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 Rapport 
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56:e årgången 
 

Islandssamlarna 
Stockholm   Göteborg  

 

www.islandssamlarna.se 
 

            En riksförening inom Sveriges Filatelistförbund  

 

 

Ordförandens rader. 
 

Tro det eller ej, men enligt kalendern skall våren närma sig…….. Det har varit en lång 
kall, mörk vinter. Men nu så är sommartiden här. Vi har nu huserat i våra nya lokaler på 
Philea under hösten, närvaron på mötena är man väl aldrig nöjd med, det finns alltid plats 
för fler. Decembermötet var det 500:e med trevligt samkväm och god mat som Mikael 
hade ordnat i Frimurarlokalen. Föreningen representerade inbjudna som vi var på ett 
möte i Vindeln, se annan plats i rapporten. Nog om det som varit, våren är späckad med 
aktiviteter, allt från föreningens aktion till samlarmässor och inte minst resan till utställ-
ningen Nordia i Gardabær Island. 
God Samlarvår. 
 

Då vår ordförande Björn har råkat ut för en fallolycka och är liggande på sjukhus där vi 
hoppas på ett snabbt tillfrisknande, så har de här raderna skrivits ner av vice ordföranden 
Claes Forshill 

 

4 medlemmar ur föreningen Islandssamlarna besökte på inbjudan av Vindelns filateli och 
samlarförening deras månadsmöte i mars. Där Henrik visade sevärda bilder från Island. Vi 
hade även med oss några auktionsobjekt och urval. Tyvärr var inte flygbolaget på vår sida 
så vi blev något försenade till mötet. Vi ankom till Umeå ca 2 timmar försenade och det 
var –10 gr. Vi blev hämtade på flygplatsen av Christer och Henrik Sundén samt Krister 
Jacobsson i strålande sol och färden gick sedan upptill Vindeln där mötet var.  

Men en trevlig kväll med trevliga och gästfria samlare, samtidigt försökte vi även göra så 
god reklam för föreningen vi nånsin kunde. Islandssamlarna vill tacka Vindeln för en 
trevlig kväll. 

Vi fick ett återinträde av en medlem som lämnade oss för några år sedan, vi önskar Hans 
Nilsson välkommen igen i Islandssamlarna. 

Sid 1 
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BORGARFJARÐARSÝSLA 
Smaller than the combined area of Gull-
bringusýsla and Kjósarsýsla, Borgarfjarðarsýsla 
has about half of its area inhabited with another 
10% desert and the rest upland grazing.By far the 
largest town in the county is Akranes which only 
had a population of about 800 at the turn of the 
century but by 1960 had over 4000 and 6600 in 
2012. The town was served by ferry with Reyk-
javík until 1998 when the tunnel under Hval-
fjörður was opened. It was incorporated as a 
township in 1941. 1860 the population of the 
county was 2251, by 1901 the numbers were 2520 
and by 1940 the number was 3208. 

AKRANES Kaupstaður 

Sid 2 

Created kaupstaður in 1941 
Akranes is a busy fishing port and town on Faxaflói opposite Reykjavík, industries include a large 
cement factory supplying the needs of all Iceland. A collecting office was opened there 12.4.1890 
and used a single ring crown canceller, later number 154 till 01.01.1912 when the office was made 
into a post office. It has subsequently used many types of Swiss bridge cancels B2c1, B8e, B7b, 
B8b, B8b1, R8a, M3, M7 and M8. 

3.1 HVALFJARÐARHREPPUR 

Saurbær (1) was an original collecting office in 1873 for the northern and eastern post and was closed 
31.12.1930 and moved to Kalastaðakot. In that time Saurbær used a crown cancel (three ring), later num-
ber 168 (1903-1930) and finally Swiss type B2a inscribed SAURBÆR BORG. Hallgrímur Pétursson 
(1614 - 1674), poet and hymnist is buried at Saurbær Church. Kalastaðakot used 168 and later the old 
Swiss bridge cancel of Saurbær (1) before being closed 31.12.1934 and moved to Vestra-Miðfell or 
Miðfell. The collecting office at Miðfell used numbers 168 (1935-1939) and 288 up to closure 31.12.1949. 
Hvalfjarðarhreppur is on the northern shores of Hvalfjörður. 

ICELAND GAZETTEER PART 3 David Loe  från ICELAND PHILATELIC MAGAZINE 
NR 10. MED TILLSTÅND AV BRIAN FLACK  
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A collecting office opened at Hrafneyri 1.4.1932 and 
used number 265 until 31.12.1934 when the office 
was moved to Hrafnabjörg (2). 265 was used here 
until 31.12.1949 when the office was again moved, 
this time to Hvalfjörður. Hvalfjörður was also vari-
ously known as Miðsandur and Olíustöðin. Number 
265 was used here also, presumably until the arrival 
of the Swiss type B3e inscribed Olíustöðin in 1955.  
The office was closed 1.1.1977. Hrafneyri and 
Hrafnabjörg are midway betweenSaurbær and  

 

Miðsandur, which is near the head of Hvalfjörður. 
Miðsandur is a village that relied mostly ontrade 
from the main road, that is, until the new tunnel 

3.2 SKILMANNAHREPPUR 

 Stóri-Lambhagi (also referred to as Lambhagi) opened 1.4.1958 as a 
collecting office having been moved from Vogatunga (see 3.4 below) 
and may have used the Vogatunga B1a before the Stóri-Lambhagi B8e 
untilclosure 1.1.1977. 

Just across the Laxá River from Lambhagi is the farm of Vogatunga 
where a collecting office was opened 1.1.1896. Although unrecor-
ded, the office probably used a crown cancel and then from 1903 
number 171, finally Swiss bridge cancel type B1a before being mov
-ed to Stóri-Lambhagi on 01.04.1958 (see 3.2 above). A little furt-
her up the road to Borgarnes is Fiskilækur where a collecting office 
was open between 1.1.1948 and 31.12.1976 using Swiss bridge 
type B8e. 

3.3 INNRI-AKRANESHREPPUR 
On the northern shores of the entrance to Hvalfjörður there is a 
church andfarm called Innri- Hólmur (otherwise known as Hólmur 
(2)) where acollecting office was opened 1.1.1913 and used num-
ber 112 before the office was moved to Kúludalsá, an adjacent 
farm on 1.1.1919. Here the officeremained until closure 
31.12.1945 using firstly number 112 and then Swissbridge cancel 

3.4 LEIRÁR- OG MELARHREPPUR 

3.5 ANDAKILSHREPPUR 
The parish of Andakilshreppur meets the shore of Borgarfjörður and is an important farming area. 
A fewkilometres into the county lies the farm of Hestur (1), opened as a collecting office in 1873 
and used a three ring crown cancel from 1894 until 1903 when number 158 was used and later 
Swiss bridge cancel type B2ainscribed HESTUR BORG. The office closed 31.5.1944 and was 
moved to Varmalækur on the main road from Akranes to Reykholt. A collecting office was opened 
here 01.06.1944 until 31.12.1971 using Swiss bridge cancel type B2c2 incorrectly spelt 
Varmilækur. There is now no evidence of numeral 158 having been used here. 
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By the lowest bridge over the Hvítá River on the Borgar-
fjarðarsýsla side lies Hvítárvellir where a collecting office was 
opened 1.7.1929, closed 31.12.1952 and in that time used nu-
meral 234 and Swiss bridge cancel type B2a.  
Finally, an office was open at Skeljabrekka from 1.6.1944 to 
30.6.1952. No cancellations have been found for this office 

3.6 SKORRADALSHREPPUR 

At the western and of Skorradalsvatn is the farm of Grund (1) where on 1.1.1951 a collecting of-
fice was opened, closed 31.12.1979 and in that time used Swiss type B8e. The current (2011) po-
pulation of this municipality is 57. Just upstream at the other end of Skorradalsvatn lies Hvítár-
bakki, known as Bakkakot during its first year. It was open 1.1.1906 to 31.12.1931. Cancels used 
here were N1a 180, N1c 180, 198 and 200 and Swiss type B2a. It should be noted that the reason 
for so many numeral cancels was that the N1a 180 was broken or destroyed around 22.3.1910 and 
the temporary cancels 198 and 200 were used until N1c 180 was delivered 6.5.1911. 

3.7 LUNDARREYKJADALSHREPPUR 

Two farms on opposite sides of the River Grímsá had offices, Lun-
dur (1) on the north side also having the parish church. It was here 
that the collecting office was opened 1.1.1896, closed 30.6.1937 
when it was moved to Skarð (4). In that time it used number cancel 
166 (from 1903) and possibly a crown cancel but none has been 
found. Swiss type B1a was used concurrently from 1.7.1930. When 
the office moved to Skarð (4), the cancels used there were numbers 
166 (1937-9), 287 (1937-1965) and then later Swiss bridge cancels 
type B1a LUNDUR and SKARÐ. The office closed 30.9.1979. The 
volume of mail from this out-of-the-way area was 
very small. 

3.8 REYKHOLTSHREPPUR 

Reykholt was the home in the 13th century of the great historian  
and today alarge boarding school is situated here. The collecting 
23.4.1892 and used a single ring crown cancel until 1903 when 
number 152 was introduced. Later Swiss bridge cancels types 
Bla, B8b, two types of B8b1 were used. The office changed sta-
tus to a post office 01.01.1970, became a postal agency at the 
Esso petrol station from Jan 2006 and 7.2.2007 when the station 
changed to a Shell. This closed as an agency 29.8.2008.  
 
A few kilometres west of Reykholt on the main road is Deild-
artunga, opened as a collecting office 1.1.1915. Until it was clo-
sed 
31.12.1951 it used number 46 and later Swiss bridge cancel type 
B2a. The office was moved to its neighbouring farm Kleppjárn-
sreykir and used number 46, the old Swiss bridge cancel of 
Deild-artunga, and its own B3e until 30.4.1966. It was reopened 
briefly 01.05.1967 to 31.12.1968.  
 
Brúsholt office was opened 1.1.1916 and is an isolated farm in Flóka 
Reykholtsdalur. It used number 198 and later Swiss bridge type B1a  
the office was closed. 

and saga writer Snorri Sturluson  
office at Reykholt was opened  

dalur, the next valley to the 
south of until 31.3.1957 when  
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         Auktioner 

                   Kvalitetsauktioner i Stockholm (2 per år) 
Phileas lokaler, Svartensgatan 6.  Auktionsdag lördag. Visning normalt åtminstone tors-
dag–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 
 
Hemsida  www.philea.se    e-mail: philately@philea.se   Tfn: 08-640 09 78 

Internationella frimärksauktioner arrangeras två gånger om året. 
Klassiska toppobjekt, genuina samlingar och större partier bjuds ut. 

Frimärken och brev från hela världen sökes till kommande auktion-
er, handelsvärdet bör vara minst några hundra Euro per objekt. Vi 

köper även gärna kontant.       Tel. 040-258850 

stampauctions@postiljonen.se   Hemsida:www.postiljonen.se 

 JF Stamps Danmark 
Åløkken 24 
DK 5250 Odense SV 
Danmark 
CVR 77762752 
E-mail: info@jf-stamps.dk 
Phone +4540892380 Hemsida: http://jf-stamps.dk 
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                                 September 13th 

  
671A-B Iceland’s seabed ecosystem III. Sponge (Mycale lingua) and sea cucumber 
(Holothuroidea).     

672A Centenary of Bifröst University/Cooperative College, 3rd Dec. 2018. B50g domestic, 
non priori ty (180 ISK) 673A The beginning of agricultural mechanisation in Iceland – cen-
tenary of the  arrival in Iceland of the first 

  
 

      November 1st 
 

676A-D Icelandic Art IX – SÚM  
                     

  
 

 

         Stamp issuing plan for Iceland 2018 
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SENSATION 
BREV-KORT med stpl Fodpost 28.6 1872 från Island stpl Kjøbenhavn 

5.12 1872och avsänt från Reykjavik 16 Juni 1872 
Vi har erhållit detta från Frank Banke i Polen 

 

Framsida av Brevkortet 

Baksida av Brevkortet 
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Stamps ("Frimerki"),  envelopes  with sta mps, letter-cards  ( Brevkort). 

 

 

Följande text är från ” One Hundred Years of Icelandic Stamps”  
av Jón Aðalsteinn Jónsson Reykjavik 1977 
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 Föreningen har inköpt denna bok  som 
nu finns i lånebiblioteket,  låne nr 100. 
Boken beskriver Geoffreys samling 
från 1751—1945 
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Balbo brev nr 47 

Nyupptäckt Balbo brev 
Ulrich Felzmann 161:a Auction  

Description 

Balbo Squadron Flight Rome - Chicago, registered card from Iceland franked with 
set "Hópflug Italia 1933" from Reykjavik 1933-07-07 to NewYork with arrival cachet 
07-22 on the backside, splendid item, certified Bolaffi (Longhi 33SFe 
Utrop € 1500 

Vi har 154 Balbobrev som är kända av oss samt avbildade. 

Vi har 16 Ahrenberg brev som är kända av oss samt avbildade. 

Leif Nilsson 

Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 
1031 Hans Nilsson (återinträde) 
1067   Helmut Kühn 
1068   Reily Vildin 
1069    Jan Olsson 

PÅMINNELSE 
Ni medlemmar som vet om att Ni inte har betalat Er medlemsavgift så är Islands-

samlarna tacksamma om Ni gör det. 
I denna Rapport finns ett inbetalningskort med för dom som EJ har betalat sin  

Kontingent. 
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657A - Centenary of Icelandic Independence and Sovereignty - Self-
adhesive     Day of issue 15.02.2018 

2018 marks a centenary since Iceland became a free and sovereign state 
in the community of nations. The process of sovereignty negotiations con-
cluded with a treaty on July 18, 1918, stipulating that Denmark be formally 
in charge of Iceland‘s international affairs while Iceland was granted full 
powers of decision in judicial affairs. The Supreme Court of Iceland was 
founded in 1919. On June 16, 1944, Althing abolished the Act of Union and 
a new constitution took effect the next day. The declaration of Iceland‘s 
sovereignty in 1918 was followed by an era of great progress. International 
relations were an important factor – young people sought education 
abroad bringing knowledge and skills back home. Iceland has enjoyed 
drastic changes of fortune over the last 100 years. The population has 
tripled, from about 91.000 to about 346.000 inhabitants. Fishing limits were 
extended in four phases from 3 nautical miles to 200 miles. In 1918 around 
80% of the population lived in rural areas but in early 2018 around 64% of 
the population resided in the metropolitan areas while 36% resided in rural 
areas  

658A - Centenary of Icelandic Independence and Sovereignty - Self-
adhesive - 2x500 ISK 

 2018 marks a centenary since Iceland became a free and sovereign 
state in the community of nations. The process of sovereignty negotia-
tions concluded with a treaty on July 18, 1918, stipulating that Denmark 
be formally in charge of Iceland‘s international affairs while Iceland was 
granted full powers of decision in judicial affairs. The Supreme Court of 
Iceland was founded in 1919. On June 16, 1944, Althing abolished the 
Act of Union and a new constitution took effect the next day. The decla-
ration of Iceland‘s sovereignty in 1918 was followed by an era of great 
progress. International relations were an important factor – young peo-
ple sought education abroad bringing knowledge and skills back home. 
Iceland has enjoyed drastic changes of fortune over the last 100 years. 
The population has tripled, from about 91.000 to about 346.000 inhabit-
ants. Fishing limits were extended in four phases from 3 nautical miles 
to 200 miles. In 1918 around 80% of the population lived in rural areas 
but in early 2018 around 64% of the population resided in the metropoli-
tan areas while 36% resided in rural areas. 

659A - The National Library of Iceland 200th Anniversary - Self-adhesive 

 The National Library of Iceland was Iceland’s Central Library from the 
time it was founded in 1818 until it merged with the University Library 
of Iceland. The library collects all Icelandic books and documents. It 
preserves, registers and classifies them while also supporting the Uni-
versity‘s teaching and research activities. In 1881, the library moved to 
the newly erected facilities of Althing, and in 1886 a new legislation 
provided for mandatory submission of printed materials to the National 
Library. In 1918 the library collection comprised 100.000 volumes with 
the manuscript collection containing 7.000 volumes. A new library 
building at Hverfisgata was constructed in the years 1906-1908 and the 
National Library moved into the facilities along with the State Archives, 
the National Museum and the Museum of Natural History. Around the 
middle of the last century plans were made for the merger of the Na-
tional Library and the University Library. Plans were made for the con-
struction of a „þjóðarbókhlaða“ for both these libraries at the University. 
The National and University Library opened to the public in their new 
facilities on December 1, 1994. 
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660A	‐	Jón	Thoroddsen	200th	Anniversary	‐	Self‐adhesive	

Jón Thoroddsen (1818-1868) was a county magistrate and 
writer, known for having written the first modern Icelandic 
novel, “A Boy and a Girl”. Jón was born at Reykhólar in the 
northwest of Iceland. He studied law at the University of 
Copenhagen and became the magistrate of the district of 
Barðaströnd in the Westfjords. Jón did not exert much influ-
ence on his countrymen’s social and political life although he 
associated with some of the foremost among them. In 1848-
1850 he wrote “A Boy and a Girl”, a story of young people in 
love. The supporting characters such as the gossipmonger 
Gróa at Leiti and the penny-pincher Bárður at Búrfell were 
beloved by the Icelandic audience. The novel was written 
under the influence of contemporary writers, such as 
Charles Dickens and Walter Scott. Jón became a magistrate 
in the county of Borgarfjörður in 1862. In 1865 he worked on 
a new novel which he called “A Man and a Woman”. Jón 

only managed to finish two thirds of this novel before passing 
away. Both his novels are romantic love stories set in the Ice-
landic countryside. 

660A Sheet Jón	Thoroddsen	200th	Anniversary	‐	Self‐adhesive	
 Jón Thoroddsen (1818-1868) was a county magistrate and 

writer, known for having written the first modern Icelandic 
novel, “A Boy and a Girl”. Jón was born at Reykhólar in the 
northwest of Iceland. He studied law at the University of Co-
penhagen and became the magistrate of the district of 
Barðaströnd in the Westfjords. Jón did not exert much influ-
ence on his countrymen’s social and political life although he 
associated with some of the foremost among them. In 1848-
1850 he wrote “A Boy and a Girl”, a story of young people in 
love. The supporting characters such as the gossipmonger 
Gróa at Leiti and the penny-pincher Bárður at Búrfell were 
beloved by the Icelandic audience. The novel was written 
under the influence of contemporary writers, such as Charles 
Dickens and Walter Scott. Jón became a magistrate in the 
county of Borgarfjörður in 1862. In 1865 he worked on a new 
novel which he called “A Man and a Woman”. Jón only man-
aged to finish two thirds of this novel before passing away. 
Both his novels are romantic love stories set in the Icelandic 

661B - Europa stamp 2018 – Bridges - Self-adhesive 
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Europa – Brev 8. maj 2008  85 krónur och 110 krónur 
 

 

  

Julfrimärken 6. november 2008  70 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 i 
häfte är tryckta tête-bêche. 
Frimärken från ark och häften kan inte åtskiljas när 
de lossats från underpappret.  

I arket (t.v.) är frimärkena inte 
sammantryckta och pappret 
mellan frimärkena är streckper-
forerat  

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

Enstaka frimärken från 
häftet såldes inte av 
Postphil och finns inte i 
årsmappen.  

Tryckta av Österreichische Staatsdruckerei GmbH,  
Wien, Österrike. 
  
  
Gummerade i ark med 10 st. 
Normala hörntänder. 

Självhäftande i häften med 10 st. 
Grövre tandning med oregelbundna hörntänder. 
Sammantryckta i ett 6-block och ett 4-block. 
6-block och 4-block kunde köpas men 
enstaka frimärken från häftena såldes inte av 
Postphil och finns inte i årsmappen. 



 

   Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 181  Mars              Sid 14 

 
Självhäftande i häften med 10 st. 
Grövre tandning med oregelbundna hörntänder. 
  
Enstaka frimärken från häftena säljs av Postphil 
och finns i årsmappen. 

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

 

Europa – Astronomi 7. maj 2009  105 krónur och 140 krónur 

Julfrimärken 5. november 2009  20g Bréf Innanlands 

Tryckta av The Lowe-Martin Group, 
Ottawa, Kanada. 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 streckperforerat mellan 
frimärkena. 
  
I häftet (nedan) är frimärkena samlade i ett par 
och två 4-block utan streckperforering mellan 
dem. 

Enstaka frimärken 
från häftet säljs inte 
av Postphil och finns 
inte i årsmappen. 
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Tryckta av Österreichische Staatsdrucke-
rei GmbH,  Wien, Österrike 
  
Gummerade i ark med 10 st. 
Normal tandning. Papper 110 g 

Europa – Barnböcker 6. maj 2010  165 krónur och 220 

Självhäftande i häften med 10 st. 
  
Skurna tänder. Papper 230 g 
  
Enstaka frimärken från häftena säljs av Postphil 
och finns i årsmappen. 

Julfrimärken 4. november 2010  50 g Bréf Innanlands 

Tryckta av The Lowe-Martin Group, 
Ottawa, Kanada. 
i ark med 10 st och i häften med 10 st. 
Både ark och häfte är självhäftande. 
Frimärken från ark och häften kan inte åtskil-
jas när de lossats från underpappret. 

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

Enstaka frimärken 
från häftet säljs inte 
av Postphil och finns 
inte i årsmappen. 
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Tryckta av Österreichische Staatsdruckerei GmbH, 
Wien, Österrike .  
Gummerade tryckta i ark med 10 st.  
Normal tandning. Papper 110 g 

Europa – Skogen 17. mars 2011 50g til Evrópu och 50g utan Evrópu 

Självhäftande tryckta i häften med 10 st. 
Skurna tänder. Papper 230 g 
  
Enstaka frimärken från häftena säljs av Postphil och 
finns i årsmappen. 

Julfrimärken 3. november 2011  50g Innanlands 

Tryckta av Österreichische Staatsdruckerei GmbH, 
Wien, Österrike i ark med 10 st och i häften med 
10 st. Både ark och häfte är självhäftande. Frimär-
ken från ark och häften kan inte åtskiljas när de los-
sats från underpappret. 

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

Enstaka frimärken från 
häftet säljs inte av 
Postphil och finns inte i 
årsmappen. 
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Europa – Besök Island 3. maj 2012          50g til Evrópu och 50g utan Evrópu 

Tryckta av Cartor Security Printing S.A., Meaucé-La 
Loupe, Frankrik 
 i ark med 10 st och i häften med 10 st.  
Både ark och häfte är självhäftande. 
 4-sidig tandning i ark. 
 

3-sidig tandning i häfte. 
Skuret i nederkant. 
Enstaka frimärken från häftena säljs av Postphil och 
finns i årsmappen. 

Julfrimärken 1. november 2012  50g Innanlands 

Tryckta av Joh, Enschedé Security Print, 
Haarlem, Nederländerna 
i ark med 10 st och i häften med 10 st. 
Både ark och häfte är självhäftande. 
Frimärken från ark och häften kan inte åtskil-
jas när de lossats från underpappret. 

I arket (t.v.) är pappret 
streckperforerat mellan 
frimärkena. 
  
I häftet (nedan) är fri- 
märkena samlade 
i ett 6-block 
och ett 4-block 
utan streckperforering 
mellan dem. 

Enstaka frimärken från häf-
tet säljs inte av Postphil och 
finns inte i årsmappen. 
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Europa – Postfordon 2. maj 2013          50g Til Evrópu och 50g Utan Evrópu 

Tryckta av Cartor Security Printing S.A.,Meaucé-
La Loupe, Frankrike 
i ark med 10 st och i häfte med 10st. 
Både ark och häfte är självhäftande.  
4-sidig tandning i ark. 

3-sidig tandning i häften.  
Skuret i nederkant. 
  
Enstaka frimärken från häftena säljs av 
Postphil och finns i årsmappen 

Julfrimärken 6. november 2014  B50g Innanlands 

Tryckta av Österreichische Staatsdruckerei GmbH, 
Wien, Österrike 
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 
streckperforerat mellan 
frimärkena. 
  
I häftet (nedan) är frimärkena samlade i 
ett 6-block och ett 4-block utan streckperfore-
ring mellan dem. 

Enstaka frimärken från häf-
tet säljs inte av Postphil och 
finns inte i årsmappen. 
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Europa – Gamla leksaker 30. april 2015          50g til Evrópu och 50g utan Evrópu 

Tryckta av 
Joh, Enschedé Security Print, 
Haarlem, Nederländerna 
  
Gummerade i ark med 10 st. 
Normal tandning. Papper 110 g. 

Självhäftande i häften med 10 st. 
Skurna tänder. Papper 247 g. 
  
Enstaka frimärken från häftena säljs av 
Postphil och finns i årsmappen. 

Julfrimärken 5. november 2015  B50g Innanlands 

Tryckta av Österreichische Staatsdruckerei GmbH, 
Wien, Österrike 
i ark med 10 st och i häften med 10 st. 
Både ark och häfte är självhäftande.  
Frimärken i ark är tryckta tête-bêche. 
Frimärken från ark och häften kan inte 
åtskiljas när de lossats från underpappret. 

I arket (t.v.) är pappret 
streckperforerat mellan fri-
märkena. 
  
I häftet (nedan) är pappret 
utan streckperforering 
mellan frimärkena. 

Enstaka frimärken från häf-
tet säljs inte av Postphil 
och finns inte i årsmappen. 
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Europa – Think Green 28. april 2016               50g til Evrópu och 50g utan Evrópu 

Tryckta av 
Cartor Security Printing S.A.,  
Meaucé-La Loupe, Frankrike 
  
Gummerade i ark med 10 st. 
Normal tandning. Papper 110 g 

Självhäftande i häften med 10 st. 
Skurna tänder. Papper 223 g 
Enstaka frimärken från häftena säljs 
av Postphil och finns i årsmappen. 

Julfrimärken 3. november 2016  B50g Innanlands 

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 
streckperforerat mellan fri-
märkena. 
  
I häftet (t.h.) är pappret 
utan streckperforering 
mellan frimärkena. 
  
Enstaka frimärken från häf-
tet säljs inte av Postphil och 
finns inte i årsmappen. 
  
Detta är det sista häftet som 
getts ut av Island. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 

 

  Program för våren 2018 
 
                          
April      12        Postfartyg I 1991, presentation av de 4 skeppen.  
                      Visning av vårauktionens material. 
   
April       21 Vårauktion. OBS! Lördag. 
                
Maj         17       Islands postvägar under 2:a världskriget,  

         Kaj Librand & Johnny Pernerfors.  

 
Välkommen ll vårens möten och ta del av kvällens tema 

och den sedvanliga mötesauk onen.  

                          Vi bjuder på kaffe med något go  ll. 

 

 
 

 
 

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  

 

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 12/4 och 17/5 har 
Volvo Myntklubb  

möte kl. 17.30-18.30. 
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG vintern 2017 - 2018  
 
Höstsäsongen 2017 avslutades med traditionellt julmöte 14:e december. 
Dagens närvarolotteri vanns av Ove Karlsson, Christian Hansen och Lars Hansson. 
Årslotteriets (baserat på årets samlade närvaro) vinster (8 st.) gick till Björn Hagberg,  
Mats Ahlmark, Bengt Påhlman, Lars Hansson, Bengt Påhlman, Christian Hansen,  
Tore Löfgren och Sten Hedlund. 
24 medlemmar och 2 gäster var närvarande.                           
 
Vårsäsongen 2018 inleddes den 11:e januari med Bjarnanes, stämplar, vykort  
och bilder som mötestema. Johnny Pernerfors visade ett bildspel.  
21 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Johnny Pernerfors, J-O Artvik, Sten Hedlund, Bertil Westerberg,  
Christer Sandstedt och Mats Ahlmark.. 
  
Vid årsmötet den 8:e februari valdes styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
Ordförande  Johnny Pernerfors 
Vice ordförande           Bengt Påhlman 
Sekreterare   Kaj Librand 
Kassör           Owe Jacobsson  
5. ledamot            Karl Erik Jägard 
Revisor             Ingvar Ottosson 
Revisorsuppleant   Mats Ahlmark 
Valberedning  J-O Artvik och Per Åke Mårtensson. 
 
Efter årsmötesförhandlingarna var det en tipstävling sammanställd av Hasse Wingdén 
Första priset, Alltinget 5 aur med variant ”Vita strålar och vågor” vanns av  
Owe Jacobsson.  
 
Tröstpriserna till Johnny Pernerfors och Franco Lazarro. 
Närvarovinster tillföll Kaj Librand, Bengt Påhlman, J-O Artvik och Hasse Wingdén.  
24 medlemmar var närvarande.                           
 
Vid mötet den 8:e mars var temat Sparimerki m.m.  
Björn Hagberg visade ur sin samling bl. a. julmärken från DVI, nödmynt från Slesvig,  
flygpostetiketter från Färöarna, sparmärken från Grönland och stämpelmärken,  
orlofmärken och julmärken från Island. 
 
Närvarovinsterna gick till Owe Jacobsson, Björn Hagberg och Ove Karlsson. 
21 medlemmar och 1 gäst deltog vid mötet. 
      
                                                      Kaj Librand 

 

 
 
 

ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG     53 ÅR        
1965 24 april 2018 



 

   Föreningen Islandssamlarna    Rapport nr 181  Mars              Sid 23 

Islandssamlarnas  årsmöte 1:a Mars 2018 
 
Föreningen hade som sedvanligt sitt årsmöte på marsmötet. Det var inga speciella 
saker på dagordningen utom att stadgarna fick en datering och nån smärre juste-
ring. 
På dagordningen var det de vanliga punkterna, då vi kom till alla val så verkade 
valberedningen inte riktigt ha koll på vilka som de skulle välja, trots att de haft ett 
år på sig att kolla detta samt tillfråga de valbara. 
Men de kan ju de göra till nästa år för samtliga i styrelsen och övriga blev omvalda 
på sina olika poster. Det står ju lite om vilka vi är längst bak i varje nummer av 
Rapporten men här kommer hela styrelsen. 
 
Vid årsmötet den 1:a Mars  valdes styrelseledamöter och övriga funktionärer. 
 
Ordförande          Björn Söderstedt  
Vice ordförande   Claes Forshill  
Kassör                   Leif  Nilsson  
Sekreterare           Mikael Magnusson  
Ledamot                Kjell Idling  
Suppleant              Anders Fridell  
Adjungerad¨          Mats Edström  
Revisor                   Janne Brandt  
Valberedningen     Tomas Olsson & Leif Eriksson. 
 

Hänt under hösten på våra möten i Stockholm 2017 
 
Höstterminen inledes i nya lokaler hos Frimärksauktionären Phileas lokaler på Sö-
der. 
 
7/9  
Började vi med ett enkelt tema då vi inte visste hur många som skulle hitta till de 
nya lokalerna och så. Men vad kul vi var hela 14 medlemmar på mötet. Några ny-
gamla medlemmar kom som varit trogna medlemmar under alla år men inte kom-
mit förut. Vad kul det blir när det blir några fler som fyller salen.  
Temat så vi var 4 medlemmar som visade valda delar ur sitt samlande. Leif  visade 
ett urklipp ur en Orlof bok och berättade lite on dessa märken, han samlar ju 
dessutom på siluettutgåvan så han avslutade sitt lilla anförande med att visa en 
snygg 5 krona singelmärke ur denna utgåva. 
  
Mikael som samlar DVI visade diverse bläckmakuleringar han kommit över samt 
en liten kul baksidesstämpel som sitter på en St Tomas hamn 2 franc, som är en 
ägarstämpel troligtvis tysk. Anders är en samlare av Oscar och visade några brev 
till lite udda länder samt lite andra kuriosa. Claes är sedan länge fågelskådare och 
samlar då på fåglar inte alla utan släktet biätare. Han började denna samling nå-
gon gång på 70—talet. I släktet biätare ingår 25-27 arter. 
Kvällens inteckning gick till Arne och tröstpriset till Mats, vi avslutade mötet med 
en auktion på 20 objekt. 
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5/10  
Då hade vi Arne Forssén som berättade om danska nummerstämplar, vilket lockade 
11 medlemmar att komma. Förutom detta så lästes en inbjudan upp om att åka med 
Norrort till Estland i Juli 2018. Kvällens inteckning gick till Leif  Nilsson och tröst-
priset till Tomas Olsson. 
Auktion på 17 objekt och sedan blev det dags för cirkulationssändningen att gå 
runt. 
 
9/11  
Hans-Ove Aldenbrink känner säkert många till då han sitter i förbundets styrelse 
samt är pappa till samlamera han berättade och visade fina bilder om Andres expe-
ditionen. De hittades ju senare efter olika efterföljande sökningar och expeditioner. 
Visade också på brev och försändelser som de skickat under färdens gång.  
Mycket trevligt föredrag som vi tackade honom med en bok för att han kom och 
gjorde detta. Han var sedan tvungen att åka så vi fortsatte mötet med närvarodrag-
ningen och då vann Leif Eriksson sin tredje inteckning som därmed vann två böck-
er, tröstpriset gick till Arne Forssén. Och nu slog vi nog rekord så många som 17 
styckna har vi inte varit på den dagen jag minns. 20 auktionsobjekt avslutade kväl-
len. 
 
7/12 Möte nummer 500  
Detta måste vi ju fira och det gjorde vi med att fira med en bit mat på Restaurang 
Måns Bock, som är frimurarnas matställe. Att vi kunde vara där beror på att Mikael 
Magnusson (sekreteraren) är frimurarbroder. Vi åt en tvårätters middag och till 
detta bjöd vi på vin, ville man ha snaps och avec så fick man betala det själv, vilket 
också några utav oss gjorde och vi hade det trevligt. Efter maten förflyttade vi oss 
till en annan lokal som kallas Båhtska Valvet, döpt efter grundaren av huset C V 
Båht.  
Där hade vi ett litet julmöte med utlottning av 6 årsnärvarovinster baserat på hela 
årets närvaro, därefter hade vi också mötets närvarolotteri med hela 4 tröstpriser 
och vi började då på en ny inteckning då den gick ut på förra mötet och den som 
nu först får tre inteckningar vinner en porslinsplatta. Det kom också via sekrete-
raren en mycket speciell julhälsning från Ambassadör Estrid Breekan som önskade 
oss God Jul och ett Gott Nytt År, hon befann sig på Island och därmed var förhind-
rad att deltaga på vår middag. 22 auktionsobjekt avslutade den delen på mötet. 
Mats Edström och Janne Brandt passade på att tacka Mikael som ordnat allt detta 
till oss. 
 
Nertecknade rader från mötena är gjorda av sekreteraren. 

Glöm inte auktionen den 21:a April där det auktioneras ut 
mynt och sedlar för 1:a gången samt bro—och utländska 

stämplar på Isländska frimärken inkl brev 
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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. 

 

  
April              5        Att vara kommissionär och juryman   Mats Söderberg  
        berättar. Auktion 

 
Maj              12       Våravslutning hos Leif Nilsson i Södersvik  Tema Bytes
        dag.     
                                Anmälan till Leif 0703-621753   Auktion 
 

 

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

 

 

Möteslokal: AB Phileas lokal  T-bana,  Slus-
sen. Mötena hålls som regel den första torsdagen i måna-
den. Mötena börjar kl. 19.00. På mötena är det fritt fram 
för att ta med objekt att lämna in till auktion-
en. För detta tar klubben en mycket symbolisk provision. 
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Föreningen och 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 
 
 

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  kl.gbg@comhem.se                                   owejson2@gmail.com 
 
 
    Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 

 

 

 
Medlemsavgiften för 2018 är SEK 120:- Medlemmar boende utanför Sverige betalar via  
PayPal till  
OBS! Vid tillkommer en avgift på SEK 10:- 
 
The annual membership fee 2018 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 2018 

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 


