
  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 173 - 2015 Sida 1 
 

 

Rapport 
Nr 173 Augusti 2015 

53:dje årgången 
 

Föreningen Islandssamlarna 
Bildad 1962 
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En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  
___________________________________________________________________ 
 

Ordförandens rader 
 
 
 
Regnet det bara öser ner...... 
Det är grått så långt man ser..... 
Man blir ju väldigt våt och sur..... 
I detta ur och skur..... 
 
Ja det är ungefär så denna sommar har förlöpt, så när som på två veckor i augusti. 
När ni läser detta så har vi kommit in i september och haft vårat första höstmöte (åtminstone i 
Stockholm). 
Denna höst blir intensiv men många aktiviteter. Här följer några:  
Först på tur är Fri-Vy i Husqvarna den 27:e september. Den 23-25:e oktober firar Islandsklubben i 
Göteborg 50 år. 
Helgen därpå den 30-31 okt och 1 November så är det Nordia2015 på Täby Park Hotell norr om 
Stockholm.  
Tre evenemang som är värda att besöka, men det finns säkert flera framförallt en hel del lokala 
mässor där går det ofta att göra fynd till bra priser. 
På Nordia2015  i Täby kommer föreningen ha ett bord med information, medlemsansökningar samt 
försäljning av frimärken, handböcker m.m. 
Bordet ska vara bemannat så jag vill ha anmälan om när du kan vara där (fre,lör,sön) dag och tid, 
sms:a till 070-2760594 eller ring. 
Jag vill även ta tillfället i akt att gratulera vår Hedersmedlem Nr. 3 Sture Hegland som den 12 
augusti fyllde 100 år, ETT STORT GRATTIS STURE. 
Med dessa små rader vill jag önska er medlemmar hjärtligt välkomna till höstens möten, framförallt 
er som vi inte ser så ofta. Om man går igenom medlemslistan så finner man i Stockholm att ca 10 
medlemmar har gångavstånd till möteslokalen. Er borde jag väl få se någon gång under terminen.... 
 
Hjärtligt välkomna till mötena 

 
Björn R. Söderstedt 

Ordförande 
 
 
 
 
 

http://www.islandssamlarna.se/
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Hedersmedlem Sture Hegland 100 År 

 
 
 

 
 
 
Islandssamlarna uppvaktade Sture Hegland den 23 Augusti på hans 100-årsdag ( den inföll 12 
Augusti). Vi som uppvaktade Sture var Ordf Björn Söderstedt samt Leif Nilsson. Det var en 
strålande söndagseftermiddag som vi var där, vi bjöds på kaffe och kladdkaka i sköna skuggan 
under ett träd i trädgården. Gåvan som Islandssamlarna överräckte var en glasskulptur från 
Målerås Glasbruk med motiv av isbjörnar. Sture berättade att han fortfarande samlar bl.a 
Kronstämplar och brostämplar, han är fortfarande aktiv på våra auktioner. Han kommer även på 
våra klubbmöten när han orkar och får skjuts, han besöker även vårt avslutningsmöte i Maj 
hemma hos oss i Södersvik, det har han gjort ända sedan 1992 då vi tog över efter att Bernhard B. 
gick bort. Hoppas vi får se dig våra möte i höst samt på ”Majmötet” i vår. Framför allt att du får 
vara pigg och kry.  
 
 
GRATTIS STURE från oss alla i Islandssamlarna/ genom Leif Nilsson 
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ISLAND: 
FRÄMMANDE HAMNAR MED ANKOMST & TRANSIT STÄMPLAR 

(3rd Utgåvan) Del 10 
Sverige 

GÖTEBORG 
Paquebot inom ram Hoskins696(341) se fig 1, känd på 8 aur postkort tilläggsfrankerat med 2 st 1 
eyr dubbelkung rmärken till Danmark också med en ‘Göteborg’ brostämpel. Denna  Paquebot – 
stämpel är känd  använd till 4.6.(19)30. 
 
ORDINARIE POSTSTÄMPLAR: 
i) Enringad datumstämpel med diameter ‘28’ mm I rät linje, 18.9.(18)83 rapporterad men utan 
detaljer om stämpeltyp  
ii) Detta gäller också en tvåringad datumstämpel från 17.1.(19)16 
iii) Brostämpel 22.11.(19)31 på ett  20aur märke vyer o. byggnader 
iv)Enringad stämpel från 1935, se Fig.2 
HÄLSINGBORG: Använd 1936, se Fig.3 

 Fig. 1     Fig. 2 
              Fig. 3 
STOCKHOLM 
Bara ordinarie poststämplar är kända. Ett brev från Jon Hermansson adresserat till en frimärks-
handlare känd med en maskinstämpel: STOCKHOLM 1 / 31.10.(19)25 7-8e/*AVS*1BR samt 
texten: SKRIV TYDLIG ADRES / GATA OCH HUSNUMMER med ett  20aur märke 
vyer&byggnader samt 2 Svenska  
5 öres lejonmärken.  Tillägget berodde på en portohöjning till 35aur för brev till Sverige. 
Även känd på ett 20 aur märke daterat ?. 2. (19)28 
SASSNITZ-TRELLBORG FÄRJA 
Se Fig. 4 stämplat 26.7.(19)10 på kort till Sverige. Det finns även en Brittisk ‘Paquebot’ stämpel av 
en typ som finns i många hamnar runt om i landet.. 
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TYSKLAND 
HAMBURG 
Den vanligaste stämpeln är Schiffsbrief Paquebot über Hamburg, se Fig. 5 som är Hosking 
870(400). Använd under tiden 1929-38. 
Mycket ovanligare rakstämpeln Paquebot (27mm) Hosking 872 se Fig.6. Den är känd på klipp från 
1930 på ett 35aur vyer & byggnader.  Perioden är 1930-32 och Hosking graderad ‘D.’ 
Ordinarie poststämplar 
Brostämpel med ‘Briefentkartung’ i nedre delen. Exempel känt  daterat 18.2.(19)38 på baksidan av 
ett brev från Reykjavik 10.11.38 till Belgien med ett 50aur vyer & byggnader. 
Brostämpel : I nedre delen  en stjärna siffran 1 till vänster och ap till höger: 1935 
Brostämpel : I nedre delen  en stjärna 18 till vänster och ap till höger: 1930-32          :  
Maskinstämplar: 
1) Brostämpel Nr.1, sex räta linjer använd 1919 
2) Liknande men större datumstämpel 28mm och de sex linjerna glesare använd 1931 
WESERMUNDE 
En brostämpel daterad 25.10.(19)37 på ett 5aur Jochumsson märke 

 
    Fig. 5   
     Fig. 6 

FRANKRIKE 
BORDEAUX 
Brev till Köpenhamn känt med ett 20aur blå oval med ett X pennmakulerat  tvåringad stämpel: 
UNION / BORDEAUX, 9 MAI / (18)88.   
BREST 
Enringad stämpel BREST/FINISTERE men utan årtal och datum på två Chr. X 10aur märken. 
CALAIS 
Se Fig.7 som exempel från 1905 på stämpel Calais till Paris TPO på ett kort till Cherbourg  Ett 
liknande tidigare brev är känt daterat 17 Juni 1889. 
En annan TPO är den från CALAIS till LILLE, Nr 29 med datum 11 Juli (18)93 på ett 8aur + 8aur 
dubbelt postkort tilläggsfrankerat med  5 aur och 10 aur ovalutgåvan. Kort  från Isafjordur 26/6 till 
Frankrike. 
  

 
Fig. 7 
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DUNKIRK 
Tvåringad datumstämpel: OUTRE-MER/DUNKERQUE 5 Okt (19)01 ingen information  
 om frimärke eller kuvert. 
 
PARIS / BOULOGNE 
Reykjavik 11-6-1901 på brevkort till Frankrike med dubbelringad: PARIS / ETRANGER,           
30 JUN (19)01 och BOULOGNE /PAS DE CALAIS, 1 JUL 01 
 

BELGIEN 
ANTWERPEN 
Antwerpen är en ovanlig destination för isländsk post.  Se Fig 8  den enda stämpel jag känner är  
27mm lång och lägg märke till den dubbla svansen på bokstaven Q.  Ole Svinth  har en på ett 5aur 
tvåkungar-märke. Den är också känd på ett brev 1934 till Tyskland med fyra  20 aur Gullfoss-
märken men den dubbla svansen på Q har blivit sliten vid denna tiden. 

 
Fig. 8 

NEDERLÄNDERNA 
Övre delen av en brostämpel på en  Chr X 6aur täta linjer från 14 mars 1932. 
Annan rapport: tvåringad 11.V111.5n med 1932 i nedre delen men inga uppgifter om frimärke. 
 

U.S.A 
NEW YORK 

Maskinpaquebotstämpel: se Figur 9 som  exempel på  Hosking 2059(958). 
 

Fig. 9 
 
Figur 10, Hosking 2060(957) är känd på ett brev med 35aur Geysir och daterat Dec 17 1939. 
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Figur 11 “NEW YORK U.S.A. / FOREIGN” daterad 1932 är ovanlig och inte tidigare beskriven.
       
   

 
  Fig. 10  Fig. 11                             Fig. 12 

CANADA 
HALIFAX 
Figure 12 Hosking 2224(1030 är nog den ovanligaste paquebotstämpeln på isländsk post: en känd 

Fig. 13 
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Figur 13: Detta är ett brev från Reykjavik till USA men fartyget (nästan säkert) Gullfoss, anlöpte  
först Halifax i Nova Scotia där kanadensisk militär har censurerat posten  innan den fick paquebot-
stämpeln daterad augusti 1918, under första världskriget. Skeppet for sedan vidare till New York.  
 
QUEBEC 
Jag var frestad att inte bry mig om följande objekt, figur 15 (bara en fotokopia), pga adressaten 
känd på många isländska brev med marina stämplar. Brevet har emellertid  en stämpel MAILED 
ON HIGH SEAS, som är ovanlig i fredstid. Hosking 2269(1045). 

r 

 
Fig. 14 

 
Detta är den sista av de artiklar som jag hoppas har inspirerat medlemmar att leta efter utländska 
poststämplar på isländska frimärken och brev. 
 
Islandssamlarna fåt tacka Mike Tuttle för hans artiklar om  
 
 
ICELAND: FOREIGN PORT OF ARRIVAL & TRANSIT MARKS 
 
Vi tackar även Bengt Påhlman som har översatt  artiklarna till Svenska 
 
Leif Nilsson 
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Lidt kommentarer til artikel i rapport nr. 172 
 
Bergen Paquebot maskinstempel. Datoangivelsen findes med romersk tal for måned. Det er den 
tidlige udgave, som senere ændres til arabertal, som er vist i rapport # 172. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Birkerød er en dansk købstad, som ligger inde i landet. Dette stempel kan kun være i forbindelse 
med en omadressering. 
 
Christiania findes også med stavning Kristiania indtil navnet blev ændret til Oslo.. 
 

 
Kristiania 5 XI 23 
 
 
 

 
 
To eksempler på BUREAU REEXP / DE 
CHRISTIANIA 
1907 med streger i stemplet og uden streger i 1920. 
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Haugesund ses her i fuld størrelse (og farver). 

Kristianssund N her illustreret med to forskellige stavninger på et postkort. Maskinstemplet har 
”K” og brostemplet har ”CH”. 
Samme dato i begge stempler 23 12 07. Mon ikke stavemåden er ændret på denne tid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molde her illustreret på Chr. IX 
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Stavanger er også kendt med tekstmaskinstempler. Her vist med et brev fra 1931. Norske 
tekststempler er ikke usædvanlige anvendt i Bergen. Andet er ret sjældent på post fra Island. 

 
 
Trondhjem Paquebot har et ret karakteristisk smalt ”a”. Det fremgår også af 
illustrationen i # 172. Kik efter det, når du ser et paquebotstempel! 
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Aalesund har på et tidspunkt fået ny stavemåde. Aa er ændret til Å. Tydligvis før 1935. 
 
Her illustreret på Gullfoss 26 X 35. 
 
 
 
 

 
Arendal paquebotstempel er meget sjældent på kort/breve. En dårlig kvalitet er heller ikke nem at få 
tag på. Frimærkerne er på kortets forside. 
 

 
 
Detta är kommentarer som vi har erhållit av Ole Svint. 
 
 
Nordia2015 i Täby. 
Vi hoppas att många medlemmar kommer till Nordia och att vi kan träffas , då vi har 
ett bord på plan 2. Med försäljning av litteratur mm. samt efterförsäljning av 
auktionsmaterial från auktionen i Göteborg. För mer info om NORDIA2015 , se 
hemsidan  www.Nordia2015.se 
Välkommna till Islandssamlarnas bord. 
 
 
 
 
Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
1027 Harald Thoma         1028 Bengt Sagsjö       1029 Krister Jakobsson 
 
1030 Per Rånes                 1031 Hans Nilsson      1032 Torbjörn Súnden 
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Norska reklamstämplar. 
Jag följer upp Wilbur´s fråga och listar Norska reklamstämplar. Jag vet inte om det finns någon 
official lista över dessa stämplar, jag känner ialla fall inte till någon. Jag vet att vi har några 
medlemmar i Norge, kanske de vet om det existerar någon sådan lista.? Bergen är den allra 
vanligaste med dessa stämplar som vi vet. Denna lista är baserad endast på mina egna kopior. Kan 
Ni hjälpa till att fylla denna lista med egna stämplar 

 
Ole Svinth 
 
 
 
 

Post office Text Known 
used 

Remarks 

Bergen STØTT NORSK ARBEID 1925-26  
- POSTVESENET NÅR ALLE! 

REKLAMER VED 
ADRESSELØSE FORSENDELSER 

1927-32  

- NORGES VAREMESSE 
I BERGEN 

31 JULI - 7 AUG. 1927 

1927  

- NORGES VAREMESSE 
--I STAVANGER— 
16-23 – JULI - 1933 

1933  

- LANDSUTSTILLINGEN 
I BERGEN 

25 MAI-9 SEPTEMBER 1928 

1927-28  

- OLAVSJUBILEET 
1030---1930 

TRONDHJEM 

1929  

- RIKSMESSEN I TRONDHEIM 
28. JULI – 4. AUGUST 1935 

1935  

- BLI MED I RØDE KORS’ 
ARBEIDE FOR FRED 

1931  

- ????    ?????? 
BESØK PLAMESSEN 

?  

- NORGES VAREMESSE 
--- I OSLO --- 

4 – 11 SEPT. 1932. 

1932  

- ANSKAFF BREVKASSE 
TIL LETTELSE AV 

POSTOMBÆRINGEN 

1933-36  

- ERA-MESSEN 
I BERGEN 

20 AUG. - 5 SEPT. 1937 

1937  

- STØTT HJELPEARBEIDET 
FOR FLYGTNINGER. 

BRUK NANSEN-FRIMERKER 

1938  

- OSLO-UTSTILLINGEN 
---“VI KAN”--- 

12 MAI-18 SEPT.1938 

1937-38  

- PAQUEBOT 1938-39 Month started in roman and 
changed to Arabic. 

Stavanger BLI MED I RØDE KORS’ 
ARBEIDE FOR FRED 

1931  

Oslo BRUK INSAMLINGSKONTI VED 
PENGEGAVER 

1971  
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Nye principper for nummerstempelafsnittet i Facit 2016.  Jørgen Steen Larsen. 

I det nye Facit 2016 Special, som snart udkommer, er der foretaget en række principielle ændringer 

i afsnittet om nummerstempler. Ændringerne er kort omtalt nedenfor.  

Stednavne.  

Tidligere blev der for nogle poststeder over tid anvendt flere forskellige betegnelser, der alle 

henviste til det samme sted.  

Eksempel: 

N1a-119.  

Tidligere anvendtes betegnelserne: 

Tröð 1903 - 1909 

Alftafjörður 1910 - 1929 

Tröð 1930 - 1933 

Súðavík  1934 - 1956 

I Facit 2016 Special anvendes betegnelsen: 

Súðavík 1903 - 1930 

Årsagen til ændringen er, at Tröð og Alftafjörður blot er andre navne for Súðavík.  

Der kan i denne forbindelse henvises til Thór Thorsteins håndbog Pósthús og bréfhirðingar á Ìslandi 

1870 – 2011.   

Derudover er enkelte stavefejl rettet.   

Periodeangivelse. 

Tidligere forsøgte man at angive de perioder, hvor man mente, at nummerstemplerne havde 

befundet sig ved de enkelte poststeder. Dette mål var dog ikke altid lykkedes.   

For genanvendelser efter 1930 er der nu gjort et forsøg på alene at angive de perioder, hvor vi har 

kendskab til egentlige genbrugsanvendelser af nummerstemplerne til forsendelser. 

Som kriterium for en genbrugsanvendelsesperiode for nummerstemplet har vi valgt at kræve 

kendskab til mindst 3 genanvendelser på brugsbreve, brugsklip eller på løse frimærker, som ikke ser 

ud til at være afstemplede. I denne forbindelse har vi søgt at udelade filatelistiske anvendelser fra 

Bio Petersen, Joseph Jaeger, Folmer Østergaard og andre kendte filatelister, idet disse ofte kan 

genkendes ud fra de anvendte frimærker..  

I de tilfælde, hvor vi alene kender til en eller to genanvendelser af et nummerstempel, er disse 

udeladt i Facit Special 2016, idet vi indtil videre betragter disse som tilfældige genanvendelser.   

Eksempel 1.  

For N1a-119 blev perioden i Súðavík tidligere angivet som 1934 – 1956, medens den nu stopper i 

1930, fordi vi alene har kendskab til én genanvendelse efter 1930, som formodentlig stammer fra et 

Bio P brev.  
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Eksempel 2.  

N1a-143 

Tidligere anvendtes: 

Grundarfjörður 1903 - 1938 

I Facit 2016 Special anvendes: 

Grundarfjörður 1903 - 1930 

Grundarfjörður 1932 - 1936 

Anvendelsen af N1a-143 synes således at ophøre i sommeren 1930, hvor B2a Grundarfjörður bliver 

leveret og anvendtes i en kort periode indtil engang i 1932, hvor N1a-143 synes at blive genanvendt 

frem til engang i 1936. Derefter anvendes B2a Grundarfjörður igen.    

 
B2a Grundarfjörður anvendt 11.2.1931 med sort stempelfarve. 

         
Tre eksempler på N1a-143 genanvendt ca. 1932 – 1934 med sort stempelfarve. 

           
Tre eksempler på N1a-143 genanvendt ca. 1935 – 1936 med violet stempelfarve. 
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B2a Grundarfjörður anvendt 30.11.1937 med violet stempelfarve. 

 

Pris. 

Der er foretaget en generel justering af de tidligere angivne priser.  

Efter justeringerne er alle priser fastsat i prisgrupper på 40 SEK, 70 SEK, 100, SEK, 200 SEK, 

o.s.v.  Det skulle gerne lette en eventuel senere generel prisjustering.  

For de mere almindelige nummerstemplers vedkommende er justeringerne sket under inspiration af 

oplysningerne i Brynjólfur Sigurjónsson´s håndbog: 

”Icelandic numeral cancels 1903 – 1960. A Quantitative study on usage of cancels 1-173.”    

For de mere usædvanlige nummerstempler er Brynjólfur´s optællinger bl.a. suppleret med 

oplysninger fra Brian Flack om priser for nummerstempler opnået på auktioner gennem de senere 

år.  

For priser i intervallet 10.000 – 30.000 SEK er der alene angivet en ”*”.  

For disse få og meget sjældne stempler mener vi således, at prissætningen må ske individuelt. 

Justeringerne har både ført til stigninger og fald.  

Generelt set er prisniveauet fastholdt. 

Eksempel. 

N1a-15. 

Tidligere priser:  

5.000 SEK for anvendelser i perioden 1903 – 1930.  

300 SEK for anvendelser i perioden 1946 – 1977. 

Facit Special 2016: 

2.000 SEK for anvendelser i perioden 1903 – 1930. 

3.000 SEK for anvendelser i perioden 1932 – 1938. 

500 SEK for anvendelser i perioden 1946 – 1961. 
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Tre eksempler på genanvendelser af N1a-15 fra brevsamlingsstedet Hraukur i perioden ca. 1932 – 

1938, hvor N1a-15 tilsyneladende blev genanvendt sideløbende med det ret sjældne brotypestempel 

B1a Hraukur. 

 

 
 

 
Tre eksempler på genanvendelser af N1a-15 fra brevsamlingsstedet Litli-Hvammur, der blev åbnet 

d. 1.4.1946.  
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N1a-15 synes at have været genanvendt her, frem til brotypestemplet B8e Litli-Hvammur blev 

leveret i 1961.  

Genanvendelserne af N1a-15 i Litli-Hvammur er ofte vanskelige at se. Det er både tilfældet på 

breve og klip som vist ovenfor men især på løse frimærker, hvor stemplet ofte kun ses spejlvendt fra 

frimærkets bagside.      

Kvalitet. 

Til sidst i den nye oversigt over nummerstemplerne er der et forslag til, hvordan man kunne 

korrigere priserne efter det enkelte stempels kvalitet. 

Her er der anvendt Facit´s generelle kvalitetsbedømmelse fra det indledende afsnit om Sverige. 

Det fremgår, at de trykte priser gælder for ”Mycket god stämpel”.  

Eksempler. 

For ”God stämpel” (gennemsnitskvalitet) er prisen 75 % af de trykte priser.  

For ”Luxstämpler” er prisen 150 % af de trykte priser.  

Luxstämpler prissættes altså svarende til det dobbelte af prisen for gennemsnitskvalitet. 

Arbejdsgruppe.  

Ændringerne er udarbejdet i samarbejde med Brian Flack, Leif Nilsson og Brynjólfur Sigurjónsson, 

som jeg alle gerne vil takke for en stor arbejdsindsats. 

Auktionärer som har bra Islandsmaterial bl.a. 

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 auktion är--- 
#208/209 - 1-2 Oktober  2015 
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Med hemsida http://www.jf-stamps.dk/ har bra 
Nordiskt material både i offert och auktion. 

 ISLANDSSPECIALISTENS    Hemsida    www.icelandicstamps.se. 

Viktiga datum -2015 

23-25/10 Islandsklubbens 50-års jubileum 

25/10       Islandssamlarnas stora auktion i Göteborg. Kl 10.30 Kinesiska Muren 

30-1/11   Nordia2015  Täby 

 
Ny upptäckta Balbobrev nr 229 + 70 + 17 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.jf-stamps.dk/
http://www.icelandicstamps.se/
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Vi har erhållit dessa brev från Frank Banke i Belgien inga övriga uppgifter är kända. 
 
Ahrenbergbrev nr 378 och 391 
 

 
Frimärkshusets auktion 2015.05.30 
 
 
 
 
Postiljonens auktion 1-2 Okt 2015 
 

 
Utrop €1.000 
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 

På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE NEDAN . 

Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera skriftliga bud bjuder vi 
näst högsta bud + en höjning, för den person som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika 
skriftliga bud gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

 

 

Anbudsauktion på mötet 1 Oktober 2015. Bud senast  1 Oktober kl 13.00 Till mailadress 
kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer endast porto 
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Anbudsauktion på mötet  5  November  2015. Bud senast  5 November kl 13.00 Till mailadress 
kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer endast porto 
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Anbudsauktion på mötet  3 December  2015. Bud senast  3 December kl 13.00 Till mailadress 
kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif Nilsson Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 

Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer endast porto 

 
 



  

Föreningen Islandssamlarna Rapport 173 - 2015 Sida 23 
 

Resumé från vårens möten i Stockholm 
Vårsäsongen startade den 8/1 då 8 styckena hade tagit sig till mötet där det nu mera populära temat 
”årets fynd” var kvällens ämne. Claes var först ut att berätta och visa en Isländsk variant på 
frimärksjubileet-73 samt en fin stämpel Stora Vreta-Erentuna en Lantbrevbärarstämpel han hittat i 
ett parti bland många andra frimärken. Ett mycket bra märke bland alla andra, kul att hitta bara så 
där. Ett klart fynd. 
Anders gjorde sitt fynd i Uppsala. Ett fint litet brev sänt från USA till Sverige under inbördeskriget, 
med transitstämplar. Mats visade några trestrip han hittat av GV V 10öre röd av den vågräta 
varianten, tre styckena till antalet. Janne visade lite olika varianter från Färöarna 20öre röd från 
1940-41, påtryck på karavellen. 
Micke var inne på fynd med lågt pris men med innehåll, på en loppis hittat en gammal cigarrlåda 
full med frimärken i pergamentkuvert och klipp kostnad 10kr. Vid närmare genomgång av lådan 
fanns där en dansk grön kvadrat, Islands universitet **,samt ett par andra bra serier med ett ca värde 
1.500:- FYND. Björn var sist ut att visa en matsedel från 1.3 1984 då Åland fick egna frimärken, 
cocktail Åland Island, FDC Snitzel & Philipia ice cream, mums för en Ålandssamlare. Han visade 
också två stämplar Ljusterö på Oscar som han hade hittat på mässan i Huskvarna. Mässfynd 
Efter alla dessa fynd var det dags för kaffe och äppelmunk och kvällens auktion med 31 objekt, 
Närvaropriset fick Claes och tröstpriset till Leo. 
 
Torsdagen 5/2 så var vi 10 personer som lyssnade på Pentti Köli som berättade om Lands-
stormseriena. Märkena var ju till för de inkallade i Sverige mellan 1914-18 samt 1939-41. 
Landstormen är annars en stiftelsen med kronprinsessan som ordförande och beskyddare. 1920 
fanns det 800.000:- i denna ”fond” efter de första försäljningssåren idag har det förräntat sig till 
åtskilliga miljoner kronor. Inför den andra försäljningsperioden nytrycktes det 250.000 serier varav 
1.000 st av dessa gick till postens förråd. Pentti visade upp många godbitar både på brev och lösa 
märken. Efter föredraget var det auktion på 27 objekt samt att Mats blev dagens vinnare och Leo 
fick tröstpriset. 
 
Torsdagen den 5/3 var vi 9 personer som först startade med att äta en landgång då kvällens möte var 
årsmötet. Inga speciella konstigheter infann sig så det var bara till att gotta sig i Cirkulations-
sändningen. Claes och Björn gav en liten rapport från handlarmässan i Haninge som de varit på. 
Sedan var det kvällens auktion på 26 objekt samt att Stig blev dragen som kvällens vinnare och 
Micke och Anders fick var sitt tröstpris. 
 
Torsdagen 9/4 hade vi besök av Mats Söderberg som berättade om sin samling med vin. Grunden 
till samlingen är att gilla och njuta av ett gott vin till det man skall bjud på och i det sociala 
sammanhanget. Uppbyggnaden var Historik, Nyttjande, Problem och övrigt kuriosa. Ett mycket 
detaljerat föredrag fick vi det märktes att kunskap och intresse fanns om vin hos Mats. Han fick 
även fortsätta berätta lite för oss om Nordia -15 hur det fortlöper och hur planerna ligger till. 
Kvällens auktion på 32 objekt avhölls och närvarolotterna vanns av Leif samt tröstpriset till Leo. 
 
Lördagen den 2/5 var det så dags för att som sedvanligt styra kosan mot Roslagen och Leif och 
Ann-Eva ditt 15 styckena sökt sig. På detta möte hedrades Sture och Stig med föreningens guldnål 
samt standar. Ett extra välkommen på detta möte hälsades Bina från Danmark. Johnny berättade om 
Göteborgsföreningens stundande jubileum i oktober och hälsade oss all välkomna ner. Dagens 
auktion innehöll 40 objekt och närvarolotten drogs av Kjell I och tröstpriser till Claes och Leif L. 
Efter mötet fick vi lite mat sedan fortsatte samvaron med köpa-sälja-byta marknad där några av 
medlemmarna hade med sig sina dubbletter och andra saker de ville bli av med och kanske någon 
annan behövde i sin samling, eller så blev det att prata frimärken eller på annat sätt se till så att 
eftermiddagen förlöpte i trevlig samvaro med andra likasinnade. 
 
Nedtecknade rader av sekreteraren 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG  våren 2015  
 
Vid jubileumsmötet den 16:e april kåserade Gösta Karlsson från Skara om  
Islandsklubbens förste ordförande och de resor till Island som denne ordnade.  
35 medlemmar och 4 gäster deltog vid mötet.  
Närvarovinster, bl. a. isländsk choklad, fick Göran Grottling, Björn Hagberg, Kjell Marmbrink, Jan 
W. Jörgensen, Sten Hedlund, Olga Konovalova, Karl Erik Jägard, Franco Lazarro,  
Eva Rinman, Tore Löfgren och Kaj Librand. 
 

 
 
Jubileumstårta serverades efter lottdragningen. 
 
 

  
 
 
 
 
Därefter var det premiär för det nya klubbmärket som delades ut till de närvarande medlemmarna. 
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Jan W. Jörgensen (t,h) medlem i 50 år (!) uppvaktas av ordförande Johnny Pernerfors. 
 
 
Ett speciallotteri för de närvarande som varit medlemmar i minst 40 år vanns av 
Bengt Olofsson, Kaj Librand och Björn Hagberg. 
 
 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG  
    

 50 ÅR       
 

  1965 24 april 2015 
 
 
 
Vårsäsongen 2015 avslutades den 21:a maj med isländska aerogram som mötestema. 
Närvarovinsterna gick till Rolf Gustavsson, Lennart Johansson, Ingvar Ottosson, 
Sten Hedlund och Trygve Johansson. 
25 medlemmar deltog vid mötet. 

   
     Kaj Librand 
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ISLANDSSAMLARNA PLANERAR EN NY ISLANDSRESA: 30.7-8.8 2016 
 Vi planerar för en ny resa i början av Augusti  2016. Med huvudpunkt bl.a  vandringar på 
höglandet och vi forsätter sedan vår färd mot Akureyri och ev. en tripp till Grimsey för att 
sedan återvända mot Reykjavik. Tillbaka till Reykjavik där vi kommer att gå på Félag 
Frímerkjasafnaras möte på lördagen. Hemfärd blir på söndagnatt. Anmälan kan ske nu då 
antalet platser i bussen är begränsat till 27-28 st. 
Anmälan till Leif eller Johnny: 
alltinget@telia.com    eller   pernerfors@bredband.net  
 
 
 
 
 
 
Möten i Stockholm, hösten 2015 

Sept          3                   Björn Larsson om Dag Hammarskiöld och FN. Auktion  

Okt           1                   Lennart Lundh om Ångbåtspost. Auktion 

Okt          23-25  Islandsklubben 50 år i Göteborg 

Okt/Nov  30-31,1        NORDIA2015 i Täby Park Hotell        

Nov          5                    Studiebesök        

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. 

 
 
 

mailto:alltinget@telia.com
mailto:pernerfors@bredband.net
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 

 

   Program för hösten 2015  
 
Sept        10  Att ställa ut 1-ramssamling på  
  jubileumsutställningen.   
  
Okt             8 Inför jubileumsutställningen. 
 
        23-24  fredag-lördag. Jubileumsutställning. 
          
        25  söndag. Jubileumsauktion.     
 
Nov           12  Rapport från jubileet och ev. efterförsäljning 
  från auktionen. 
     
Dec        10  Sedvanligt julmöte med glögg och lussekatt. 

          
Välkommen till höstens möten och ta del av kvällens tema 

och den sedvanliga mötesauktionen.  
Vi bjuder på kaffe med något gott till. 

 
 

Vi träffas på torsdagar  
i klubbens lokaler 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 10/9, 8/10, 12/11 och 10/12 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
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 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  20  November  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

