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Ordförandens rader 

Sankta Lucia…. Nu tändas tusen juleljus…. Hej tomtegubbar slå i glasen…. Nu är glada 

julen slut, slut, slut… Och efter alltihop… 

Då är vi inne i januari och vårterminen är igång och vi går mot ljusare tider. Vad har då 

hänt under hösten? I augusti var medlemmar i föreningen engagerade i uppbyggnad och 

nedmontering av Hallfrim från måndag den 8 aug till måndag 15 aug. Mässan hade 

öppet fredag till söndag. Föreningen hade även ett bord där vi hade information om 

föreningen samt försäljning av frimärken och stämpelhandböcker. 18 medlemmar 

besökte mässan och skrev in i sig i besöksboken. 

I september var Mats Söderberg till oss i Stockholm och höll sitt föredrag om alkohol del 

2 som han kallar ”Spola kröken”. Det var mycket intressant. Mötet i oktober som skulle 

ha varit ett studiebesök på Filminstitutet blev inställt, men på septembermötet framfördes 

förslaget att ha mötet på Islands ambassad. Jag gick till ambassaden och pratade med 

dem, så efter en hel del pusslande resulterade det i att Islands ambassadör Estrid Brekkan 

tog emot oss i ambassadens representationsvåning på Strandvägen 15, onsdagen den 5 

oktober kl 17.00 Resultatet av mötet blev att vi framöver kommer att ha ett större 

samarbete och inte bara på jubileum. Vi var sex medlemmar från föreningen. Ni som 

inte var med missade något. För mig slutade det hela med att jag hamnade på akuten på 

S:t Görans sjukhus, då jag drabbades av en liten stroke (TIA) med syrebrist på hjärnan. 

Jag återhämtade mig snabbt och fick åka hem fredag eftermiddag. 
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Till hösten 2017, fr.o.m Septembermötet kommer vi att byta lokal 

och flytta till Phileas lokal på Svartensgatan 6, Stockholm. Tag T – 

banan till Slussen uppgång Götgatan gå mot Medborgarplatsen till 

du kommer till Svartensgatan, tag då till vänster upp på gatan ca 

150 m till höger genom grinden. 

Mötena börjar kl. 19.00 
 

 

 

 

                    

 

         

 

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 #213  30.9-1.10 2016 

Klassiskt  Island på vårauktionen 24 – 25  Mars! 
Postiljonen har fått förtroendet att sälja Indriði Pálssons  fantastiska samling 
”Klassiskt Island fram till 1902”, vilket vi är mycket glada för. 

Denna världsberömda samling ansågs 2001, då den tilldelades Stort Guld på HAFNIA 

2001, vara den absolut viktigaste och mest kompletta samlingen klassiskt Island. 

Samlingen med kringmaterial kommer att säljas under tre auktioner , del 36 såldes  på 

den  internationella vårauktionen 24.3-25.3 2017 i Malmö 
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Skilling brev sålt för 95000.00 EUR 

 

Praktstämpel "295" (Vogar). F=3.000.  Såld för €550 

Samtidigt såldes Hjalti Jóhannesson samling med Antikva och lapidarstämplar del 1. 

Även denna samling betingade i många fall väldigt höga priser, men så var det också 

extremt vackar objekt.  Del 2 kommer på höstauktionen. För kataloger och mer 

information när auktionen närmar sig, vänligen besök vår hemsida 

www.postiljonen.com 

Leif. 

 

 

Viktiga Datum 2017. 

29.4                Islandssamlarnas auktion i Göteborg 

24-28.5          FINLANDIA2017 i Tammerfors 

4.11         Islandssamlarnas auktion i Göteborg 

27-29.10         NORDIA2017 i Vejle 

 

http://www.postiljonen.com/
http://auction.postiljonen.se/en/i_9106_3474/Iceland/A216-392.html?breadcrumbId=1491246179.8635
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Så fort besked kom så kontaktade jag givetvis vår vän Ísar Guðni Arnason (för dom som inte 
varit med tidigare så har Ísar varit våran busschaufför dom senaste 3 turerna i Island) och han 
gav direkt klartecken för att återigen vara med oss och hjälpa till med busskörning och 
planering.  
 
Denna tur som vi redan så smått började att diskutera och planera under vår tur i augusti 2015 
kommer att ha Reykjavik och områdena inom en dagstur som utflyktsmål. Innan vi fick besked 
om datum för NORDIA 2018 så var arbetet med att hitta ett trevligt boende igång, vi hade först 
hotell SAGA i centrala Reykjavik med närhet till en simanläggning som mål men tyvärr så 
återkom dom inte med några vettiga priser.  
 

 
 
Men efter lite surfande på internet så hittade jag något som verkligen såg tilltalande ut och det 
var Hotell Kríunes, ett hotell som verkar inriktar sig mer på konferenser och seminarier.  
Bilderna på nätet var mycket inbjudande och läget i östra utkanten av Kópavogur vid sjön 
Eliðavatn gav också ett mycket inbjudande intryck så jag bad Ísar att kontakta dom för att 
undersöka om det fanns plats för oss eller om vi likt 2015 skulle vara för sent ute och tvingas att 
leta i förtvivlan efter boende och tvingas att planera om turen!  
Med spänning väntade jag på svar från Ísar dagen efter jag pratat med honom och till min stora 
glädje så kunde Ísar rapportera att vi var först ute och han bokade direkt upp alla rummen dom 
hade att erbjuda. I skrivande stund så har dom 14 rum som vi fått bokat men man skall under 
hösten påbörja en utbyggnad så om allt går som planerat så kommer det att finnas totalt 30 rum 
att tillgå. Lite fler rum än vi behöver men kanske kan vi få andra Nordia besökare att ansluta sig 
till vårt boende. På nästa sida så följer nu några härliga bilder från Kríunes hemsida på internet.  
http://kriunes.is 
 

ISLANDSSAMLARNA till NORDIA 2018 
 i Garðabær 8-10 juni. 

Johnny Pernerfors 
 

Då har vi äntligen fått ett datum för nästa NORDIA-utställning i Island. 
Gísli Geir Harðarson ringde direkt när detta var beslutat och lämnade 

beskedet att man nu bokat fredag-söndag den 8-10 juni 2018.  
Det blir samma ljusa och vackra lokal som senast 2013 i Garðarbaær. 
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Senaste turerna så har vi saknat möjligheten att sitta ner och umgås på kvällarna så denna 
gång så var ett av målen att hitta ett boende där vi skulle få tillgång till sällskapsutrymmen. 
Och vad jag ännu inte har informerat om är att vi återigen planerar en tur med avresa tidigt 

fredag morgon den 1 juni och med återresa natten till måndag den 11 juni.  
 

   
 

Bilderna som finns på ett antal olika rum ser ut att inbjuda till en bekväm övernattning.  
 

 
 

På Kríunes får vi också tillgång till bastu och en egen varm härlig potta och räcker inte det till för 
oss så har vi några kilometer bort ett stort utomhusbad. Om cyklar finns att tillgå vet jag ännu 
inte men den frågan skall jag forska i för i området finns många vackra utflyktsmål både till fots 
och med just cykel.  
 

              Rauðhólar                                      Elliðavatn                                     Heridmörk 
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Att paddla kanot kanske inte blir aktuellt men möjligheten till fiske i närområdet ser ju 
inbjudande ut och fågelskådning tidigt på morgonen runt sjön skulle jag kunna tänka mig själv. 

 
Här följer nu ett första mycket kort utkast på hur dagsprogram kan komma att se ut 

 

1  Fredag Ankomstdag  /   Krýsuvik  / lunch på Friðheimars Tomatodling  /   
  
2  Lördag Guidad busstur i Reykjavik /  Klubbmöte Félag Frímerkjasafnara  /    
   Botaniska trädgården   /   Perlan  / 
  
3  Söndag Kollaportið   / Besök på Viðey  /  Stadsvandring i hamnområdet    
    
4  Måndag Busstur runt Reykjavik  /  Hantverksateljéer, fabriker m.m.   /     
  
5  Tisdag Vi besöker Postphil  /  Nationalarkivet  /  Whisky- alt. ölprovning  / 
 
6  Onsdag Rundtur i Snæfellsnes  /   Besök i en Is- eller lavagrotta  / 
 
7  Torsdag Natur- och fågeldag   /  Akranes med båt och buss hem   / 
  
8  Fredag NORDIA-utställning    /   Shoppingcenter  /     Utomhusbad  / 
 
9  Lördag NORDIA-utställning    /    Gyllene Cirkeln   /    Hästridning   / 
  
10 Söndag NORDIA-utställning    /    Fjällvandring    /    Blå Lagun   / 
  
11 Måndag Hemresa ca: 01.00 
 

Givetvis finns det möjligheter för fria aktiviteter varje dag som vanligt på våra resor. 
 

Som ni förstår så är detta bara en grov planering och förslag till utflyktsmål och dagsprogram 
tas emot med stor glädje, kontakta mig eller Kjell Idling och framför idéer och funderingar. 
 

Förhandsbokningarna har redan börjat att droppa in så ta gärna kontakt med Leif Nilsson 
och anmäl ditt intresse och hur många platser som du vill boka, det går alldeles utmärkt 
att ta med några kära vänner på vår resa utan medlemskrav.  
 

Att notera är att vårt boende ej är i centrala Reykjavik så vill man själv åka in med buss till 
centrum så har vi ca: 15 minuters gångväg till närmaste busshållplats och resan in till centrum 
tar ca: 30 minuter. Däremot så bor vi närmare utställningen i Garðarbær än om vi bott inne i 
Reykjavik. Men givetvis så kommer Ísar dagligen att kunna lämna och hämta upp oss på 
centrala platser samt transportera oss fram och tillbaka från NORDIA-utställningen.  

http://www.frimerki.is/ff/default.htm
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ON THE  INDISTINGUISHABILITY OF THE TWO MÝRAR CROWN CANCELS 
JOERGEN STEEN LARSEN and WILBUR JÓNSSON 

 
In the literature on the subject of these two crown cancellations reports are given of 
investigations of the crown and posthorn cancellations of Mýrar Í Vestur Skaftafellsýsla and 
Mýrar Í Ísafjardarsýsla based on two covers with the crown cancel Mýrar, one from each of the 
offices (one in southeast Iceland and the other in the northwest).  Sir Athelstan Caröe reported 
that he found a small difference between the loops of the first “R” in the cancel—but the amount 
of the difference does not seem to have been recorded.  Sir Athelstan neglected to take into 
account the properties of rubber—it distorts with misuse—meaning that his conclusions must be 
dismissed. 
One of the co-authors copied images of the two cancels onto clear plastic and found the only 
possible difference between the two strikes, one from each of the Mýrar offices was a minute 
(0.5 mm) difference in the size of the star—a matter of 0.5mm which can be explained away by 
the properties of the rubber on the face of each of the hammers. 

 
These single ring rubber faced hammers with a one or two stars at the base were manufactured 
by H. Ó. Magnusson in Reykjavík. It strikes one as unlikely that he would have used different 
typefonts for the two hammers in question. 
 
The earlier investigators apparently did not take into account the properties of the rubber on the 
face of the hammer under use and misuse (particularly misuse through application of the wrong 
kind of ink for the stamp pad or cleaning with petroleum based solvents) or the effect of age or 
of uneven pressure when the hammer was applied to a cover/card.  Petroleum based inks or 
cleaners would soften the rubber and allow the image on the face of the hammer to spread and 
distort. Also uneven pressure when the hammer is applied to the cover/card would distort the 
image—one sees this effect on the cover from Mýrar V.Skaft. sold at the Postiljonen Auction 
213 on October 1, 2016. 
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Adopt the clock convention in order to discuss details of the crown cancel: A line through the 
star passing through the tip of the crown joins 6 o’clock at the bottom to 12 o’clock at the top. 
The line through the center of the circle which cuts the edge between M and Ý at ten o’clock  
when extended in the other direction, cuts at 4o’clock.  Now consider the Mýrar cover from the 
Pálsson collection: the 4 to 10 o’clock line divides the circle and its interior into two parts, the left 
containing the letter M and the right containing the rest of the lettering. 
 

The semicircular arc on the left of the line joining 4 o’clock to 10 o’clock has quite a different 
character from the arc to the right.  The left hand arc is thin and clearly formed whereas that on 
the right shows spreading and some doubling.   
 

 
 

Looking at the strike on the Pálsson cover, one sees M as the only letter to the left of the 6 to 12 
o’clock line and this letter is clear and undistorted whereas the other letters are crudely spread 
and thickened by uneven pressure on the hammer leading to the conclusion that Sir Athelstan 
misunderstood the properties of rubber when he came to his conclusions. 
 

It is our view that the two Mýrar hammers are effectively indistinguishable  
and that a note to this effect be put into the catalogues. 
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Skillnaden mellan de två Mýrar kronstämplarna         
 

Översättning Bengt Påhlman    /     Bearbetning Johnny Pernerfors 
 

I litteraturen angående undersökningen av de två kronstämplarna från Myrar i Vestur 
Skaftafellsýsla och Myrar i Ísafjardarsýsla rapporteras olikheter som grundar sig på två brev 
med kronstämpeln Myrar. Ett från vardera postkontoren (ett från sydvästra Island och det andra 
från nord-väst). Sir Athelstan Caröe menar att han fann en liten skillnad på öglorna i det första 
"R" i stämpeln. Men omfattningen av skillnaden syns inte ha noterats. Sir Athelstan tar inte 
hänsyn till gummits egenskaper, som påverkas vid användandet. Detta innebär att hans 
slutsatser måste underkännas.       
 
En av medförfattarna överförde avbildning av stämplarna till klar plast och fann att den enda 
tänkbara skillnaden mellan stämplarna var 0,5mm skillnad på stjärnans storlek. Detta kan 
bortförklaras av egenskaperna av stämplarnas gummiyta.     
 
Dessa enringade gummistämplar med en eller två stjärnor nedtill tillverkades av H.O. 
Magnusson i Reykjavik. Det förefaller osannolikt att han har använt olika mallar för de två 
stämplarna. 
 
De tidigare undersökarna tog uppenbarligen inte hänsyn till gummiytan på stämpeln som 
påverkas av användning och missbruk (särskilt genom att använda fel bläck eller att ren-göra 
med petroleumbaserat lösningsmedel) eller effekten av ålder. Även trycket när stämpeln slogs 
på kuvert eller kort påverkade avtrycket. Petroleumbaserad stämpelfärg och rengörare gör 
gummit mjukare, vilket kan förändra stämpelns gummiyta. Resultatet av en ojämnt slagen 
stämpel kan ses på brev från Myrar V.Skaft sålt på Postiljonens auktion 213 i oktober 2016. 
 
Använd urtavlan för att diskutera kronstämpeln. En linje genom stjärnan och spetsen på kronan 
ger klockan 12 upptill och klockan sex nertill. Linjen genom centrum av cirkeln som skär kanten 
mellan M och Y klockan 10 skär kanten klockan 4 när den förlängs. Se nu på Myrar-brevet från 
Pálssons samling: linjen 4 till 10 delar cirkeln och dess inre i två delar. Den vänstra innehåller 
bokstaven M och den högra resten av bokstäverna. 
 
Halvcirkelbågen till vänster om 4 till 10-linjen ser helt olika ut jämfört med bågen till höger. 
Bågen till vänster är tunn och tydlig medan den till höger är något otydlig eventuellt dubbel. 
 
När man ser på Pálssons brev är M den enda bokstaven till vänster om linjen 6 till 12 och den 
är skarp och tydlig medan de övriga är otydliga och tjockare på grund av ojämnt tryck när 
stämpeln slogs. Detta betyder att sir Athelstan misstog sig på gummits egenskaper när han 
drog sina slutsatser. 
 

Vi anser att de två Mýrar-stämplarna inte är åtskiljbara och  
att en notering av detta bör införas i katalogerna. 

 
Bibliografi:   

Runeborg Tore: Islands kronstämplar - Fakta och funderingar, Föreningen Islandsamlarnas 

Rapport nr 38 februari 1979  

Här följer nu Tore Runeborgs Bilaga från Rapport 28, 1979. 
 

Here is now following Tore Runeborg supplement to the club Rapport 28, 1979th. 
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                                              ISLANDS KRONSTÄMPLAR  
(Bilaga till Rapport nr 38 Februari 1979) 

Fakta och funderingar av Tore Runeborg.               Redigerad av Kjell Idling 

För att få fram saknade uppgifter till den blivande handboken om Islands stämplar har Thor Thorsteins nedlagt 

mycken möda. Han har med stor entusiasm forskat i isländska postverkets arkiv och fått fram otaliga uppgifter 

som vi säkert inte kunde ha fått på annat sätt. Som biprodukt fann Thor också en hel del annat material av 

intresse. Bland annat fann Thor en del beställningsorder samt räkningar som gällde de isländska kronstämplarna. 

Tyvärr tycks en del arkivmaterial vara försvunnet eller blivit arkiverat på annat sätt. Detta gör att vi trots det 

nyfunna materialet ej vet allt om kronstämplarna utan får lov att gissa oss fram. 

Jag skall här försöka ge er en så klar bild som möjligt av vad vi vet samt dessutom våra spekulationer om det vi 

inte vet. 

En liten ändring i klassificeringen kommer jag dock att göra då det visat sig att nuvarande typ III= två yttre cirklar 

kom ut före huvudparten av typ II= två yttre och en inre cirkel. 

Klassificeringen blir alltså: 

Typ C1, en yttre cirkel, en stjärna under posthornet, stil antiqua eller egyptienne. De båda stiltyperna, antiqua och 

egyptienne, är mycket lika, i synnerhet som stämpelavtrycken är lite otydliga. Det förefaller ej heller som den ena 

typen använts till de först utförda stämplarna, som man tidigare trodde, utan de har använts än till den ena en till 

den andra stämpeln, hur det föll sig. Därför har ej heller någon uppdelning i stiltyper gjorts i den efterföljande 

uppställningen. 

Typ C2, dubbel yttre cirkel, två stjärnor under posthornet, stil antiqua eller egyptienne. 

Typ C3, dubbel yttre cirkel och en inre cirkel. Denna typ uppdelas i följande undertyper 

C3 
a.  egyptienne stil större bokstäver 

b. egyptienne stil små bokstäver 

c. block stil ( HESTUR) 

d. yttre cirkel= ”kugghjul” (Stórinupur) 

e. stil grotesk, två streckstjärnor (*) (undantag, MELGRASEYRI, en stjärna) 

 

C1-stämplar 
Samtliga kronstämplar voro utförda i kautschuk och den tidigaste räkningen är utfärdad av stämpelfabrikören 

H.Ó. Magnusson, Reykjavik den 13/3 1894 och omfattade följande stämplar: 

15 st. kautschukstämplar 

1 st. d:o, text Brjefhirding 

1 st. d:o, text Póstafgreidslan. 

Nästa räkning är från samma fabrikör och daterad 1/12 1894 och omfattar: 98 st. kautschukstämplar. De båda 

stämplarna ”Brjefhirding” och ”Póstafgreidslan” äro båda okända som kronstämplar och det är ju möjligt att de ej 

heller äro utförda som sådana. De övriga tillsammans är då 113 st. 
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Hur utsändningen av stämplarna ordnades känner vi inte till. Endast tre utanordningar hittades i arkivet, samtliga 

från Reykjavik. Den första till póstafgreidslan (PA) i Hraungerdi daterad 16/1 1895 på följande stämplar: REYKIR, 

SKARD, MOSFELL, ARNARBAELI, TORFASTADIR, ÁS (i Holtum) den andra till PA i Oddi 16/1 1895: TEIGUR, 

SELJALAND, LJÓTARSTADIR, HOLT. VÍK, MÝRAR och ROFARBAER. Den tredje direkt till BH i Reykjavik 17/1 1895: 

ÚTSKÁLAR och HVALSNES. Kan man dra några slutsatser av vad som enligt ovan framkommit? Ja. 

1) Att stämplarna tidigast togs i bruk någon gång under 1894; de 15 först beställda. Övriga 98 först i början av 

1895. 

2) Att samtliga stämplar som tillverkades är av typ C1. 

3) Att HOLT (Rang.) erhöll stämpel, ännu okänd i bruk. Den vi tidigare känner till är HOLT (Viskaft) = ”Holt 

i Önundarfirdi” vilken stämpel är dokumenterad genom brev. Den kända Holt- stämpeln har ett krymt O. 

Holt (Rang.) torde icke ha något sådant O. 

4) Att SKARD (Rang.) = ”Skard á Landi” erhöll stämpel: Är detta då inte den stämpel som står i såväl 

Caröe´s som Nørgaards lista över kronstämplar och sedan även i Facit? Jo, det kan det vara om vi ändrar 

(Dal.) till (Rang.). Sir Athelstan har nämligen meddelat oss att han inte visste om stämpeln från Rang. Eller 

(Dal) och då gissningsvis satte Dal. SKARD (Dal.) hette mellan 1894- 1912 SKARDSTÖD och kan tänkas 

ha fått en stämpel med detta namn. 

5) Att TORFASTADIR erhöll stämpel typ C1 som dock ännu är okänd i bruk. Hur stämmer nu antalet 

levererade stämplar, 113 st. ihop med det 1894-95 befintliga antalet brjefhirdingar (BH)? Frågan kan 

besvaras med både ja och nej, men om vi bortser från de BH som senare fick kronstämplar av typ C2 och 

C3 går ekvationen faktiskt riktigt bra ihop. Jag har på ett separat blad gjort en uppställning av samtliga BH 

som var i verksamhet vid 1895 års utgång, de som senare fick stämplar av typ C2 och C3. Senare öppnade 

BH kan ej tänkas ha erhållit stämplar av typen C1. Om vi nu studerar tabellen finner vi fem BH, 

BOLSTADARHLID, GARDUR, SAURBAER (Eyf. eller Borg.), det är osäkert vilken SAURBAER som 

fick C1 eller C3 stämpel. SKARD (Dal.) = SKARDSTÖD och SKJÖLDÓFSSTADIR från vilka stämpel är 

okänd. Några fler BH som upprättats före utgången av 1895 finns inta. Det är därför enligt min mening, 

förmodligen att även dessa fem BH erhöll stämplar av typ C1. 

6)  

Kronstämplar typ C1 
 Etablerad BH Text i stämpeln om den är 

avvikande 

1 1890 AKRANES  

2 1892 ARNARBAELI  

3 1873 ARNARFJÖRDUR  

4 1892 ARNGERDAREYRI  

5 1878 ARNHÓLSSTADIR  

6 1884 ÁS Í HOLTUM Övertogs av ϷJORSÁRBRÚ 1899 

7 1892 AUDKÚLA  

8 1889 BLÖNDUÓS  

9 1888 BOLSTADARHLID OK 

10 1895 BORDEYRI  

11 1892 BORGARFELL  

12 1891 BORGARNES  

13 1892 BOTN Övertogs av SUDUREYRI 1899 

14 1873 BREIDABOLSSTADIR BREIDIBOLSTADUR 

15 1873 BRJÁNSLAEKUR BRJÁMSLAEKUR 

16 1892 BÚDAREYRI  

17 1894 BÚDIR B(Ú)DIR el.(BÚ)DIR 

18 1892 DESJAMÝRI Övertogs av BAKKAGERDI 1897 

19 1885 EYRARBAKKI  

20 1888 FAGURHÓLSMÝRI  

21 1882 FLATEY (A. Bard.)  

22 1892 FOSSVELLIR FOSSVÖLLUR, övertogs av 

HJALTASTADUR 1899 

23 1894 GARDUR (Skag.) OK 

 

24 

 

1892 

 

GILSBAKKI 
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25 1892 GODDALIR  

26 1873 GRÍMSSTADIR  

27 1894 GRINDAVÍK= JÁRNGERDARSTADIR Övertogs av HRAUN(2) 1899 

28 1892 GRUNDARFJÖRDUR  

29 1888 GRÝTUBAKKI Övertogs av GRENIVIK 1899 

30 1890 GUFUDALUR  

31 1873 HAFNARFJÖRDUR  

32 1891 HAGANES  

33 1892 HARRASTADIR HARASTADIR 

34 1889 HESTEYRI  

35 1873 HESTUR  

36 1873 HOFSÓS  

37 1892 HÓLAR (Skag.)  

38 1875 HOLT /(Rang.) Erhållit stämpel som ännu är 

okänd i bruk 

39 1873 HOLT  (V. Isaf)  

40 1892 HRAFNAGIL  

41 1892 HRAUN (Skag.) Upphör 1899 

42 1873 HÚSAVÍK  

43 1892 HVALSNES  

44 1892 HVAMMUR (Skag.)  

45 1894 HVOLL Övertogs av BRUNNÁ 1899, 

STROHOLT 1903 

46 1875 HÖSKULDSSTADIR HÖSKULDSTADUR 

47 1886 KÁLFANES Övertogs av HROFBERG 1896, 

HOLMAVÍK 1898 

48 1873 KÁLFATJÖRN  

49 1873 KEFLAVÍK  

50 1892 KIRKJUBAER  

51 1892 KIRKJUVOGUR  

52 1895 KLEIFAR Í GILSFIRDI  

 

 

 

53 

 

 

 

1888 

 

 

 

KOLFREYJUSTADUR 

 

 

 

Övertogs av 

FASKRUDSFJÖRDUR 1897 

54 1892 KOLLAFJARDARNES Övertogs av STORA-

FJARDARHORN 1896 

55 1888 KOTSTRÖND  

56 1886 LEIRVOGSTUNGA  

57 1873 LJÓSAVATN  

58 1875 LJÓTARSTADIR  

59 1890 LÓN  

60 1873 LAEKJAMOT  

61 1890 MIKLIBAER  

62 1892 MOSFELL  

63 1892 MÝRAR (V. Isaf)  

64 1890 MÝRAR (V. Skaft)  

65 1892 MAELIFELL  

66 1882 MÖDRUVELLIR  

67 1878 ÓLAFSVÍK  

68 1891 PATREKSFJÖRDUR  

69 1886 PRESTHÓLAR Övertogs av KOPASKER 1901 

70 1892 RAFNSEYRI  

71 1892 RAUDABERG Övertogs av HOLMUR (Mýra) 

1895 

72 1879 RAUFARHÖFN  

73 1892 REYKHOLT  

74 1879 REYKIR (Arn)  

75 1892 REYKIR Í ÓLAFSFIRDI Upphör 1896 

76 1873 REYKJAHLID  

77 1879 REYKJARFJÖRDUR  

78 1873 REYNIRVELLIR Användes av 

KÁLFAFELLSSTADUR 

79 1887 ROFABAER  
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80 1873 SAUDANES  

81 1873 SÁURBAER (Eyf.) eller (1892 Borg.) OK 

82 1892 SELJALAND  

83 1875 SIGLUFJÖRDUR  

84 1884 SKAGASTRÖND  

85 1892 SKARD (Skard á Landi) Övertogs av FELLSMÚLI 1895 

86 1894 SKARD (Dal.) Eller SKARDSTÖD ? 

87 1885 SKINNASTADUR Övertogs av SANDFELLSHAGI 

1903 

88 1882 SKJÖLDÓLFSSTADIR OK 

89 1892 SKORRASTADUR Övertogs av NESKAUPSTADUR 

(Nes.) 1895 

90 1892 SNAEFJÖLL Övertogs av SANDEYRI 1901 

91 1873 STADARBAKKI  

92 1888 STADARFELL  

93 1873 STADARHRAUN  

94 1889 STADARSTADUR  

95 1892 STADUR Í GRUNNAVÍK  

96 1880 STAFAFELL  

97 1892 STAKKAHLID  

98 1892 STARMÝRI  

99 1873 STEINSSTADIR Övertogs av PERA 1903 

100 1894 STRAUMFJÖRDUR STRAUMAFJÖRDUR övertogs 

av KÓRUNES 1895 

101 1898 STÖD Övertogs av 

STÖDVARFJÖRDUR 1902 

102 1891 SVALBARDI  

103 1891 SVEINSEYRI  

104 

 

 

1892 TEIGUR 

 

 

 

 

 

 

105 1884 TJÖRN Í SVARFADARDAL Övertogs av KVÍABEKKUR 1896 

106 1888 TJÖRN Í VATNSNESI (A. Hun.)  

107 1892 TORFASTADUR Erhållit stämpel som ännu är 

okänd i bruk 

108 1892 ÚLFJÓTSVATN Övertogs av VILLINGAVATN 

1902 

109 1890 ÚTSKÁLAR Övertogs av GERDAR 1902 

110 1892 VALϷJOFSSTADUR  

111 1874 VÍK  

112 1895 ϷORLAKSHÖFN  

113 1892 ϷÖNGLABAKKI Övertogs av GARDUR (S. Ϸing. 

1903 

114 1884 ÖNUNDARFJÖRDUR  

 

Mýrar (V. Isaf.) är brevdokumenterat på ett brev från Ϸingeyri till Núpur, transitstämplat Mýrar. Mýrar 

(V.Skaft.) också dokumenterat på brev från Mýrar till Reykjavik. Stämplarna är ytterst lika och svåra att 

åtskilja. ”Hålet” i första R är smalare på höjden i MÝRAR (V.Isaf.) än på MÝRAR (V.Skaft.). 

Om vi nu tittar på numreringen finner vi att vi fått ihop precis 113 st. stämplar vilket är lika med det antal som 

levererats av fabrikör Magnusson. Nej, vi har 114 st., om vi inkluderar ØNUNDARFJÖRDUR. Det är riktigt, men 

jag hävdar att denna stämpel ej utförts av Magnusson. Varför skulle en isländsk stämpeltillverkare som enda 

undantag förse denna stämpel med ett danskt Ö? Mer troligt är att den utförts av en dansk 

stämpeltillverkare. Vi skall senare se, när vi kommer över till avsnittet om C2 och C3 stämplarna att isländska 

postverket för dessas utförande använde sig av danska tillverkare. 
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C2 och C3 a-d stämplar. 

Vi kommer nu till ett avsnitt där varken fantasi eller gissningar hjälper. Vi vet tyvärr för lite. 

I postens arkiv fanns en inköpsorder daterad 8/2 1898 till John R.Hanson, Köpenhamn. Den omfattar följande 

7 st. stämplar: STADUR, BRÚ, SAUDLAUKSDALUR, HÖFN, UNADSDALUR och HESTUR, samtliga kända. 

Dessutom fanns i arkivet en räkning från samme Hanson på 7 st. stämplar daterad 4/3 1898. Denna räkning 

kan knappast gälla för de ovan beställda stämplarna, tiden är för knapp att inom en månad hinna med såväl 

postgång till och från Island samt att tillverka stämplarna, det går inte ihop, utan bör gälla en tidigare lagd 

order på ytterligare 7st. stämplar. Vi känner faktiskt till precis 14 st. stämplar av dessa båda typer enligt 

nedanstående uppställning. 

Kronstämplar typ C2. 
Etablerad  Leverans från J.R.Hanson 

1895 BRÚ II 

1898 HÖFN var Hornafirdi? II 

1898 STADUR (i HRÚTAFIRDI) II 

 

Det mest troliga är att HÖFN och STADUR ej skulle användas som stämplar på frimärken utan som 

signetstämpel på brevens baksida. 

Kronstämplar typ C3 a-d. 
Etablerad  Undertyp Leverans från J.R.Hanson 

1894 HÁLS B I 

1873 HESTUR * C II 

1898 HOFTEIGUR ? I 

1896 HÓLL B I 

1898 HORNAFJÖRDUR= HÖFN (1) (Nesja) A II 

1896 SAUDLAUKSDALUR A II 

1898 STORINÚPUR D I 

1896 TRØD A I 

1898 UNADSDALUR A II 

1896 VEDRARÁ B I 

1894 ØGUR övertogs av GARDSSTADIR A I 

 

*= Hesturs andra stämpel förmodligen har Hesturs första stämpel av typ  

      C1 blivit förstörd. 

Så här långt förefaller ju allt utmärkt, stämmer precis, men nu kommer det stora frågetecknet. 1896 

upprättades följande 13 brjefhirdingar från vilka vi inte känner till några stämplar. Jag listar dem här. Inom 

parentes den PA de hörde under. 

ÁS Í VATNSDAL (Stadur) SELARDALUR (Baer) 

EYARHÓLAR (Odda) SKARD (Strand.) (Stadur) 

GRÍMSTADIR (Rang) (Hraungerdi) SKUTUSTADIR (Grenjadarstadur) 

GUDLUGSSTADIR (Blönduós) VATTARNES (Baer) 

HALLDORSSTADIR (Akureyri) VIKINGAVATN (Grenjadarstadur) 

KIRKJUBÓL Í TUNGSVEIT (Stadur) VOGATUNGA (Reykjavik) 

LUNDUR (Reykjavik)  

 

Här finns som jag ser det två möjligheter. Endera har ingen av dem erhållit någon stämpel eller också alla. Det 

troligaste är väl då att ingen fått stämpel. Varför är däremot frågan. Det vore ju märkvärdigt om 13 stycken 

stämplar skulle vara okända när vi lyckats placera alla övriga stämplar av såväl tidigare som senare typer. 
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Kronstämplar C3 d 
Om man i Reykjavik var missnöjd med John R. Hansons leveranser, det var ju knappt någon stämpel som 

överensstämde med den andra,  vet vi inte, men man bytte i alla fall leverantör, vilket framgår av 

arkivmaterialet. 

Från den 10/11 1899 finns en räkning från C.P. Mattat, Köpenhamn på 15 st. handstämplar, betecknade 

”Leverans I” nedan samt ytterligare en daterad 26/11 1900 också den på 15 st. stämplar. Som tur är fanns det 

också en inköpsorder av den 30/4 1900 omfattande de 15 stycken stämplar som jag i följande uppställning 

betecknat med ”Leverans II”. 

Etablerad   

1900 ARNARHOLT II 

1899 BAKKI (Höfn (3) i Bakkafirdi I 

1899 BREIDDALSVIK II 

1894 ERTA II 

1899 FLATEY (S.Ϸing) I 

1884 FLATEYRI (Önundarfjördur) II 

1899 FROSTASTADIR I 

1899 GRÍMSEY I 

 

 

 

 

 

1901 HAUKADALUR (V.Isaf) I 

1899 HJALTEYRI I 

1899 HOLTASTADIR I 

1899 HVAMMSFJÖRDUR * II 

1898 HÖFN (2) Sljaettu=Snaefjalla I 

1873 KEFLAVIK II 

1896 MELGRASEYRI I 

1873 REYKJAVIK I 

1899 REYNISTADUR I 

1873 SAURBAER (Borg. el. Eyf?)** I 

1900 STOKKSEYRI II 

1894 VATNSFJÖRDUR II 

1902 PINGVELLIR II 

1899 PORSHÖFN I 

1899 AEGISIDA II 

 BRJEFHIRDING II 

 BRJEFHIRDING II 

 BRJEFHIRDING II 

 BRJEFHIRDING II 

 BRJEFHIRDING II 

1901 MJOIFJÖRDUR II 

*= BUDARDALUR 

**= Om det är SAURBAER (Borg. eller Eyf.) osäkert; se även C1 stämpel SAUBAER. 

Följande 10 brjefhirdingar upprättades under tiden 1898- 1903. Från dessa är inga stämplar kända. 

1898 HVAMMSTANGI 1898 SLEDBRJOTUR 

1899 OSPAKSEYRI 1900 GRÖF (Hnapp.) 

1901 BERGSSTADIR 1901 EINARSSTADIR 

1901 NEDRI-HALS 1901 PORODDSSTADIR (S-

Ϸing) 

1902 HELLISANDUR 1902 HRUNI 
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De två brjefhirdingar som troligast har fått egna stämplar torde vara Hvammstangi och Ospakkseyri. De 

övriga får väl antagas ha tilldelats  stämpel med text ”BRJEFHIRDING”. Några av den kanske icke fått någon 

stämpel alls, vi närmar oss ju tiden för nummerstämplarnas införande (1903) och en planering härför borde ju 

ha startat i god tid. 

Som sista dokument i arkivet fanns en räkning daterad 8/10 1901 från Samuel Ólafsson, Reykjavik med ett 

avtryck, 26 mm, av stämpeln MJÓIFJÖRDUR. Till sist en sammanställning på  vad vi tror oss veta. 

Stämplar typ C1 114 st. 

Stämplar typ C2      3 st. 

Stämplar typ C3 a-d    11 st. 

Stämplar typ C3 e    31 st. (inkl. 5 st. Brjefhirding) 

Totalt 159 st. 

Ev. tillägg ”de okända 13”   13 st. 

 172 st. 

 

”Stora Stämplar” 
Beskrivningen av kronstämplarna skulle inte vara komplett om jag uteslöt att tala om de ”stora stämplarna”. 

En del samlare anser att följande brjefhirdingar har haft två olika stora stämplar. 

BH Diameter stämpel mm Stämplarna finns på följande emissioner 

ARNHÓLSSTADIR 24,5 aur-Christian X 

ARNHÓLSSTADIR 26,5 - fiskar 

FAGURHOLMSÝRI 24,0 Aur  t. 14- Sigurdsson 

FAGURHOLMSMÝRI 29.0 Dubbelkung- Christian X glesa linjer 

PATREKSFJÖRDUR  Aur  t. 14- aur 12 3/4 

PATREKSFJÖRDUR  ? 

REYKIR  Aur  t. 14- ChristianX 

REYKIR 30,0 ? 

SKINNASTADUR 24,0 Aur  t. 14- dubbel kung, tj. 5 aur vapen 

SKINNASTADUR 29,0 Christina X glesa linjer 

STAKKAHLID 24,0 Aur 

STAKKAHLID 26,5 Dubbelkung 

VALϷJOFSSTADUR 25,0 Aur  t. 14- dubbelkung 

VALϷJOFSSTADUR 28,5 Dubbelkung 

MJÓIFJÖRDUR 26,0 Aur  t. 12 ¾- Christian X 

MJÓIFJÖRDUR 30.0 Dubbelkung, Fredrik VIII 

 

Jag tror icke att det förhåller sig så. Respektive Brjefhirding har endast haft en stämpel som genom misskötsel 

av såväl stämpel som stämpeldyna blivit förstorad i diameter. För detta påstående svarar följande skäl: 

1. Om man inte hade stämpelfärg för att blöta upp förtorkad stämpeldyna, vad låg då närmast tillhands att 

pröva med? Jo, fotogen (petroleum), säkerligen en vara som, vid denna tid då elektricitet saknades, 

fanns på varenda gård (BH). Det är känt att kautschuk som utsätts för fotogen så småningom påverkas 

på så sätt att den uppblöttes och sväller. Genom att stämpelfärgen också blir tunnare trycks den ut 

utanför ramen och bokstäverna. Alla har vi väl sett stämpelavtryck med vita bokstäver med färg runt 

omkring (så kallade negativa stämpelavtryck). Härigenom förstärks ytterligare känslan av 

diameterökningen. 

2. Tabellen ovan finns de emissioner de olika stämpelavtrycken förekommer på. Dessa anteckningar 

gjorde jag från B. Beskows samling långt innan jag började fundera över ”stora” stämplars förekomst. 

Senare är de kompletterade med uppgifter från S. Heglands samling. Man finner här att samtliga ”små” 

avtryck äro från tidigare emissioner än de ”stora” avtrycken. Detta talar också för teorin enligt 1 ovan. 

3. Några inköpsorder eller räkningar på ytterligare kronstämplar har icke hittats i postens arkiv. 
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Kommentarer till artikeln ”Islands Kronstämplar” 

Tore Runeborg skriver i Rapport nr 39 att han fått påpekat från Jón Adalsteinn Jónsson och Thór 

Thorsteins att H.Ó. Magnusson inte var stämpelfabrikör utan sekreterare på postkontoret i Reykjavík 

(och postmästare mars-augusti 1897). Han har troligen beställt stämplarna i Danmark och fått provision. 

Detta innebär att stämpeln C1 Ønundarfjörður ingår i antalet C1-stämplar som då skall vara 113 st. 
C1 Bakki, C1 Brekka och C1 Eiriksstaðir (se nedan) saknas i Runeborgs lista över C1-stämplar. 
Detta innebär att fyra av stämplarna i denna lista skall tas bort. Vilka? 
Tabellen på sidan 13 skall då vara: 

Stämplar typ C1  113 st. 

Stämplar typ C2 = Facit typ C3      3 st. 

Stämplar typ C3 a-d = Facit typ C2    11 st. 

Stämplar typ C3 e = Facit typ C2    31 st. (inkl 5 st. Brjefhirðing) 

Totalt     158 st. 

Ev. Tillägg “de okända 13”                            13 st. 

    171 st. 

Hur stämmer detta med Facit Special 2017? 

Facit nämner för typ C2 (Runeborg C3) 36 st och 1 st okänd samt Brjefhirðing (5 st) = 42 st. 
Detta stämmer med Runeborg med undantaget att han inte nämner Dalvík vilket är märkligt då den 
fanns i Facit redan då artikeln skrevs. 
Facit typ C3 stämmer med Runeborg typ C2. 

Facit nämner för typ C1 114 stämplar varav 4 st är okända. Dessa är  

Bolstaðarhlið  okänd enligt Runeborg 
Brekka  ej nämnd av Runeborg 
Garður  okänd enligt Runeborg 
Holt  okänd men bekräftad av utanordning i arkivet enligt Runeborg 

Runeborg nämner ytterligare 4 stämplar som okända. Dessa är 

Skarð / Skarðstöð (Dal) är ej nämnd i Facit 2017 
Skjöldolfstaður är ej nämnd i Facit 2017 
Torfastaðir  är känd enligt Facit 2017 (okänd, bekräftad av utanordning i arkivet TR) 
Saurbær (Eyf) eller (Borg) skall vara Saurbær (Eyf) som ej är nämnd i Facit 2017 
Den är omtalad i Frímerkjablaðið nr 1, 1999 och har texten ”Saurbær i Eyjafirði” (mer i nästa Rapport). 
Saurbær (Borg)  fick stämpel typ C2 (Runeborg C3e) med texten ”Saurbær”.  

Runeborg nämner inte C1-stämplarna Bakki, Brekka och Eiriksstaðir.  
Den senare upptäcktes för några år sedan och är nämnd i Facit 2017. 
 

Antalet kronstämplar typ C1 i Facit (114 st. + Saurbær i Eyjafirði som införs i Facit 2018) är enligt 
ovanstående 2 för mycket.  
Två av de okända skall inte vara med. Vilka? 
 
    Kaj Librand 
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Efterlysning stulet märke samt nummerstämpel. 
 

 
Hej! 
Detta frimärke med nummerstämpel 117 typ N2 sändes i ett rekommenderat brev från Berlin 
den 20 december 2016. Brevet finns noterat som inlämnat hos Deutsche Post, men det har inte 
kommit längre. De finns inte hos Postnord. Säljaren har ersatt mig för det jag betalt honom 
(1100 SEK), men han kan tyvärr bara få ut 32 euro från DP. Det försvann samtidigt ett klipp 
med F303 1.25 kr Yrken och vyer med stämpel Staður IS 25.9.54 (det är samma plats som hade 
117, jag har varit där, nu öde). 
En varning så att samlarna blir uppmärksamma på att stöldgods kan komma ut på marknaden? 
 

Hälsning! 
 

Henrik Sundén 
Umeå 
 

Gamla sedlar / Old bank notes 
 

Har Ni  gamla Svenska sedlar liggande så kan Ni sända dom till Johnny Pernerfors  så 
sänder jag in dom till Riksbanken och växlar jag till nya. 

 

If You have old Swedish banknotes  You can send them to Johnny Pernerfors 
And he will change them to new banknotes and return them to you. 
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm 

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

Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr,  501-1000 25 kr,  1001 – 2000 50 kr. 

Tillkommer endast porto. 

September: 
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Anbudsauktion på mötet 7 September 2017.  Bud  senast 7 September  kl 13.00 

Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson  Örnvägen 12 76194 

Norrtälje 

 

 

Oktober: 
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Anbudsauktion på mötet 5 Oktober  2017.  Bud  senast 5 Oktober  kl 11.00 

Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se eller brev Leif Nilsson  Örnvägen 12 76194 

Norrtälje 
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Til formanden for klubben!  

Tillad mig herved at trænge mig på!  

Har dette mon dine klubmedlemmers interesse?  

Mit navn er Jan Krolak, inkarneret perfinsamler, og jeg har begået et opslagsværk, et 

katalog over danske perforerede frimærker etc. også kaldet perfins med titlen ”Danske 

perfiner For den seriøse samler” som jeg mener, at alle der samler på perfins skal have 

glæde af ganske gratis.  

Dette katalog, dette opslagsværk som har eksisteret et stykke tid, ja, faktisk siden 2009 

er, at finde på adressen: www.perfiner.dk eller www.perfins.dk, og kan frit downloades 

til eget brug.  

 

Hjemmesiden opdateres løbende med nye artikler, nyheder om perfins, hvorunder flere 

områder er under udarbejdelse, såsom perforerede jernbanemærker og julemærker samt 

opdateringer af kataloget, opslagsværket osv. osv.  

Alle er velkommen til at kontakte mig og spørge ind om perfins. Dette kan gøres via 

kontaktknappen på hjemmesiden.  

 

Jeg ved naturligvis ikke, om der er nogen medlemmer i klubben du er formand for der 

samler på perfins, og ej heller ved jeg om du er interesseret i at bringe budskabet nævnt 

her ovenover videre ud til medlemmerne i din klub, - men hvis du mener det har nogen 

interesse for klubben, og for medlemmerne er du / i hjertelig velkommen til at benytte 

henvisningen til min hjemmeside om perfins. www.perfiner.dk eller www.perfins.dk.  

 

God fornøjelse.  

Med venlig hilsen  

Jan Krolak  

 

 Nästa stora höstauktion är preliminärt planerad till 

lördagen den 4 november 2017, 

Redan nu har en del spännande material lämnats in till höstauktionen 2017 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 skickar in material till nästa auktion, tänk på att bifoga en lista med katalog- nummer 
enligt Facit Special och katalogvärden samt kvalité 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 gärna Johnny Pernerfors innan ni sänder in material om ni har några funderingar. 

 

 

http://www.perfiner.dk/
http://www.perfins.dk/
http://www.perfiner.dk/
http://www.perfins.dk/
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Möten i Stockholm,  Hösten 2017 
 

Vi håller till i AB Phileas lokal på Svartensgatan 6 i Stockholm,  tvärgata till Götagatan.  Åk 
till T-banestation Slussen uppgång  Götgatan. 

 

April              6      Sparmärkessystemet på Nordgrönland.  Mats Edström.  Auktion 

 

Maj             13       Möte i Södersvik  kl.12.00  anmälan till Leif  0703-621753 

Temat är bytesdag, tag med dubbletter och sälj och byt. Tag även med 
auktionsobjekt. Efterförsäljning av auktionsobjekt från auktionen den 29 
April. 

 

September   7       Program ej klart. Auktion  OBS!  NY LOKAL 

  

Oktober        5      Program ej klart. Auktion 

 

November     2      Program ej klart. Auktion 

 

December      7      Föreningens 500:e möte. Auktion 

 

 

Välkommen till Islandssamlarnas möten och ta del av kvällens 
tema och den sedvanliga mötesauktionen. Vi bjuder på 
kaffe/te och något gott till. 
 
 
Aktuell information om Hösten/Vårens möten införs löpande på vår 
hemsida http://www.islandssamlarna.se/ 

 

 

 

Möteslokal: AB Phileas lokal, Svartensgatan 6 T-bana,  
Slussen. Mötena hålls som regel den första torsdagen i 
månaden. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt 
fram för medlemmar 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 våren 2017 
 

 
April      20     En gammal temasamling från 1970-talet. 
   Visning av vårauktionens material. 
 
 
              29 Vårauktion.  
   OBS!  Lördag, i lokalen bredvid vår ordinarie möteslokal. 
 
 
Maj       11       Isländska Datumfyrblock, Kaj & Johnny. 
                         

Välkommen till vårens möten och ta del av kvällens tema och den 

sedvanliga innehållsrika mötesauktionen. 

Vi bjuder på kaffe med något gott till. 
 

 

Vi träffas på torsdagar i klubbens lokaler, 
Gamlestadens Medborgarhus på Brahegatan 11, 

hållplats SKF (spårvagn 6, 7 och 11 samt buss 58 och 519). 
Möteslokalen öppnas 18.00 och vi börjar mötet 19.00. 

 
 

          

Volvo Myntklubb 
 

Välkomna till våra möten som är innan Islandsklubben kl. 17.30-18.30. 
 

 

                

 Kontaktpersoner: Ordförande: Johnny Pernerfors, Tfn. 031 - 54 88 78. 

Kassör + Volvo Myntklubb: Owe Jacobsson,     Tfn. 0707 43 23 41 

                      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 Tel 0702-760594 165 64 Hässelby 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 0707-43 23 41 

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 2017 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 2017 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal to account 

alltinget@telia.com Please note! Add SEK 10:- for PayPal fee 

 
 

                  OBS!! Glöm ej att sända oss adressändring OBS!!  

                        

           N.B.!! Don´t  forget to send us your new address N.B.!!  

 
 

MANUSSTOPP  FÖR  NÄSTA  RAPPORT  ÄR 20  Augusti  2017 
 
 

 

http://www.islandssamlarna.se/
mailto:ordforande@islandssamlarna.se
mailto:ordforande@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:kassoren@islandssamlarna.se
mailto:redaktor@islandssamlarna.se
http://hem.bredband.net/islandsklubben/
mailto:pernerfors@bredband.net
mailto:pernerfors@bredband.net
mailto:owejacobsson@tele2.se
mailto:alltinget@telia.com
mailto:alltinget@telia.com
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Svartensgatan 6 

116 20 Stockholm 
 

 

Tfn 08-640 09 78 
 

 
 
 
 
 

KVALITETSAUKTIONER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi söker alltid kvalitetsmaterial. 

    Välkommen in till oss i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö,        

Skara, Karlshamn, Umeå eller Kalmar, så hjälper vi till att  

sälja Era objekt - med bästa resultat! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                mail@philea.se – www.philea.se 
 

 

mailto:mail@philea.se
mailto:mail@philea.se

