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Ordförandens rader. 
 

Santa Lucia..... 

Nu tändas tusen juleljus.... 

När juldagsmorgon glimmar.... 

Med flera sånger får vi snart höra för julen nalkas. När ni läser dessa rader så har vi 

troligtvis haft våra sista möten för terminen och planerna för vårens möten är i full 

gång. Under hösten har vi i Stockholm bytt lokal till Phileas lokal på Svartensgatan 6, 

Södermalm. vilket har lett till att vi dels har blivit några fler på mötena, men vi har också 

fått några nya medlemmar.  

 

Under Hösten har föreningen också varit representerad på filatelistisk högskola. 

Mina reflektioner efter hösten är vad vi ska göra för att fler ska komma på våra möten? 

Är programutbudet tillräckligt bra? Är torsdagar en bra dag? Eller finns det andra ideér? 

Om ni har förslag så hör av er till mig. 

 

Det finns trots allt medlemmar i Stockholms närområde som om det visade sig så skulle 

vi kunna vara 20-25 personer på mötena.  

Vad finns det då att se fram emot under våren förutom våra möten, jo en hel del lokala 

mässor där det går att göra fynd till bra priser, så håll utkik i lokala pressen samt i 

Filatelisten. 

Med dessa små rader så hoppas jag att vi blir några fler på mötena till våren och jag 

önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Merry Christmas and a Happy New Year!! 

 

Björn Söderstedt 

Ordförande 
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Hedersmedlem nr 4  

                           Þór þórsteins 

 

           

 

Föreningen Íslandssamlarna fick information att vår 

Hedersmedlem nr 4 har gått bort 2017.10.30. 

Det är med stor sorg och saknad som vi tog emot detta. 

Þór har varit en ovärderlig hjälp för Íslandsamlarna med forskning 

i samband med alla handböcker som har utgivits.  

Bl.a  Nummer/Kronstämpelhandboken. Samt att þór har givit ut 

Isländska stämplar mm 
Han har även hjälpt oss i samband med våra besök på Ísland. 
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ICELAND	GAZETTEER	PART	2			 David Loe 	
  
PART 2 – KJÓSARSÝSLA.  
Kjósarsýsla is a county with few villages and three towns and is 
a mixture of lava fields, mountains and fjords. It is greatly 
overshadowed by the proximity of the Reykjavík urban area.  
  

2.1	SELTJARNARNESHREPPUR		
A collecting office in Seltjarnarnes was first opened at 
Mýrahúsarskóli on 22.4.1929 and closed 31.12.1960. Between 
opening and 1952 it used numeral 232 and concurrently with 
Swiss type B2a from 1.7.1930. It was closed 31.12.1960 but reopened as a collecting office 1.12.1962 and 
10.10.1968 at the Steinnes store, changed to a postal branch office from 11.10.1968 to 20.11.1985, then a post 
office between 21.11.1985 and 6.3.2005. It changed to a postal agency at Hagkaup Eiðistorgi from 7.3.2005 to 
8.10.2006, reverted to a post office within the same store till 22.7.2008 and since then has been located at new 
premises at Eiðistorgi 15. Seltjarnarnes is now a township created in 1974 and located within the Greater 
Reykjavík area. After the B2a cancel it has used types B8e, B8b, B8b1, and roller R8ab. Seltjarnarnes is now a 
township created in 1974 and located within the Greater 
Reykjavík area.  
Viðey had a collecting office open between 1.10.1926 and 
31.12.1942. It used the cancel 200 between opening and 
June 1930 and then Swiss type B1a till closure. Viðey is the 
largest island of the Kollafjörður, and is a short ferry ride 
from Reykjavík. It is the location of the Imagine Peace 
Tower, which is a "Tower of Light" envisioned and built by 
Yoko Ono and pictured on a stamp issued in 2008 (F1239) 
and issue 4 of the island stamps features an outline of 
Viðey (2005, F1115).  

 
2.2 MOSFELLSHREPPUR  
Some 20 Km from Reykjavik, where the main road to the north and the road to the north and the road to 
Þingvellir branch, is the town of Mossfellsbær that was previously a group of farming hamlets, the oldest of which 
is Mosfell (1) where a collecting office to service the Northern and Eastern Postal route was opened 1.1.1873, 
closed 31.12.1886 but had no cancel to its name. The office was then moved to LEIRVOGSTUNGA where it 
remained till 31.12.1908. In that period it used a single ring crown cancel from 1894 and then number  
165. From 1.1.1909 to 31.12.1917 Lágafell (1) used 165 and then the office was moved again, this time to Varmá 
otherwise known as Mosfellsbær. Again the office was on the move, this time to Álafoss on 23.12.1926. Here 

both the numeral cancel 145 (perhaps 
because the 165 cancel was either lost or 
damaged) and Swiss type B1a were used 
concurrently from 1.7.1930 till 1.4.1937 when 
the office was moved yet again, this time to 
Brúarland which used number 145 till 1964 
and Swiss type B1a. Here it was upgraded to 
post office on 1.1.1976 and renamed 
Mossfellsbær where it remains to this day. 
Mossfellsbær was promoted to a kaupstaður 
from 9.8.1987. The office became a postal 

agency operating out of Nóatún at Þverholti 6 from 14.7.2003 till 30.10.2006. It reopened as a post office at 
Háholt 14 from 1.12.2006. The various Swiss cancels are:   
   B1a    Álafoss      1.7.1930 – 31.3.1937  
   B1a   Brúarland      1.4.1937 ‐ 1969  

   B8e   Brúarland      20.3.1970 – 8.8.1978  

   B7b    Varmá       9.11.1978 ‐ 1987  
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B8e   Mossfellsbær      
B8b1 Mossfellsbær    7.10.1987 ‐   

R8a   Varmá      
R8ab Mossfellsbær  
M8   Mossfellsbær  

22.8.1979 ‐   

  
There is a large wool factory at Álafoss and the area supplies Reykjavik with its hot water. Two famous  
Icelanders have lived in Mosfell, Egill Skallagrímsson the Viking and poet, and latterly Halldór Laxness the Nobel 
prize‐winning author. Present population of the parish is about 9000 up from the 900 when I first wrote this piece 
in 1980.  
  
2.3	KJALARNESHREPPUR		

  
Underneath the mountain Esja lie a series of farms strung along beside the main road to the north. Esjuberg was 
the first to receive a collecting office 1.1.1907 and used number 162 until 1919 when the office was moved to 
Brautarholt (1), containing the parish church. Brautarholt was open until 30.6.1936 and used 162 and then Swiss 
type B2a from 1.7.1930.  From 1.7.1936 the office was situated at Grund (2) and used the old Brautarholt cancel 
and number 162 till the office was closed in 1951 and moved again to Kléberg where there is a school.  Kléberg 
used the old B2a Brautarholt cancel, number 162 (till 1955) and then a new Kléberg cancel. It was closed in 1979 
and moved to Fólkvangur (actually just across the road from the school) but no cancel is known from here in the 
12 months it remained open.  
KÓPAVOGUR Kaupstaður  
Kópavogur is a Kaupstaður or town and was incorporated in 1955. The town lies immediately to the South of 

Reykjavík
. Two  
collecting 
offices were 
opened at 
both 
Fossvogur 
and 
Kópavogur 
on 
1.9.1945.  
Kópavogur 
office was 
located at:  
 
 
 
 

 
 
 

• Óskar Eggertsson bústjóri, Kópavogsbús      1945‐53 using numeral cancel 243 then Swiss type B2C2 from 
1951  

• Bensínsalan á Kavogshálsi, Borgarholtsbraut 53   1954‐58 using B2C2   
  
Fossvogur office was located at:  

• Braggabúð í herskála á Sæbólslandi, Kársnesbr. 3  1945‐47 cancel?  

• Fossvogur hf, Kársnebraut 1          1948 cancel?  

• Guðna þorgeirssonar, Kársnebraut 1       1949‐50 cancel?  

• Fossvogur hf , Kársnebraut 1          1950‐1952 using B2C2 from 1951  
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The office then moved to a combined facility at Neðstrutröð 4 from 1.9.1958 
till it was upgraded to post office on 1.1.1960. The B2C2 cancel was used in 
addition to the M3a machine cancel.  
  
  
 
 
 

The post office was then located at:  

• Neðstrutröð 4     1.1.1960 to 2.1965 using B2C2 and B8e from  
16.2.1959 and M3a  

• Digranesvegur 9     2.1965 to 9.10.2003 using B2C2 till 1974, B8e to 1976 and B8b from 9.4.1970. There 
is a second type of this cancel (perhaps the altered first type) without the three crosses at the bottom of 
the cancel used from 23.5.1973. B7b was also used from 1.4.1987. The M3a machine cancel was replaced 
by M3b on 14.4.1981.    

Postal agencies were located at   

• Hamraborg 18    10.10.2003 to 28.10.2010 using ‐?  

• Fururgrund 3    1.12.2003 to 8.11.2004 (no cancel known)  

• Smáralind       1.12.2003 to 5.11.2004 (no cancel known)  
The post office was reopened at   

• Hamraborg 1‐3   8.2.2007 to 28.10.2010 using B8b1?  

• Dalveg 18      29.10.2010 onwards using B8b1?  
Finally under Kópavogur, Vatnsendi lies just to the west of Elliðavatn. A collecting office was opened here 
1.6.1947 and used cancel B2C2 till it was moved to Melstaður (3) 31.12.1962. Here it remained using the same 
cancel till 31.12.1966 when it was moved back to Vatnsendi. The office was closed 31.12.1968. Melstaður is by 
Efri‐stíflu near Elliðavatn.  
  
2.4	KJÓSARHREPPUR		
  

On the southern shores of Hvalfjörður lie the farms of Neðri‐Háls (also 
known as Háls (2)) and Reynivellir (2). Neðri‐Háls was the first opened 
as a collecting office in 1901 and from 1903 used 167 until 11.10.1921 
when the office was moved to Reynivellir (2).  
Reynivellir (2) was open until 01.07.1950 using 167 and Swiss‐bridge 
cancel type B2a. Please note that the Reynivellir crown cancellation was  
never used at either Reynivellir office. On 1.7.1950 the office was 

moved back to Neðri‐Háls and from there to Eyrarkot 01.01.1962, for that period using Swiss‐bridge cancel types 
B2a (Reynivellir) and B2C2 (Neðri‐Háls). Eyrarkot used number 167 (1962‐1964), the old B2C2 (Neðri‐Háls) (1962) 
and B8e inscribed Eyrarkot (17.4.1962‐11.1.1983). The office was upgraded to post office on 1.1.1976 and closed 
11.1.1983.   
In the same parish, but further east is the farm of Fossá which was open (and closed) as a collecting office in 1896 
but no cancels are known.  

  

  
 Artikeln är från Iceland Philatelic magazin  Nr 9 med tillstånd av Brian Flack 

 

 



Föreningen Islandssamlarna Rapport nr 180 december Sida 6 
 
 

Auktioner 

Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år) 

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag lördag. 

Visning normalt åtminstone torsdag–fredag i auktionsveckan 10:00–18:00, 

samt på auktionsdagen från kl. 10:00. 

 

Internationella auktioner i Stockholm (4 per år) 

Phileas lokaler, Svartensgatan 6. Auktionsdag vanligtvis onsdag. 

Visning normalt måndag–tisdag i auktionsveckan 10:00–18:00, 

samt på auktionsdagen kl. 10:00-15:15. 

Företaget har bra Islandsmaterial 
 

 
 
 
 
 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 

1064 Peter Sondhelm  
 

1065 Per Sigtryggsson  
 

1066 Kurt Adam 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG hösten 2017 
 
Höstsäsongen 2017 inleddes den 14:e september. 
Kaj Librand visade en samling Färöbrev 1974–1985 som hade visats vid 
jubileumsutställningen 1990. 
18 medlemmar och 2 gäster deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Rolf Gustavsson, Kent Wettlemark, Mats Ahlmark och Owe Jakobsson. 
 
18 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet den 12:e oktober som ägnades åt genomgång  
av Frímerkjablaðið nr 35. 
Närvarovinsterna till Kaj Librand, Lars Hansson, Kjell Marmbrink, Bengt Sagsjö  
och Johnny Pernerfors. 
 
Vid mötet 9:e november deltog 18 medlemmar och 1 gäst. 
Närvarovinsterna till Kjell Marmbrink, Johnny Pernerfors, Christer Sandstedt  
och Bengt Påhlman. 
Mötestema var Moderna tandningsvarianter utgivna av Postphil 1999–2016. 
 
Som exempel visas här Kustbevakningen 75 år från 2001-01-18. 
 
 

 
 
Tryckta i ark, 10 frimärken,  
med 4-sidig tandning och  
i häften, 10 frimärken,  
med 3-sidig tandning  
skuret till vänster eller till höger. 
 
 
För första gången anges inte valören  
i krónur utan som Bréf 20 gr. 

 
 

 
 
 
 

Kaj Librand  
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Så har vi till slut lyckats att få fram lite priser för vår resa till Island fredagen den 1 juni med hemresa 
natten den 11 juni och en anmälningsblankett (ej med i denna Rapport).  

 
 

I detta utskick skall vi inte gå in så mycket mer i detalj på vad vi kommer att se och besöka utan vi vill 
bara kort redovisa lite justeringar i det preliminära dagsprogrammet som vi nämnde i mars- Rapporten 

178 och framför allt informera om kostnader för att delta på resan och vilka typer av rum vi har fått 
tillgång till på Hotel Kríunes.  

Gemensamma middagar och luncher återkommer vi till i nästa utskick och priser för extra aktiviteter som 
är med på anmälningsblanketten. 

 
Extra glädjande denna resa är att vår kära vän och medlem Albina Kristjánsdóttir Jensen följer med oss 

och hjälper till med lite guidning under våra dagsturer så vår busschaufför Ísar Guðni Arnason kan 
koncentrera sig på att ta sig fram säkert på vägarna. 

 

Som vi nämnt tidigare tveka inte en sekund utan hört av er med idéer för platser att besöka så 
ber via Albina och Ísar om hjälp att genomföra dessa besök. 

  

Här följer nu först det preliminära dagsprogrammet i kort version. 
 

Dag 1 fredag 1/6:  Ankomstdag och vi gör som resan 2016 att vi tar en tur via Grindavik och dom 
varma källorna i Krýsuvik. Vi tar ett fikastopp i Hveragerði och njuter av blomsterprakten inne i stan. Vi 
tar oss sedan vidare söderut en bit för att framåt lunch besöka familjen Friðheimars varma växthus i 
Selfoss där man bl.a. odlar tomater året om och här blir det lunch inne bland tomatodlingarna. Efter 
lunchen så tar vi oss i lugnt tempo till Kríunes via Skálholt och Kerið vulkan- krater m.fl. stopp 
 
Dag 2 Lördag 2/6:  Guidad busstur i Reykjavik /  Klubbmöte Félag Frímerkjasafnara  /    
 Whiskyprovning  /  alt. för dom som ej åker med till klubbmötet:  
 Botaniska trädgården   /   Perlan  /   m.m. kom med förslag. 

ISLANDSTUREN	till	NORDIA	2018
Johnny Pernerfors / Leif Nilsson 

 
Här följer nu senaste nytt om vår resa som sändes ut till dom som föranmält 
intresse till att åka med på resan.  
 

Det finns fortfarande plats till några till så tveka inte att kontakta oss. 
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Dag 3  Söndag 3/6:  Kollaportið   / Besök på Viðey  /  Stadsvandring i hamnområdet m.m.    
 
Dag 4  Måndag 4/6:  Busstur runt Reykjavik  /  Hantverksateljéer, fabriker m.m.   /     
 Litteraturmuseum bl.a. Halldor Laxness  m.fl. spännande stopp. 
  
Dag 5  Tisdag 5/6:  Rundtur i och runt Snæfellsjökullområdet med ev. besök i lavagrotta. 
 
Dag 6  Onsdag 6/6:  Besök i en Is-grotta   /  m.m. kom gärna med förslag. 
 
Dag 7  Torsdag 7/6:   Natur- och fågeldag   /  Akranes med båt om möjlighet finns, buss hem   / 
  
Dag 8  Fredag 8/6:     NORDIA-utställning    /   Shoppingcenter  /     Utomhusbad  / 
 
Dag 9  Lördag 9/6:     NORDIA-utställning    /    Fjällvandring (Glymur)   /    Hästridning   / 
  
Dag 10 Söndag 10/6: NORDIA-utställning    /    Gyllene Cirkeln   /    Blå Lagun   / 
  
Dag 11 Måndag 11/6: Vi reser hem med nattflyg ca: 00.30 till Göteborg & 01.15 till Stockholm. 

 
 

Nu till det viktigaste i detta utskick vilka typer av rum vi har tillgång till på 
vårt boende i Kríunes, först till kvarn gäller så var snabba och anmäl vilket 

typ av rum ni först och främst önskar. 
 
Alla rum har tillgång till fritt Wifi, Tv, badrum med dusch alt. badkar och en garderob. 
 
4 st. Dubbelrum ”Standard” på 18 kvm med King Size alt. 2 singelbäddar. 
 
3 st. Dubbelrum ”Standard” på 18 kvm med King Size alt. 2 singelbäddar med utsikt mot sjön. 
 
7 st. Dubbelrum ”Superior” på 23 kvm med King Size bäddar och skrivbord samt utsikt mot sjön. 
 
1 st. Tre-bäddsrum ”Standard” på 18 kvm med 3 singel bäddar. 
 
2 st. Familjerum på 50 kvm med King Size + 2-3 singelbäddar i rum 2 + sittgrupp (1 rum mot sjön). 
 

Möjlighet till Extra säng finns. 
 
 
Här följer nu några ca: priser för vår resa, mindre justeringar kan komma att göras på grund av den 
Isländska kronans kurs upp eller ner samt andra detaljer som vi ej kan förutse just nu. 
Vår resa är ju en självkostnadsbaserad resa så vi har inga vinstintressen. Vår strävan är att hålla nere 
priserna av bästa förmåga som vid tidigare resor. Mat och Lunch kostnader tillkommer. 
 
Buss utflykter och del i Standard dubbelrum: ca: 11.500.- (p.p. vid 32 pers.) 
Tillägg/Avdrag: 
Enkelrum (= 1 dubbelrum):    ca: +6120.- (hela rummet) 
Dubbelrum Standard mot sjö: ca: +765.- (1 person) 
Superior mot sjö: ca: +1935.- (1 person) 
3-Bäddsrum mot sjö: ca:  -765.- (1 person) 
Familjerum: Bokat av Johnny/Leif/Albina. 
Familjerum mot sjö: ca: Stäm av med Johnny 

 
 

De som har möjlighet  gå gärna in på deras hemsida för mer info och bilder 
på dom olika rummen.  http://kriunes.is 
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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 Garðabær 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.  
 

      
                                 GLYMUR                                                      Lavagrotta Vatnshellir 
 

På anmälningsblanketten kryssa gärna i intresseanmälan (ej bindande) till följande 
utflykter/aktiviteter så vi kan jobba vidare med att ta fram exakta priser och mer information: 

 
Viðey: Båttur till liten ö utanför Reykjavik där vi bl.a. besöker John Lennons minnesmärke.  
Kostnad ca: 120 för båtturen. 
  

Akranes: Båttur fanns under sommaren 2017 på prov, många som bor i Akranes som ligger nordväst 
om Reykjavik pendlar dagligen tur & retur med bil alt. båt denna så vi hoppas att båtturen kommer att 
finnas även nästa sommar när vi är på plats.  Kostnad ca. 220.- pp enkelresa. 
 

Lavagrotta alt. Isgrotta: Inuti Langjökull den näst största glaciären i Europa, låter isgrottan besökarna 
promenera in 300 m i glaciären på ett djup av 30 m, vilket gör grottan till en av världens största 
människotillverkade isstrukturer. ca. 1650.- pp och då får vi åka med specialfordon ut till grottan. 
Lavagrottan som verkar något så när enkel att gå ner i får vi chans att besöka på turen runt 
Snæfellsjökull och kostar ca. 250.- pp och tar ca: 45 minuter. Men Ísar undersöker om det finns billigare 
alternativ till isgrotta besök! 
 

Fjällvandring: Här jobbar Kjell Idling med alternativet att bl.a. ta en tur till vattenfallet Glymur  
Islands näst högsta vattenfall. Vattenfallet har en total fallhöjd på 198 meter och ligger i slutet av 
Hvalfjörður, en vandringstur på ca: 4 timmar enligt Ísar. Kostnad: 0.- 
 

Hästridning: För första gången så lägger vi in detta som ett alternativ, vi har aldrig själv provat så nu är 
det dags. Kostnad: ca. 1000.- pp för en 2 timmas ridtur. 
 

Whiskyprovning: En stor succé förra gången som vi nu upprepar, senast fick vi smaka på alla sorter 
inkl. gin och blåbärsbrännvin och även den starka grundspriten. Kostnad: 125.- pp 
 

Blå Lagun: Senast vi var på besök så fick vi vända då det var fullbokat så denna gång så bokar vi innan 
vi åker så vi har garanterat tillträde till badet. Lite mer info: Den Blå Lagunen är ett utomhusbad som får 
sitt vatten direkt från geotermiska källor så djupa som 2000 meter och vattnet håller den varma och 
inbjudande temperaturen 36-39° året om. På platsen finns även en inomhuslagun och en geotermisk 
bastu. Den Blå Lagunens varma vatten innehåller naturligt aktiva ingredienser såsom välgörande 
mineralsalter och gröna alger och den vita kiselleran som skonsamt rengör och skrubbar din hy har en 
vitaliserande effekt, medan de blågröna algerna ger din hud näring och gör den mjuk och len. Kostnad: 
ca. 525.- pp 
 
 
Alla priser ovan är ca. Priser och vi jobbar tillsammans med Ísar att få till så billiga priser det bara 

går, delvis beroende på antalet deltagare. 
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Övrigt: 
Mer om resan samt kartor och mer information om lunch samt middagar m.m. kommer i nästa utskick 
när vi fått klart med alla dessa detaljer.  
Vädret under turen kommer också vara en avgörande faktor till var vi stoppar och ser oss om och när det 
är läge att försöka leta upp någon invändig sevärdhet istället för utomhusaktiviteter men det vet vi sedan 
tidigare turer att Ísar är expert på att lösa och nu när vi även har med Albina så har vi ännu fler 
möjligheter till spontana stopp och positiva överraskningar. Ísars talespråk är som ni åkt med honom 
innan vet ”att det finns inga problem bara lösningar” så ni som inte åkt med tidigare kan vara lugna 
vi är i mycket goda och chaufförssäkra händer. 
 
 
 
 

Besök på några posthus eller som här hemma post i butik för att få snygga och ovanliga ort- stämplar 
och kanske köpa frimärken skall vi också se till att få tid till, åter igen kom med förslag under resans 

gång eller innan. 
 

 
 

 
 

BOKNING AV FLYG 
För att få ner priset för flygbiljetten (dyrare vid gruppbokning tyvärr) så ber vi alla att själva boka 
förslagsvis på internet som är billigast eller ring någon av oss så hjälper vi till att boka.  
Flygbolag ICELANDAIR, avresa från Stockholm Arlanda 08.00, Göteborg Landvetter 06.35 eller 
Köpenhamn Kastrup 07.50 med ankomst lokal tid ca: kl. 07.30 - 09.10 är det som gäller och för 
hemresan om man vill åka med vår buss är det natt mot måndag ca: kl. 00.30-01.15 som är aktuellt. Om 
man önskar att stanna kvar 1 eller flera dagar eller åka upp tidigare så hjälper vi givetvis till med att boka 
övernattning på något hotell.  

För de som åker upp före den 1 juni ordnar vi så att Ísar hämtar upp på hotellet i Reykjavik eller 
närliggande ort innan han hämtar upp oss andra på flygplatsen i Keflavik. 

 

 
Alla museibesök eller liknade utgifter tar vi ur den gemensamma kassan. 

Alla våra priser är framtagna i Isländsk valuta med ett beräknat  
växlingsvärde på 0,085 på svensk krona. 

 
 

Har vi samma tur med valutakursen som resorna 2009 & 2013 skall vi även denna gång kunna ta 
lite gemensamma extra kostnader under turen typ måltidsdryck vid luncher m.m. men det 

återstår att se då resan 2016 inte var lika lyckosam med valutakursen. 
 
 

 

Medlemmar / övriga som ej föranmält intresse men önskar att åka med  
på vår resa ombeds att snarast kontakta oss så vi kan sända över en 

anmälningsblankett per post eller email. 
 

 

 
 
Kontaktpersoner:  
 

Leif Nilsson, Örnvägen 12, 761 94 Norrtälje.                    Tfn: 0703 62 17 53    Email:  alltinget@telia.com    
   

alt. 
 

Johnny Pernerfors, Draggensgatan 5, 418 77 Göteborg. Tfn: 031-54 88 78  
Email: pernerfors@bredband.net 
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Övriga utgåvor 2018 i nästa Rapport. 
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Möten i Stockholm,  Våren 2018 
 

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

 

Januari       11         Årets Fynd    Auktion 

 

Februari       1        Grönland och dess frimärken     Bertil Kristensen   Auktion 

 

Mars             1        Årsmöte      Obligatorisk anmälan till Mikael 070‐4800184  Auktion 

  

April              5        Att vara kommisionär och juryman   Mats Söderberg berättar   Auktion 

Maj              12      Våravslutning hos Leif Nilsson i Södersvik  Tema Bytesdag     

                                Anmälan till Leif 0703‐621753   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. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 Program för våren 2018 
 
Jan        11 Stämplar, bilder och vykort från Bjarnanes.      
   Ta gärna med eget material och visa. 
 
Feb         8        ÅRSMÖTE.  

         Frågesport med Hasse Wingdén med 1:a pris ”Vita strålar”. 
    
Mars       8        Grönland & DVI Sparmärken m.m, Björn Hagberg. 

                            
April      12        Postfartyg I 1991, presentation av de 4 skeppen.  
            Ev. Visning av vårauktionens material. 

   
April      14/21 Ev. Vårauktion.    OBS! en lördag.      
                
Maj         17       Islands postvägar under 2:a världskriget,  

         Kaj Librand & Johnny Pernerfors.  
                         

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  
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Moderna Varianter 
Guðjón Axelsson & Johnny Pernerfors 

 

Här följer ytterligare 2 nya Varianter / Feltryck som Guðjón sände bilder på till mig under
februari månad. Denna gång är det åter igen Julmärken som är kraftigt felperforerat. 
 

      
2015 Julfrimärke   /   Facit 1494  

 

                           
             Normalt                                      Felperforerade                              Normal i arket 
 

 
Så här ser ett komplett ark med 10 märken ut 2 olika positioner möjligt för just denna 

felperforering, upp till vänster alt. ner till höger i arket. 

 
2015 Julfrimärke   /   Facit 1495 

 

       
                                        Normalt                                      Felperforerade                               
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2007 Nya bibelöversättningen   /   Facit 1204 
På senaste Bruun Rasmussen auktionen den 14 november fanns nedanstående ark (till vänster) med 

och vid första anblick var det svårt att se vad som egentligen var fel på arket? Men förklaring kom i 
auktionstexten att arket som var med på auktionen hade ej den korrekta valören som Postphil sålt 2007 

på 60 kr utan valören var på detta ark 55 kr istället! 

Ett Intyg av Lasse Nielsen var också framtaget + förklaring från Postphil (se nedan) man beskriver också 
arket som det förmodligen unika och enda exemplaret på marknaden och ett utställningsobjekt av högsta 

klass! Skall bli spännande att se om inte fler dykerupp i framtiden, varför skulle bara ett ark kommit ut 
felaktigt! 

                    

                       Den indragna 55 kr valören                                       Utgiven valör 60 kr 

Hur kan då ett sådan här ark komma ut, förklaringen från vår vän Vilhjálmur Sigurðsson på Postphil följer 
här nedan. 

 

Utrop var satt till DKK 10.000.- och slut priset för denna raritet! Blev DKK 20.000.- + provision. 

Vi ser i fram mot fler Varianter / Feltryck från Guðjón och alla andra medlemmar i kommande 
Rapporter. Sänd dom till mig på email om möjligt.    pernerfors@bredband.net 

 



 

Föreningen Islandssamlarna Rapport nr 180 December Sida 17 
 

Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm 

På vårens 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. 

Januari 2018 

   

 Anbudsauktion på mötet 11 Januari 2018.  Bud  senast 11 Januari  kl 13.00 Till 

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

Norrtälje 
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Februari 2018 

  

Anbudsauktion på mötet 2 Februari 2018.  Bud  senast 2 Februari kl 13.00 Till 

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

Norrtälje 

Mars 2018 Bud senast 1:a Mars kl 13,00 
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Olika tandningar på Islands frimärken 2006-2016  

Åren 1992 – 2016 utgavs en del isländska frimärken både i ark och i häften. 
Från och med 2006 har endast Europa- och Julfrimärken getts ut i både ark och häften. 
Samma år började Island med självhäftande frimärken, först i häften och senare också i ark. 
 
2006 - 2011 och 2015 - 2016 trycktes Europafrimärkena både i ark på gummerat papper  
och i häften på självhäftande papper. Förutom skillnaden i papper är tandningen olika för  
de gummerade och de självhäftande frimärkena. 
2012 och 2013 trycktes Europafrimärkena både i ark och i häften på självhäftande papper  
men tandningen är olika för frimärkena i ark och i häften. 
2014 trycktes Europafrimärkena endast i ark på självhäftande papper. 
 
2006 trycktes den lägsta valören av Julfrimärkena både i ark på gummerat papper och i häften  
på självhäftande papper. Förutom skillnaden i papper är tandningen olika för de gummerade och  
de självhäftande frimärkena. 
2007 - 2012 och 2014 - 2016 trycktes den lägsta valören av Julfrimärkena både i ark och i häften  
på självhäftande papper. Det är skillnader i underpappret men det är inte möjligt att skilja på frimärken 
från ark och häfte när de lossats från underpappret. 
2013 trycktes Julfrimärkena endast i ark på självhäftande papper. 
 
2007, 2010 och 2012 utgavs tre frimärken i ett arkhäfte med 50 frimärken på självhäftande papper  
och i ark med 10 frimärken på gummerat papper. Förutom skillnaden i papper är tandningen olika  
för de gummerade och de självhäftande frimärkena.  
2010 och 2012 har de självhäftande frimärken ett mindre format än de gummerade. 
 
Enstaka frimärken ur häften med Europafrimärken från 2009 - 2013 och 2015 - 2016 kan köpas  
från Postphil (Frímerkjasalan) i Reykjavík. https://stamps.postur.is/ 
Häften med Julfrimärken från 2009 - 2012 och 2014 - 2016 finns att köpa men enstaka frimärken  
ur dessa säljs inte eftersom det inte är någon skillnad på frimärken från ark och häften när de lossats 
från underpappret. 
Enstaka frimärken ur arkhäftet från 2012 finns att köpa. 
 
Europafrimärken i häften 2006 – 2008 är sammantryckta i ett 4-block och ett 6-block utan mellanrum 
mellan frimärkena i blocken. Först kunde dessa block köpas separat och senare såldes enstaka 
frimärken ur dessa häften. 
 
Julfrimärken i häften 2006 – 2008 är sammantryckta i ett par och två 4-block utan mellanrum mellan 
frimärkena i blocken. Först kunde dessa block från 2006 (men inte 2007 och 2008 eftersom det inte  
är någon skillnad på frimärken från ark och häften när de lossats från underpappret) köpas separat  
och senare såldes enstaka frimärken ur dessa häften från 2006, 2007 och 2008. 
 
Enstaka frimärken ur häften med Europafrimärken från 2009 - 2013 och 2015 - 2016 ingår 
I årsmapparna. Detta gäller också för enstaka frimärken ur arkhäftena från 2010 och 2012. 
 
Tandningsskillnaderna för de olika utgåvorna visas med början på nästa sida och fortsätter 
i nästa Rapport.  
 
  Kaj Librand 
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Europa – Integration 18. maj 2006  75 krónur och 90 krónur 

 
 

Tryckta av Joh, Enschedé Security Print,  
Haarlem, Nederländerna. 
 
Gummerade i ark med 10 st. 
Normala hörntänder. 
 

 
 

Självhäftande i häften med 10 st. 
Tjocka hörntänder. 
Sammantryckta i ett 6-block och ett 4-block. 
Enstaka frimärken från häftena finns inte i 
årsmappen. 
 
Islands första självhäftande frimärken. 

  
 

Julfrimärken 02. november 2006    55 krónur 

 

Tryckta av  
Joh, 
Enschedé 
Security 
Print, 
Haarlem, 
Nederländer
na 

 

 

 

”55” till höger 
finns endast i 
häftet. 

 
Gummerade i ark med 10 st. 

 
Självhäftande i häften med 10 st. 2 motiv i häftet. 

Normala hörntänder. Grövre tandning med oregelbundna hörntänder. 
  

 

Sammantryckta i ett 
par och två 4-block i 
häftet.   
Enstaka frimärken 
från häftet finns inte i 
årsmappen. 

 
 
  

 
 
1 motiv,  
”55” till vänster,  
i arket med  
gummerade 
frimärken. 
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Europa – Scouting 24. maj 2007    80 krónur och 105 krónur 

  

Tryckta av The Lowe-Martin Group,  
Ottawa, Kanada. 
 
Gummerade i ark med 10 st. 
Normal tandning. 

  

Självhäftande i häften med 10 st. 
Otandade. 
Sammantryckta i ett 6-block och ett 4-block. 
Enstaka frimärken från häftena finns inte i 
årsmappen. 

  
 

Julfrimärken 8. november 2007    60 krónur 

  

Tryckta av  
Cartor Security Printing S.A., 
Meaucé-La Loupe, Frankrike 
i ark med 10 st och  
i häften med 10 st. 
Både ark och häfte är 
självhäftande. 
Frimärken från ark och häften kan 
inte åtskiljas när de lossats från 
underpappret. 

 

 
I arket (t.v.) är pappret  
mellan frimärkena 
streckperforerat.  
 
I häftet (nedan) är frimärkena  
sammantryckta i ett par  
och två 4-block utan 
streckperforering  
mellan dem. 

 

Enstaka frimärken från häftet finns inte i årsmappen. 
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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   
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 
islandsklubben@bredband.net  sveriges.framsida@comhem.se       owejson2@gmail.com 
 
    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 Mars 2018 


