)99 på oval  märken – 8.V(19)28 Chr.X . 
 
Maskinstämplar (utan Paquebot ) 
Under perioden 1906 – 1937. Se Figur 6  för några exempel. 

Fig. 6 
ÅNDALSNES 
Endast ett känt: 20/40aur påtryck Chr.IX 6.9.(19)22 
ARENDAL 
Med stor ram ‘Paquebot’ (Hosk.623/319) på kort  Reykjavik 13.IV.(19)21 till  USA med ChrX 5aur 
stämplat  21.IV.(19)21 – ett  märke bortataget. 
BIRKERØD 
Påstås finnas 1915-29  men jag har inte sett den och är inte med  i Schilling’s bok 
 
BODØ 
Enda  kända är på två kungar 10aur daterad  ?0.1.(19)20 
 
CHRISTIANIA  (nuvarande  OSLO ) 
(i) Ordinarie poststämplar: 16.11.(18)96 till 5.XI. 1923 
(ii) Med ‘BR 1’ eller ‘11’ nertill, daterad 1923-8 
(iii) CHRA-BERGEN (TPO, Chr-Bergen Färja ) på 3aur oval 22.VIII.9? 
(iv) BUREAU REEXP / DE CHRISTIANIA på två kungar 10 aur, 9.11.(19)20.  Denna stämpel är  en 
järnvägsstämpel  och användes  på  post från utlandet. 
OSLO 
 ‘Paquebot’ i liten ram Hosk.622(318) se Figur 7 på brev till  Danmark  med 20 aur Gulfoss, ankomst 
stämplad: ? 10.(19)34. 
Vanlig datumstämpel ‘BR’ nederst  på 20aur Gulfoss daterad  2.X.34 

Fig. 7 
CHRISTIANSSAND S  (Södra Norge) (nu ‘Kristiansand’ S) 
Allmän datumstämpel: 
Period: 16.11.1895 på 6aur oval till och  med  brostämpel 14 XI (19)06 på ett W.T. Wilson, Birmingham 
postkort. 
KRISTIANSAND S 
‘Paquebot’  med stor ram Hosk.623(319)- samma som  Bergen tidigare, känd på kort daterad 21.XI.03 
fram till ett brev till  Danmark daterad 5.XI.(19)28.  Nederdelen  av  ramen har då blivit sliten och  
nästan försvunnit.. 
Vanliga datumstämplar:  På postkort 10aur, Reykjavik 17.11.(19)02 till  Hamburg som transit stämpel 
25.11.(19)02 fram till  31.X.(19)31 på  20aur Vyer och byggnader. 
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Skepps stämpel: 
BUREAU DE MER /DE NORVE ( överst på datumstämpel) / KRISTIANSAND-FREDERIKSHAVN (nederst ) 
på  par  Chr IX 6 aur daterad 3.V.(19)06 
FREDERIKSTAD 
Se Figur 8 för en annan mindre, inramad  Paquebot  daterad 4.8.(19)37. 

Ordinarie datumstämpel finns  på  ChrX 15aur daterad 30.11.(19)26 
Fig. 8 

HAMMERFEST 
En artikel i  ‘Scandinavian Contact’ står att det finns en  transitstämpel på ett brev till Finland. 
HAUGESUND 
Ur “Schilling’s bok visar jag  Figur 9  ett brev till Oslo daterad 28.XI.(19)27 som visar samma Paquebot 
Hosk.623(319) med liten ram. 
Den tvåringade stämpeln från 15.X.02 är känd på 16aur i oval men ovalmärken  var inte giltiga  
från 9. X.02 

Fig. 9 

KRISTIANSUND  N 
“N” betyder norr om Kristiansund som ligger på sydkusten.  Schilling’s bok visar ett brev adresserat till 
Köpenhamn med tvåkungarmärken , 6aur and 4aur, och Paquebot  stämpel inom ram, Hosk. 623(319) 
plus en Kristiansund datumstämpel  2.1.(19)16.  
  
Vanlig datumstämpel: 
10aur postkort till Holland transitstämplad: 20.VIII.(19)05. 
MANDAL 
En tvåringad  datumstämpel  10.11.02 på ett tilläggsfrankerat 5aur postkort, Reykjavik 27.2.1902 till 
Tyskland. 
MARØEN 
Endast hänvisad till texten I en beskrivning av en blandad auktionslot finns de ten fyr-ringad 
nummerstämpel 94. 
MOLDE 
Det finns en tvåringad datumstämpel  22.7.(19)13 men jag har inga fler detaljer om den. 
MOSS 
Uppgift från andra hand: tvåringad datumstämpel  21.III.(19)27 –  inga ytterligare uppgifter. 
NARVIK 
Den enda beskrivna är från 21.111.(19)35 med 40mm lång Paquebot inom ram Hosk.666 –klassad  ‘D.’ 
Vanligtvis skrevs skeppets namn,Sudin ,inom ramen.  Se Figur 10  som ett exempel 
Ett brev till Köpenhamn med  20aur Gulfoss är också känd. 
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Fig. 10 
NORDLANDS POSTEXP 

Ship TPO. Ett kustfartyg som opererade mellan  Trondheim och Kirkenes som ligger nära ryska gränsen. 
Datumstämpel noterad på ett par av  5aur två kungar stämpalt den  27.IX.(19)08. 
STAVANGER 
Paquebot inom ram (Hosk. 623 (319) som tidigare) på postkort 10aur två kungar  till  Danmark med 
Stavanger brostämpel  daterad I.VIII.(18)96. Denna Paquebot är känd använd till  1937 baserad på ett  
klipp med ett  35aur Jochumsson märke och den övre maskinstämpeln som visas i  Figur 11.  De andra 
två maskinstämplarna är noterade men  inte nödvändigtvis med Paquebot stämplar för enbart  Stavanger 
är kända under samma period som ovan 

 
Fig.11 

TØNSBERG 
Vanlig datumstämpel 18.VIII.(19)13 på ett par av 10aur  två kungar och 20.IV.(19)26 på ett 20aur vyer 
och byggnader. 
TROMSØ 
Ankomststämpel 1.111.(18)98 känd på ett postkort 10aur adresserat till Reykjavik daterad 15.2.98. 
TRONDHEIM 
Rak, linjär  Paquebot stämpel  29mm lång  Hosk. 685(340,) se Figur 12, känd på ett postkort till 
Danmark med 5aur två kungar och Trondheims brostämpel24.7.(19)15.  Paquebot stämpel är ävan känd 
på ett strip av 1 eyr två kungar. 
 
Vanliga datumstämplar:   Fig.12 

 
Ett daterad 27.11.(18)93 på ett  10aur brevkort från  Isafjördur 21/3 adresserat  till Danmark. 
Det finns ett modernare på  35aur vyer och byggnader men datum okänt. 
 

 
   Forts.följer 
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De färöiska frimärkena 1919 
Av Ingvard Jacobsen (medlem 308) och Kjell Idling har skrivit detta från Bilaga till rapport nr 43 
 
Nedan återges, med författarens tillstånd, i översättning en artikel publicerad på färöiska och danska i 
utställningskatalogen till NORDATLANTEX 76, Føroya Filatelistfelags 40- års jubileumsutställning i 
Tórshavn 28- 30 maj 1976. 
Översättningen är gjord av medlem 146 Hanner. 
 
 
Postväsendet på Färöarna blev först den 1 april 1976 en rent färöisk angelägenhet, dessförinnan sköttes det 
från Danmark med danska frimärken osv. Ändock hände det vid två tillfällen före 1976 att Färöarna fick 
speciella färöiska frimärken, första gången 1919 och andra gången 1940- 41. 
I denna artikel skall behandlas de första av dessa (januari 1919). 
Redan kort tid efter utgivandet av dessa frimärken blev de omnämnda i frimärkskataloger och andra 
skrifter, men upplysningarna har inte alltid varit riktiga utan felaktiga uppgifter om vad som hände har 
förekommit. 
”Det kongelige danska Postvæsen gennem 300 aar 1624- 1924”, en jubileumsskrift utgiven av 
Generaldirektoratet for postvæsenet, skrev om dessa frimärken: 
” På grund av bristande fartygsförbindelse lyckades det icke att förse Tórshavns postkontor, varifrån de 
andra postanstalterna på Färöarna förses med frimärken, med de nya frimärkena före den 1 januari 1919, 
och då det visade sig att höjningen av portot för lokalbrev från 5 öre till 7 öre genast skulle medföra en så 
stark förbrukningen  av frimärken för 7 öres portot, att de färöiska postanstalternas behållningar av komp-
letteringsvalörerna 1 och 2 öre samt 3 och 4 öres frimärken icke skulle räcka för att täcka behovet, måste 
särskilda föranstaltningar träffas. Man ordnade det så, att postkontoret i Tórshavn telegrafiskt bemyn-
digades att halvera vanliga 4 öres märken och använda hälfterna som 2 öres märken. Då behållningen av 4 
öres frimärken höll på att ta slut, fick postkontoret, likaledes per telegram, bemyndigande att klippa ut och 
halvera frimärksavtrycken på 4 öres frimärksomslag för korsband, och då dessa också höll på att bli för-
brukade och det fortfarande inte fanns någon fartygsförbindelse till Färöarna, varken direkt eller via andra 
länder, blev ovan nämnda postkontor den 11 januari 1919 telegrafiskt bemyndigat att företaga över-
tryckning av erforderligt antal 5 öres frimärken, vilket därpå genast utfördes. Först den 18 i månaden kunde 
behövligt antal 7 öres frimärken avsändas till Färöarna, och så snart dessa märken inkom till de färöiska 
postanstalterna upphörde utfärdandet av de provisoriska frimärkena.” 
 
I ”Det danske- post og telegrafvæsens Aarbog 1941” kan man läsa: 
”2/5 öre framställdes vid Tórshavns postkontor, emedan det i brist på fartygsförbindelse icke var möjlig att 
förse postkontoret med 7 öres frimärken. Utgivet 6 januari 1919. Upplaga155 ark” 
I de citerade skrifterna har flera fel insmugit sig. Utöver detta har danska postverket icke offentliggjort 
något om saken utom i ”Officielle Meddelelser” nr 4 1919. 
Första världskriget slutade i november 1918. Under kriget var seglationen mellan Danmark och Färöarna 
mycket vansklig och den inskränktes till det nödvändigaste. Under december anlände till Färöarna blott två 
direkta postsändningar från Danmark, varjämte två tidigare sändningar, som gått via England, kom fram. 
Den enda posten som anlände i januari 1919 kom med S/S Botnia den 23  i månaden. Den direkta orsaken 
till att vi fick dessa provisoriska frimärken är alltså de dåliga förbindelser, som då fanns mellan Danmark 
och Färöarna. 
Den 4 januari sändes från Köpenhamn ett postpaket med frimärken via Bergen till Färöarna, men paketet 
hamnade först i England, eftersom rederiet (Bergenske) då ännu icke hade återupptagit traden till Färöarna. 
Paketet vidaresändes från England först den 11 februari. Vid denna tid gick telegram mellan Färöarna och 
Danmark över Newcastle, och eftersom den engelska censuren från kriget ännu icke upphört måste 
telegrammen avfattas på engelska.  
 
Man kan konstatera, att de mottagna telegrammen ibland avvikit från avsändarens manuskript, vilket kan 
bero på att telegrammen intelefonerats eller ibland på andra missförstånd.  
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Dem 8 december 1918 mottog Tórshavns postkontor ett brev från Köpenhamn daterat den 16 november. 
Däri meddelades bl.a. följande portohöjningar: a) lokalporto för brev intill 250 gram från 5 till 7 öre; b) 
riksporto för brevkort från 4 till 7 öre. Den 21 december fick Tórshavns postkontor ett telegram som angav 
att portohöjningen skulle ske ”efter 1 januari”, vilket betydde att post som låg på postkontoret vid årsskiftet 
samt första brevlåde tömningen på nya året skulle gå efter den gamla portotaxan. ”Officielle Meddelelser” 
nr 62/1918 anger detsamma. När portohöjningar sker och detta medför behov av nya frimärken, var det och 
är kanske alltjämt vanligt att ”Postmaterialkontoret” utan rekvisition utsände ett lämpligt antal frimärksark 
till postkontoren i de olika landsdelarna. I detta fall hade Färöarna speciellt behov av 7 öres frimärken för 
breven inom öarna och för brevkort till Danmark. De nya frimärkena som skulle användas efter 1 januari 
blev icke färdiga för utsändning förrän den 28 december, alltså bara fyra dagar innan de skulle tas i bruk. På 
denna korta tid kunde de inte nå Färöarna, och ännu värre blev det genom att postförbindelsen till öarna var 
extra dålig efter nyår. Det första postpaket med frimärken som avsändes var det ovan nämnda, som gick 
över Bergen. Sista skepp från Danmark till Färöarna under 1918 var S/S Botnia, som kom till Tórshavn den 
19 december, och med detta följde inga nya frimärken. Postmästaren i Tórshavn förstod genast, att han icke 
kunde effektuera portohöjningen, om han icke inom de närmaste dagarna mottog frimärken som passade för 
de nya portona. Han sände därför den 22 december följandetelegram till Generaldirektoratet: ” Stamps 100 
sheet a 1 oere, 200 a 2 oere, 100 3 oere, 1000 a 7 oere, 200 a 15 oere, 200 a 20 oere, 200 a 27 oere och 50 a 
50 oere bundles letter of conveynance by first mail. Postoffice” *1.  Samma dag sände han ett brev för att 
förklara telegrammet, och i detta skrev han bl.a. att han hade brist på frimärken och särskilt 2 öres, vilka 
sistnämnda dock skulle räckt för 5 månaders behov om portohöjningen icke hade kommit. Ehuru han i detta 
brev icke ber att få senarelägga portohöjningen, kan man mellan raderna utläsa att det var hans mening att 
portohöjningen borde få vänta på Färöarna, tills de nya frimärkena anlänt. Med detta brevbekräftade han sin 
telegrafiska beställning på frimärken och samtidigt uppger han sin behållning av märken per samma dag. 
Behållningen inventerades också den 1 januari, och det visade sig, att nästan allt av de lägsta valörerna hade 
levererats ut under den tiden 22- 23 december. Orsaken var den att flera av de små brevsamlingsställena 
hade beställt dessa lågvalörer för att kunna frankera enligt de nya portosatserna. Utan resultat försökte 
postmästaren senare att få tillbaka en del av märkena. 
Postkontoret i Tórshavn hade nu kommit i en mycket besvärlig situation, ty kontoret hade nästan inget kvar 
av de lågvalörer som var nödvändiga. Därför avsändes den 30 december följande telegram till 
Generaldirektoratet: ” Supply of 1, 2, 3 och 4 oere stamps employed durin eight days- conduct ordre. 
Postoffice.” 
 
*1 Liksom i originalartikeln återges detta och senare telegram i originalskick utan rättelse av stavfel, 
översättningsfel etc. 
 
Han meddelade alltså att låg valörerna var utsålda och han ber om instruktioner. 
Den 1 januari mottog han följande svarstelegram: ”Telegram 30-first ship from here  
18. january - send by piece and not by sheet – use first 5 plus 2 – then 4 plus 1 plus 1 – when this are used 
cut four in two half – telegraph whether this will go or not Generalpostmaster”. 
I telegrammet uppmanades han alltså att vara sparsam med lågvalörerna och i sista hand halvera 4 öres 
frimärken. Men Köpenhamn hade av det tidigare telegrammet icke förstått att Tórshavnskontoret var utsålt 
på 1 och 2 öres frimärken. Ordet ”send” i svarstelegrammet skall givetvis vara ”sell” (alltså: sälj styckevis 
och icke i ark), och siffrorna är icke helt riktiga. Postmästaren sände telegrafbolaget (Store Nordiske) en 
förfrågan om telegrammet var riktigt, vilket bekräftades, men man har senare kunnat konstatera att 
manuskriptet till telegrammet icke stämmer med ovanstående utan är riktigt. 
Eftersom detta telegram var så oklart och postmästaren därför bad om bekräftelse, så förlorade man tid, och 
tiden var nu dyrbar, ty vi är nu inne i januari. 
 
Tórshavns postmästare sände så åter ett telegram den 2 januari: ”Telegram 31th – impossible – stock in 
hand ballance this this day 6 a 1 – 1 a 2 – 1 a 3- 11 a 4 oere – may raised local postage for letters be 
suspended to 1 februari. Postmaster”. 
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Postmästaren bad här o matt portohöjningen skulle få vänta till den 1 februari, men då en sådan fråga hade 
måst behandlas av ministern och Folketinget, skulle det ha dröjt länge innan saken var avgjord. Han fick 
svarstelegram den 5 januari, men redan den 3 januari hade han börjat klippa 4 öres märken i halvor i 
enlighet med Köpenhamns order. 
Det bestämdes och meddelades ut till postanstalterna på Färöarna, att klippningen av 4 öres frimärket skulle 
ske diagonalt från hörn till hörn, däremot angavs ej efter vilken av diagonalerna klippet skulle gå. I äldre 
skrifter har angivits, att Köpenhamn skulle givit besked om att skulle klippas från nedre högra hörnet till 
övre vänstra hörnet. Detta är inte riktigt , däremot var detta den vanligaste formen för halveringen. Motsatt 
klippning är emellertid också känd och icke ovanlig. 
Den 4 januari kl. 15.55 sändes från Köpenhamn till Tórshavn följande telegram: ”Cut 4 stamps of wraps 
and use them as them as telegraphed before Overpostmaster”. I manuskriptet står “wrappers”. Detta 
telegram gav alltså anvisning om att klippa ut och halvera 4 öres märkesbilden på korsbandsomslag och 
använda dessa på samma sätt som ovannämnda 4 öres frimärken. Telegrammet ankom till Tórshavn den 5 
januari och är alltså ett indirekt svar på telegrammet därifrån 2 januari, vari postmästaren bad om tillstånd 
att skjuta på portohöjningen till den 1 februari. Av telegrammet framgick ej, huruvida det var meningen att 
detta nya förfarande kunde starta omedelbart eller borde vänta till dess att 4 öres frimärkena tagit slut. 
Postmästaren beslöt att använda både frimärkena och korsbands urklippen samtidigt. Den 5 januari var en 
söndag, och på söndagar blev ganska få brev avstämplade. Man kan därför antaga, att halverade 
korsbandsurklipp användes först den 6 januari. Från detta datum är kända. På postkontoret i Tórshavn blev 
dessa urklipp halverade diagonalt liksom frimärkena, och till underlydande postanstalten utsändes ett 
lämpligt antal. 
Efter den 6 januari ser det ut som om posten i Tórshavn i första hand använt korsbandsmärkena och varit 
sparsammare med de halverade frimärkena, som kom ut den 3 januari. På samma sätt som frimärkena har 
korsbandsmärkena klippts efter båda diagonalerna. Sålunda förekommer 4 olika halvor av frimärkena och 4 
olika halvor av korsbandsmärkena. Efter en veckas förlopp kunde postmästaren inse, att dessa itu klippta 
frimärken och korsband icke skulle räcka tills en ny leverans av frimärken skulle komma från Danmark. 
Han sände därför den 10 januari till Generaldirektoratet följande telegram: ”In reserve this day 5 sheets of 
stamps 4 oere stop 4 oere wraps sold. Postmaster”. Den 10 januari var således behållningen av 4 öres 
frimärken 5 ark á 100 märken, dvs. 500 st., vilka itu klippta kunde användas till 1000 brev tillsammans med 
5 öres frimärken, varav behållningen var riklig. Till Tórshavn sändes från Köpenhamn den 11 januari kl. 
16.00 följande telegram: ”Surcgares cipher 2 oere on necessary number of 5 oere stamps – General 
Postmaster”. (Istället för ”surcgares” skulle det ha stått ”Surcharge” = övertryck.) Telegrammet ankom till 
Tórshavn samma dag sent på kvällen och blev antagligen inte utlevererat förrän nästa dag, söndagen den 
12. Det avlämnades då i postmästarbostaden, men postmästaren var den dagen bortrest. Nästa dag kom 
telegrammet till postkontoret, där assistenten mottog det och stämplade det med mottagningstiden 13.1.19. 
5-7F. Assistenten, som var fungerande postmästare denna dag, började genast göra några skisser på 2 öres 
övertrycket. Sedan han fått fram ett resultat som han fann tillfredsställande, vände sig till Dimmalættings 
boktryckeri för att få det att övertrycka några frimärksark, men tryckeriet meddelade att de icke kunde åtaga 
sig det. Jag har icke fått fram upplysning om orsaken härtill – den kan i varje fall icke vara brist på 
typografiskt material. Troligen var det så, att tryckeriet hade för mycket arbete att göra, och posten önskade 
få påtrycket gjort samma dag. Däremot kunde fungerande postmästaren från Dimmalætting få typerna till 
en tvåa bokstäverna Ø R E. Han vände sig därefter till snickarmäster Peter Poulsen, som ombads göra en 
handstämpel, där det kom att stå 

2 
ØRE 

Detta utfördes samma dag och har säkert gjorts gratis, ty ingen räkning på typerna och utfört arbete har 
påträffats.  
 
Denna handstämpel användes redan samma dag. Varje gång den användes överstämplades ett ark. Det 
förfaller som om varje gång lyckades överstämpla alla 100 märkena i arket. Man har lämpligen aldrig 
funnit något par, där ena märket är överstämplat och det andre icke. Däremot har det en gång hänt, antigen 
av vilja eller av slarv, att ett märke blev omvänt överstämplat. Detta märke är nummer 21 i arket och arket 
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blev snart därefter sålt till Tyskland. Man funderade i Generaldirektoratet på att telegrafera till Färöarna och 
ge order om att de provisoriska märkena icke skulle få användas till utlandet (utanför Färöarna) utan att de 
uteslutande skulle ha frankeringsvärde inom Färöarna. Senare ansåg dock direktoratet det onödiga att sända 
ett sådant telegram. Eftersom det icke var förbjudet, fick märkena åsättas utlandsbrev, och flera sådana brev 
med de provisoriska märkena är kända. Från den 13 januari – eventuellt 14 – januari till dess att de nya 
frimärkena ankom har man använt alla dessa tre provisoriska märken, dock mest av 2/5, som var de sist 
utgivna. Postvæsenets aarbog 1941 anger, att 155 ark överstämplades, vilket alltså motsvarar 15.500 
frimärken. På kvällen den 23 januari ankom S/S Botnia till Tórshavn, och posten innehöll bl.a. den första 
sändningen av nya frimärken, däribland 1000 ark ( 100.000 märken) 7 öres frimärken med Christian X:s 
bild. Detta var den valör, som det var störst behov av. Med samma post kom brev från Generaldirektoratet 
till Tórshavns postkontor. I brevet, daterat den 16 januari, bekräftades de telegrafiskt lämnade 
instruktionerna och att försäljningen av provisorierna skulle upphöra, så snart den nya leveransen kommit 
fram. Eftersom fartyget ankom sent på kvällen, har det uppgivits att de nya frimärkena icke blev använda 
förrän nästa dag, den 24 januari. Jag har några 7 öres frimärken, som är stämplade i januari 1919, däribland 
ett med tydlig stämpel 23. 1.19. 9-2E. Detta kan icke vara riktigt: skulle trots allt några märken blivit 
stämplade på kvällen, skulle tiden icke visas som 9-2E. I ”Officielle Meddelelser” nr 4/1919 kan man läsa, 
att Tórshavns postkontor fått tillstånd att framställa dessa provisoriska frimärken och att försäljningen 
sedan upphört, men där står inget om deras frankeringsgiltighet skall anses upphört. I de äldsta skrifterna i 
detta ämne har angetts, att dessa frimärken hade frankeringsgiltighet till den 24 januari. Detta är alldeles fel. 
Frimärkena utsändes ju från Tórshavn till de olika bygderna. På några håll framkom post den 24 januari och 
därmed också de nya frimärkena, som föregående kväll hade kommit från Danmark. Men år 1919 och 
senare var postförbindelserna mellan Tórshavn och de mindre bygderna sådan, att det tog posten flera dagar 
att nå fram. Man får också komma ihåg att det var vintertid, och årstiden kunde mycket lätt förorsaka 
förseningar i postgången. I Tórshavn användes provisorierna icke efter den 23 januari eller i varje fall 
ytterst litet, men på alla andra platser i Färöarna, både större och mindre, har man använt dem, tills de nya 
frimärkena mottogs, och detta hände otvivelaktigt först i februari på de platser, som hade de sämsta 
förbindelserna. Jag känner till flera brev med stjärnstämpel (utan datum) och dessutom datumstämpel från 
en av de fyra större orterna. (Datumstämplar fanns år 1919 endast för Thorshavn (Tórshavn), Trangisvaag, 
Vaag och Klaksvig.) Dessa brev visar som datum 30 och 31 januari, och jag har också ett som är 
datumstämplat i mars 1919. Man kan ingenstans klart och tydligt läsa, när frankeringsgiltigheten utgick för 
dessa märken, men i en i  december 1926 utsänd lista anges vika frimärken som skulle vara 
frankeringsgiltiga efter den 1 januari 1927. I denna lista finns icke dessa färöiska frimärken medtagna, 
varför man kan anse att deras frankeringsgiltighet utgick den 31 december 1926. Den handstämpel, som 
användes för överstämpling av 5 öres frimärken till 2 öres, blev senare sänd till Köpenhamn och förvaras nu 
p danska postmuséet. Det är något förvånande att den blev insänd, ty ingen tycks ha infordrat den. Här är så 
till slut en liten översikt av dessa provisoriska frimärken: 
1 4 øres frimärke halverat på två olika sätt, tand. 14 4 
2 4 øres frimärke halverat på två olika sätt, tand. 12 ¾ 4 
3 4 øres korsbandsstämpel halverad på två olika sätt, tondat 4 
4 2 øres på 5 øre överstämplat 1 
 Antal varianter 13 
Medföljde som bilaga till rapport nr. 43 
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 

1022 Magnus Þorsteinsson     1023  Dan Johansson     1024 Lennart Johansson                                      

1025 Göran Grottling              1026 Arne Griphult 
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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 - 27-28 mars 2015 

 #208, 2-3 Oktober 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 

30-1/11     Nordia2015  Täby 

13-16/5     London2015 Europhilex 

23-25/10  Islandsklubben 50-års jubileum 

 
 
 

 

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


  

 Föreningen Islandssamlarna Rapport 172 - 2015 Sida 18 
 

Mötesrapporter från hösten i Stockholm 
 
Höstterminen började den 11/9 då 12 medlemmar hittat till vårt möte, där kvällens tema var P-O:s samling 
med bland annat O.A.T-stämplar med mera, del 2 visades som ett bildspel, efter inscanning av Leif. 
Förutom detta så gick vi igenom lite skrivelser som inkommit samt också avlade rapporter från diverse 
evenemang som medlemmar varit på under sommaren bla Baltex i Malmö. 
Där bland andra Leif varit både som utställare och besökare. 
Vidare tog vi också upp frågan om att Åland skulle ingå i vårt område, de flesta på mötet var positiva till att 
ta in Åland, men utan egentliga motivationer utan bara tyckte det var positivt. 
Kvällens närvarointeckning gick till Janne B och tröstpriset till Anders F. Kvällen avslutades med auktion 
på 34 objekt. 
 
Oktobermötet den 2/10 samlade inte alls lika många endast 8 stycken var  på detta möte. 
Vårt möte inleddes med en tyst minut för vår medlem Kaj Holstby från Västerås som av-lidit. Temat för 
denna kväll var Stigs två kungar, som visades också som ett bildspel och Stig berättade om de olika breven 
och stämplarna. Även denna inscanning har Leif Nilsson gjort. 
Diverse rapporter och cirkulär lästes upp och lades till handlingarna. 
Ordföranden kom också med en liten frågande kommentar om varför inte medlemmarna slöt upp och ville 
komma på riksmötet i Huskvarna men som blev inställt. Tyvärr hade vi till detta möte inte fått någon 
cirkulationssändning men det gick bra ändå då vi hade en liten utökad auktion istället och hela 40 objekt 
auktionerades ut. Kvällens inteckning gick till Leif N och tröstpriset till Janne B. 
 
November och torsdagen den 6/11 efter allhelgonahelgen lockade inte många att komma på detta möte. 8 
styckena lyssnade i afton på Janne Larsson från Norrtälje en före detta frimärkshandlare, när han 
presenterade sitt dataprogram FRIDA. Detta beskriver mycket och är databaserat och visar avarter mm i 
den omfattningen som de blir kända och inlagda i databasen. 
Sedan går det också att göra egna sidor genom att själv skriva in exempel Nobelpristagare, då får man upp 
alla utgåvor med dessa på i årtalsordning och kan sedan skriva ut dessa på egna blad. 
Mycket på Sverige men kommer att utökas till de nordiska länderna också i alla fall att få in dem efter årtal. 
Kvällens inteckning gick till Leo och tröstpriset till Anders. Sedan var det auktion på 37 objekt samt 
tittande i cirkulationshäften som gällde. 
 
Terminens sista möte den 4/12 det sedvanliga ”julmötet” samlade denna gången inte heller några stora 
skaror av medlemmar endast 8 stycken. 2 skrivelser lästes upp ett från post-museet samt en bulletin från 
Wernamo-15 en nationell utställning i mars-15. Kvällens möte bjöd på lussebullar och glögg samt kaffe 
vilket med god aptit mumsades. Mats berättade om Grönland samt också om en tidning som fanns på 40-
talet. Kvällens inteckning vanns av Janne B vilket var hans tredje och då belönades han med en bok om 
Islands posthus, tröstpriset vanns av Leo. Kvällen avslutade med den sedvanliga lilla auktionen som vi 
alltid har. 
 
Med Noterande hälsningar sekreteraren 
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Årsmötesnoteringar 
 
Föreningen har haft sitt ordinarie årsmöte på marsmötet i Stockholm. Vi började med 
årsmötesförhandlingarna och vår ordförande hälsade alla närvarande välkomna till årets 
årsmöte och inledde förhandlingarna.  
Till Årsmötesordförande föreslogs sittande av val-beredningen men styrelsen föreslog vår 
hedersordförande Stig Österberg till att leda för-handlingarna och han blev vald, som 
sekreterare valdes ordinarie sekreterare Mikael Magnusson.  
Punkterna betades av en efter en utan några synpunkter då mycket är formaliteter. När vi 
sedan kom till punkterna VAL så togs valberedningen på sängkanten då den enda 
närvarande i valberedningen sa att de glömt att de blivit valda trots att de står i 
protokoll.  
Vi lyckades dock få till alla valen ändå trots att alla vederbörande inte blivit tillfrågade i 
förtid som sedvanligt bruk är. Det blev omval på alla utom valberedningen som styrelsen 
fick i uppdrag att utse på dess nästa styrelsemöte. 
 
Vi beslöt att utse en ny hedersmedlem nr 6 Sigurður  R. Pétursson. 
 
På punkten övriga frågor hade vi två saker att ta upp och det en var att utdela föreningens 
Guldmärke  till tre personer Stig Österberg, Sture Hegland och P-O Abrahamsson, men det 
var  bara Stig som var närvarande så de andra får sitt märke vid annat tillfälle. Det andra 
var att ta ställning om Åland skall tillhöra föreningens samlingsområde eller inte. 
 Björn hade sammanställt de svar som inkommit från landet samt efter att ha pratat med 
Johnny i Göteborg, en representant från Ålands samlarförening mfl, så blev summa 
summarum ett NEJ.  
Så mötet beslöt  att i detta läge inte innefatta Åland till våra samlingsområden. Därefter 
avslutades årsmötet och det vanliga månadsmötet tog vid efter att en paus gjorts för att 
inmundiga den traditionsenliga årsmöteslandgången. 
 
Noteringar från sekreteraren 

 
 

 
Med denna Rapport medföljer ett inbetalningskort till medlemmar som EJ 
 
 har betalat sin åravgift för 2015. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG  våren 2015  
 
Vårsäsongen 2015 inleddes den 15:e januari med Kirkjubæjarklaustur, stämplar, vykort  
och bilder som mötestema. Johnny Pernerfors och Karl Erik Jägard visade vykort.  
Dessutom visades ett bildspel från Youtube med Islands 10 största vattenfall.  
Tack till Ísar för tipset. 
22 medlemmar deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Kristina Lindberg, Hasse Wingdén, Per Åke Mårtensson, Bertil 
Westerberg, Dan Johansson, Johnny Pernerfors, Lennart Larsson och Nils Lindmark.. 
  
Vid årsmötet den 12:e februari valdes styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
Ordförande  Johnny Pernerfors 
Vice ordförande Bengt Påhlman 
Sekreterare  Kaj Librand 
Kassör  Owe Jacobsson  
5. ledamot  Karl Erik Jägard 
Revisor   Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant Mats Ahlmark 
Valberedning  J-O Artvik och Per Åke Mårtensson. 
 
Närvarovinster tillföll Bengt Påhlman, Kaj Librand, Hasse Wingdén, Johnny Pernerfors,  
Owe Jacobsson, och Gunnar Ljungström. 
23 medlemmar och 1 gäst var närvarande.                           
 
Vid mötet den 12:e mars presenterades den nya bladsatsen för nummerstämplar med 
frimärken med nummerstämpel monterade. Karl Erik Jägard visade delar av sin samling. 
Närvarovinsterna gick till Lennart Johansson, Hasse Wingdén, Kristina Lindberg  
och Göran Grottling. 
22 medlemmar deltog vid mötet. 
 

 
Objekt 137 vid vårauktionen 25 april. 

5 aur blå (Facit nr 9) stämplad med antikvastämpel. 
På nästa sida ses ett intyg för detta frimärke. 

Ser du vad som är fel med intyget?  
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Intygsskrivaren har inte granskat den något otydliga stämpeln ordentligt utan noterat att  
det är en antikvastämpel och då antagit att det är Reykjavík som han skrivit i intyget. 

Vilket är fel.  
 

Frimärket är stämplat Miklibær. 
 
 

                   Kaj Librand 
 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG     50 ÅR        1965 
24 april 2015 
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Möten i Stockholm, våren 2015 
 

Maj          2                   Våravslutning kl 12.00 i Södersvik, anmälan tfn 0703-62 17 53    
                      SENAST  28  APRIL 

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

Sept          3                  Program kommer senare.Liten auktion  

Okt           1 Program kommer senare. Liten auktion  

Okt         23-25            Islandsklubben 50 år i Göteborg 

Okt         30-31             NORDIA2015 i Täby Park Hotell        

Nov          5                   Program kommer senare. Liten auktion 

Dec           3  Glögg och lussekatter.  Auktion 

 

Aktuell information om Hösten/Vårens möten införs löpande på vår  hemsida 
      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. 

April 25             Special Auktion     ISLAND:  Antiva & Lapidar / Stämpelsamling           
        Aur-valörer - Två Kungar 

 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. 
 

 
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 2015 är SEK 120:- Medlemmar boende utanför Sverige betalar via PayPal 
till  alltinget@telia.com OBS! Vid PayPal-betalningar är medlemsavgiften SEK 130:- 
 
The annual membership fee 2015 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal to account 
alltinget@telia.com  Please note!  Pay by PayPal Membersfee are SEK 130:- 
 
 

MANUSSTOPP  FÖR  NÄSTA  RAPPORT  ÄR  25  Augusti  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:alltinget@telia.com
mailto:alltinget@telia.com
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	Hur troligt är detta?
	Fick nedanstående svar från inlämnaren
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