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Islandsklubbens Ordförande avled den 5 April 2019 

                                 Johnny Pernerfors  1962-01-03 – 2019-04-05 
 

Islandsklubbens ordförande Johnny Pernerfors har lämnat oss i stor saknad. 
 
Johnny blev medlem i Islandsklubben 1986 och valdes till vice ordförande 1988. Vid förre ord-
föranden Ingvar Anderssons frånfälle 1989 trädde Johnny in och har därefter varit ordförande. 
Mellan 1991 och 2018 organiserade Johnny 8 resor till Island varav 5 i samband med Nor-
diautställningar. Vid dessa resor har nästan alla delar av Island besökts. 
Under Johnnys ledning ordnades utställningar vid Islandsklubbens 25-, 30- och 50-
årsjubileum. 
 
Johnny hade ett stort intresse för Island och isländsk filateli. Hans stora kunskap fanns inom 
alla områden av isländsk filateli och hans specialsamling om varianter har ställts ut på flera 
Nordiautställningar. 
 
Johnny hade ett stort kontaktnät med samlarkollegor i Sverige, Island, Danmark, USA och Eng-
land. 
Hans vänliga och positiva inställning bidrog alltid till en glad och trevlig stämning vid Islands-
klubbens möten.  
Johnnys bortgång är en stor förlust stor Islandsklubben och filatelin.      
    
   Kaj Librand  Sekreterare   Islandsklubben i Göteborg 

http://www.islandssamlarna.se
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Ordförandens rader. 
 
Året har börjat med flera sorgliga händelser. Vår mångårige ordförande Björn 
Söderstedt gick bort i januari i år. Senare i början av april förlorade vi även 
Islandsklubbens ordförande Johnny Pernerfors. Förslusten av två ordförande 
under så kort tid kommer utan tvekan att orsaka problem med vår verksam-
het och vårt samarbete med Islandsklubben i Göteborg, problem som vi till-
sammans måste försöka hantera och finna lösningar på. 
På vårt årsmöte den 7 mars valdes jag, Lars-Ove Pehrsson, till ordförande i Is-
landssamlarna. Att min period skulle börja med stora problem var inget som 
någon kunnat förutse. Jag gick med i slutet av 2016 och har därefter varit en 
flitig besökare på möten och även tillsammans med min fru deltagit i Islands-
resan i anslutning till Nordia utställningen 2018 i Gardabær. En fantastisk 
och välordnad resa. 
Lite kort om min bakgrund som frimärkssamlare. Jag började samla i tonåren. 
Ett intresse som fick vila under studier, familj och arbete tills Norrorts dåva-
rande ordförande Mats Söderberg ringde och meddelade att jag skulle få nå-
len för 25 års medlemskap i SFF. Det var 2003. Sedan dess har jag blivit mer 
aktiv och sitter numera i Norrorts styrelse. Förutom att samla Sverige började 
jag samla Polen. Polen samlandet resulterade även i ett utställnings exponat 
om Groszy-påtryck. Därefter övergick samlandet till de Nordiska länderna 
och baltstaterna. Sist kom Island in i bilden. Så nu försöker jag bygga upp en 
isländsk samling och där specialisera mig på isländsk flygpost fram till 1950. 
Islandssamlarnas popularitet har jag förstått till stor del beror på vår aukt-
ionsverksamhet. Det betyder att vi måste hitta former så att denna verksamhet 
kan fortsätta. Hur den kommer att se ut vet jag inte. Kanske ska den delas upp 
mellan oss och Islandsklubben eller så lyckas Islandsklubben driva den vidare 
med assistans från oss. Förslag och idéer är varmt välkomna på hur vi ska gå 
vidare. 
En fantastisk frimärksutställning, Stockholmia 2019 genomfördes i Stockholm 
Waterfront Centre. Många Islandssamlare lade tillsammans ner 40 dagsver-
ken som gav oss ett tillskott till klubbkassan. Det tackar vi för! 
Jag hoppas också att våra nuvarande redaktörer kommer att fortsätta ta fram 
Rapporter i samma utsträckning som tidigare.  
Jag vill också passa på att tacka för förtroendet och hoppas på ert stöd och er 

hjälp att föra Islandssamlarna vidare i samma goda anda. 

Lars-Ove Pehrsson 

Ordförande 
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Upprop 
 
Ett upprop till våra samlarvänner och andra som samlar på isländska kronstämplar. 
En grupp med Islandssamlare har bildat en kommitté för kronstämplar, de efterlyser nu 
uppgifter för att uppdatera raritets graderingarna av sällsynta kronstämplar som nu är 
graderade: 5, RR, RRR. Gäller de som är värderade 2000 sek och/eller högre i den nu-
varande Facit Special Classic katalogen. Även de stämplar som är deformerade, saknar 
bokstäver eller siffror är intressanta. 
Till skillnad från att bli publicerad på internet som är tillgängligt för alla, så kommer re-
sultatet att användas för att i framtiden publiceras av Föreningen Islandssamlarna och 
även användas för prissättning i framtida utgåvor av Facit Special Classic katalogen. 
Vi vill uppmana alla samlarvänner och övriga som i sin ägo har sådana kronstämplar, 
vara så vänliga att dela med sig till oss med bilder och eller av skanningar av edra av-
tryck med dessa kronstämplar. 
Uppgifterna kommer att behandlas konfidentiellt och endast vara tillgängliga för 
Brian Flack, dit ni även skall skicka edra bilder eller av scanningar i .jpeg format 
på mail adressen nedan. 
flackbp@gmail.com 
 
På uppdrag av kommittén för kronstämplar inom Föreningen Islandssamlarna. 
 
Steinar Fridthorsson 

Nummerstämpel 241 med och utan ring 

Denna stämpel med 
oskadad ring är endast 
känd i ett fåtal ex. 
Denna stämpel ingår i 
Kalle Jägards samling. 

Denna stämpel med 
skadad ring är mera 
känd från början av 
1930-talet. 
Denna stämpel ingår i 

Islands frimärksförvaltning läggs ned 
20 augusti, 2019 18:09  

 

Postphil – Island Post, Stamp and Philatelic Department – kommer att läggas ned i 
slutet av detta år efter cirka 90 år och om det blir fortsatt frimärksutgivning nästa år 
är skrivet i stjärnorna. Det är en verklighet och inget aprilskämt.  

mailto:flackbp@gmail.com
http://sff.nu/islands-frimarksforvaltning-laggs-ned/
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F.110 4 AUR 

Variant:  Färg saknas till vänster om Í 
               Pos. 40 

Variant:  Blå  fläck i N i Ìsland. 
               Pos. 61 

Variant:  Blå fläck i cirkel 
               Pos. 92 

 Variantsammanställning 
Vi kommer att redovisa varianter på Jón Sigurðsson och Fredrik VIII 

I kommande nummer av Rapporten( Synpunkter och nya rön emottages) 

Finns även med omv.vattenmärke 
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Ð i Sigurðsson är avhugget 
Pos.2 

Vm 2x 1/2 krona 
Pos.? 
Finns även med omv.vm 

Blå prick i ök ram vid A 
Pos.? 
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Variant:  Streck i underkant S i ISLAND. 
               Pos. 12 

Variant:  Färgstreck i ök cirkel 
               Pos. 20 

Variant: ”Hyssning” i överkant ram 
               Pos 1—10 i arket 
         Dock endast i en del ark. 

F.111 6 AUR Finns även med omv.vattenmärke 
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Variant:  G i Sigurðsson är avklippt. 
               Pos. 25 

Variant:  Streck i N i Ísland 
               Pos. 36/93 

Variant:  Streck i N i Ísland 
               Pos. 37/86 

Variant:  Färgstreck i L i Ísland 
               Pos. 42 
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Fortsättning följer. Leif Nilsson 

Variant:  Färgstreck i A i Ísland 
               Pos. 43 

Variant:  Vitt inhack ovan 6 
               Pos. 97 

Variant:  Vitt tapp i uk på Í Ísland 
               Pos. 100 
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Nytt Ahrenberg brev 

Ahrenbergbrev nr 392 

Efter Rapport 184 fick vi in kopior av ytterligare 10 st Ahrenberg brev från vår 
vän Páll A. Pálsson på Ísland så nu har vi  27 st Ahrenbergbrev som är kända av 
oss samt avbildade. 
Vi tackar Palli för detta. 

Leif Nilsson 

Ahrenberg brev. 
Av Islandssamlarna kända Ahrenbergbrev av de 65st som medföljde är 
följande: 
66, 67,128, 353, 359, 360, 365, 367, 368, 369, 371, 372, 373, 375, 
376, 378, 380, 383, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 395, 397 
 
 
Totalt av oss kända brev är 27 st  
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 Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
 

På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE NEDAN . 
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid flera 
skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + en höjning, för den person som avgi-
vit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud gäller först inkomna. 
Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

 

Anbudsauktion på mötet  12 September  2019. Bud senast  11 Sep-
tember kl 13.00  
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif Nilsson 
Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 
 
Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkom-
mer endast porto 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE 
NEDAN . 
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid 
flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + en höjning, för den per-
son som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud 
gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

 

Anbudsauktion på mötet  3 Oktober  2019. Bud senast  2 Oktober kl 
13.00  
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif  Nilsson 
Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 
 
Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer 
endast porto 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE 
NEDAN . 
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid 
flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + en höjning, för den per-
son som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud 
gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

 

Anbudsauktion på 7 November  2019. Bud senast  6 November kl 13.00 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif  Nilsson 
Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 
 
Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer 
endast porto 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se
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Anbudsauktion på klubbmötena i Stockholm. 
På höstens klubbmöten kommer ett antal objekt att auktioneras ut.  SE 
NEDAN . 
Ett skriftligt bud bevakas av oss på för köparen förmånligaste sätt. Vid 
flera skriftliga bud bjuder vi näst högsta bud + en höjning, för den per-
son som avgivit det högsta budet. Vid två eller flera lika skriftliga bud 
gäller först inkomna. Sänd därför in ert auktionsuppdrag i god tid. 

 

Anbudsauktion på 5 December  2019. Bud senast  4 December kl 13.00 
Till mailadress kassoren@islandssamlarna.se  eller brev  Leif  Nilsson 
Örnvägen 12 761 94 Norrtälje. 
 
Höjningar 0-100 kr 5 kr, 101-500 10 kr, 501-1000 25 kr. Tillkommer 
endast porto 

mailto:kassoren@islandssamlarna.se
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Från Frank Banke har vi erhållit detta Hopflug Ítalia utan Rek etikett Extremt 
ovanligt vi känner inte till något liknanade. 
Vi tackar Frank för denna kopia. 
Leif 

Islandssamlarnas Auktion i Göteborg. 
På grund av Johnny Pernerfors bortgång kommer det inte bli någon auktion i höst.  
Framtida auktioner kommer inte bli i samma omfattning som under Johnnys ledar-
skap.  Det arbetas i Göteborg med framtagande av hur auktionerna skall utformas.  
Vi återkommer med besked så fort tillfället medges. Tills vidare är det inlämning-
stopp till auktionen. Tidigare inlämnat material kommer att säljas via skriftliga 
auktioner. 

 
Föreningen Islandssamlarna / Islandsklubben  
Auktioner i Göteborg. 
 

Islandssamlarna Auction in Göteborg. 
Since Johnny Pernerfors has passed away there will be no auction this autumn. 
Future auctions will not be as large as they were under Johnny´s leadership. 
We are working with the plan for future auctions. 
We will give notice as soon as possible. 
Please don´t send stamps for the next auction until further notice. 
Lots already submitted will be sold by non-public auctions. 
 
Föreningen Islandssamlarna / Islandsklubben  
Auctions in Göteborg. 
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Viktiga Datum 2019-2020 
23-25.8           NORDIA2019 i Grålum nära Sarpsborg 

2-9.5  2020     London2020  London 

4-6.9  2020      Nordia2020 Malmö 

 
 
 

Vi fick glädjande respons på den nygamla artikeln om Í GILDI i förra num-
ret av Rapporten från Ellis Glatt, se nedan på svaret. 
 
Greetings, 
 
Please be aware that the information presented in the above-reference arti-
cle is very much out of date at this time and, for the most part, cannot be 
relied on.  Extensive new research re the Í Gildi overprints has come to 
light in recent years that has significantly updated the state of knowledge 
on this complex subject. 
 
In fact, the 2013 edition of Facit Special contained a comprehensive 18-
page article, authored by myself, detailing those latest findings.  Moreover, 
I, along with Facit, gave permission to the Gothenburg Club to have the ar-
ticle translated into Swedish for re-publication in connection with the 
Club?s 50th anniversary.  For whatever reason, that project was never 
completed. 
 
As a recognized authority on the subject of  the Iceland Í Gildi overprints as 
well as the contributing editor to Facit responsible for maintaining that sec-
tion of the catalog,  I strongly encourage Rapport readers and others inter-
ested in this difficult subject to refer to both the original 2013 Facit Special 
article and the upcoming 2019 edition of Facit Special Classic for the latest 
information on this topic. 
 
Kindest regards, 
 
Ellis Glatt 



 

 

  

         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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Vi hälsar följande nya medlemmar välkomna: 
 
1081 Kristofer Stenum  , Björn Jarlvik 1082, Kristian Klitgaard 1083 
1084 Andreas Lindekvist 
 

mailto:stampauctions@postiljonen.se
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG vintern 2018 - 2019  

 

Höstsäsongen 2018 avslutades med traditionellt julmöte 13:e december. 
Dagens närvarolotteri vanns av Kjell Marmbrink, Mats Ahlmark och Per Åke Mårtensson. 
Årslotteriets (baserat på årets samlade närvaro) vinster gick till J-O Artvik, Ove Karlsson  
och Christer Sandstedt. 
21 medlemmar och 1 gäst var närvarande.                           
 
Vårsäsongen 2019 inleddes den 10:e januari med Sveinstaðir, stämplar, vykort  
och bilder som mötestema. Johnny Pernerfors visade ett bildspel.  
18 medlemmar deltog vid mötet.  
Närvarovinster fick Owe Jacobsson, Kaj Librand och Rolf Gustavsson. 
  
Vid årsmötet den 14: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 berättade Ove Karlsson och visade bilder med 58 olika få-
gelarter fotograferade mellan Kungälv och Getterön samt på Helgoland och Kanarieöar-
na.. 
Närvarovinster tillföll Rolf Gustavsson (almanacka med fågelbilder av Ove Karlsson),  
Per Åke Mårtensson, Stig Andersson, Owe Jacobsson, Reily Vildin, Kaj Librand, Jan Ols-
son, (vinst 2-7 var isländsk choklad), Ove Karlsson, Lennart Larsson och Björn Hagberg.  
20 medlemmar var närvarande.         
                   
 

 
Frimärken utgivna 1959 vid 50 årsjubileet av första flyget på Island. 
 
Vid mötet den 14:e mars var temat Flyg på Island 100 år.  
Johnny Pernerfors visade ur sin samling bl. a. vykort från 1919 Nelson, 1924 Locatelli, 
1928 första postflyget, 1929 Ahrenberg, 1929, 1930 och 1931 Zeppelin, 1930 Alltinget, 
1933 Hopflug Ìtala och 1933 Lindbergh. 
Närvarovinsterna gick till Bertil Westerberg, Lennart Johansson och Kaj Librand. 
20 medlemmar deltog vid mötet. 
     Kaj Librand 
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 Olika tandningar på Islands frimärken 2006-2016  Kaj Librand 
I Rapport nr 180 December 2017 sid 19-21 inleddes och i Rapport nr 181 Mars 2018 sid 13-20 
fortsattes en artikelserie om olika tandningar på Islands frimärken 2006-2016. 
Här kommer en fortsättning som omfattar de frimärken som getts ut i arkhäften. 
  

 
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 frimärkena ett mindre format än de gummerade. 

  

 

  

 

Ytterligare ett frimärke har getts ut i arkhäfte men 
med endast 10 frimärken arket.  
 

Vulkanutbrottet i Holuhraun 
28. april 2016        50 g innanlands 
 

Tryckta av  
Joh, Enschedé Security Print, Haarlem, Nederlän-
derna.  
 

 

Detta frimärke finns endast självhäftande i ark-
häfte  
med 10 frimärken.  
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ISCS 100 år 24. maj 2007  20g Bréf Innanlands 

 

  

Tryckta av 
Joh, Enschedé Security 
Print, Haarlem, Neder-
länderna. 
  
  
  

Gummerade i ark med 10 st. 
Trycktes i offset. 
Normala hörntänder. 

Självhäftande i arkhäften med 50 st. 
Trycktes i rasterdjuptryck. 
Grövre tandning med oregelbundna 
hörntänder. 

 
Enstaka frimärken från arkhäftet såldes av Postphil men finns inte i årsmappen. 
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Isländskt hantverk II 18. mars 2010 50g Bréf Innanlands 

Tryckta av 
Joh, Enschedé  
Security Print,  
Haarlem, Nederländerna  

Gummerade i ark med 10 st. 
Trycktes i offset. 
Normala hörntänder.  

Självhäftande i arkhäften med 50 
st. Trycktes i rasterdjuptryck. 
Grövre tandning med oregel-

Frimärkena i arkhäftet har 
mindre format än frimärkena  
i arket. 

Enstaka frimärken från arkhäftet såldes av Postphil och finns i års-
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Isländskt hantverk III 26. januari 2012 50g Innanlands  

Gummerade i ark med 
10 st. Trycktes i offset.  

Självhäftande i arkhäf-
ten med 50 st. Trycktes 

Frimärkena i arkhäftet 
har mindre format än 

Motivet har olika ut-
formning i arket  
och i arkhäftet.  

Tryckta av 
Joh, Enschedé  
Security Print,  

Enstaka frimärken från arkhäftet säljs av Postphil och finns i årsmappen. 
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Hänt under hösten på våra möten i Stockholm 
 
 

6/9 började vi med ett föredrag av vår nyvärvade medlem Mats Söderberg. Han 
berättade om hur det är att vara juryman samt också hur man arrangerer en ut-
ställning. Han hänvisade mycket till det han berättade om till utställningarna Estex 
i Estland samt Norrphil-utställningarna i Täby. Efter det så berättades det från ut-
ställningarna Estex och Malmex som ett flertal medlemmar besökt under sommar 
uppehållet. Närvarovinsten till Wolfgang och ett tröstpris till Janne. Kvällen avslu-
tades med en cirkulation sändning och en auktion på 15 objekt. 
 
 
4/10 Då krånglade datakanonen så föredraget om rörpost sköts till nästa gång. Vi 
fick en rapport av Mikael som varit och gästat Vällingby och pratat om Island och 
vår förening. 
Diverse skrivelser och auktionskataloger gick runt för de som var intresserade. 
Kvällens närvaropris gick till Leif  N och tröstpriset till Lars-Ove. Dessutom hade vi 
ett extra lotteri på 5 donerade böcker som gick till Magnus, Rune, Lars-Ove, Leif  N 
och Arne. Efter lite kaffe och bulle så hade vi auktion på 22 objekt. 
 
 
8/11 Detta möte var extra kul då vi var många 16 styckena hade kommit så vi 
fick sätta ut några fler stolar runt bordet. Så kvällens föredrag från förra gången 
om rörpost. Det kan väll beskrivas mest som ett internpostsystem på stora företag 
där man lägger det man vill ha skickat i rörbehållare och sänder iväg dem i ett 
rörsystem med hjälp av tryckluft. Sådant system finns på bland annat IKEA. Men 
även vissa städer hade detta system exempel är Wien, London, Berlin, Prag, Paris, 
New york och Washington.  Första systemet togs i bruk på 1850-talet, men var 
som störst på 1930-talet. Mats visade på ett antal brev och försändelser som gått 
med dessa rör samt kartor mm på de olika systemen. Två nya medlemmar var 
närvarande och hörde på detta och en av dem nämligen Ulf Åhlfeldt vann närva-
ropriset och Tomas fick tröstpriset. Kvällens auktion innehöll 20 objekt. 
 
 
6/12 Julmöte med Kaffe och lussebullar. Bara 13 styckena hade lockats att komma 
till detta möte. På detta möte hade vi inget föredrag så vi underhöll oss själva med 
diverse inlägg samt andra anekdoter som berör vår hobby. Kvällen till ära så hade 
vi ett årslotteri, som baseras på hela årets närvaro med fem hemliga kuvert och en 
övrig vinst. De lyckliga vinnarna av dessa vinster är: 1. Janne, 2. Ulf  Å, 3. Anders, 
4. Arne, 5. Tomas, 6. Helmut. Kvällens ”vanliga” närvarovinst vanns av Anders 
och tröstpriset till Lars. 
Kvällen till ära hade vi också extra många auktionsobjekt nämligen 41 som gick 
under klubban som Claes galant svingade. 
 
 
Nertecknade rader från mötena är gjorda av sekreteraren 
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Vårens möten i Stockholm 
 

Terminen började den 10/1 då vi som brukligt är har temat ”årets fynd”. 
Vi var 13 medlemmar som samlats för detta möte. De som hade något att 
visa gjorde det och det var en salig blandning på fynden. Leif N visade 
en 20 aur siluett med en norsk stämpel, samt en postavi med en 10-krona 
på.  
Janne visade på två diriganskvitton, de första kom 1831, de kanske inte 
är så märkvärdiga i sig men historiskt och för de som samlar hembygd är 
de mycket intressanta.  
 
Leo visade på diverse bra Sverige postfriskt som han kommit över bla 
kongress, jubileet och riksdagen. Rune var bjuden till några vänner på 
Island och blev sammanlänkad med en man som vars far gjort många för-
lagor och vykort till många Isländska frimärken. Detta är ett mycket in-
tressant material att götta sig i. kommer att visas mera av under ett möte 
under hösten. Wolfgang visade på en dansk skilling med nummerstämpel 
236 vilket är Reykjavik, och lite isländsk frimärkshistoria innan de fick 
egna frimärken. Tomas visade på en bok som han kommit över nere i 
Malmö då danska förbundet sålde ut litteratur, det var den första handbo-
ken från Danmark han hittade.  
 
Hans hade med sig ett Kungligt statut rörande Island med en kunglig för-
ordning daterat Köpenhamn 1823. Mats visade på ett kort som var sänt 
med lokalpost Dalen-fjällstation i Saltzburg, portot var 5 heller pågick 
mellan 1920-30. Lars-Olov visade på flygpost från Island där flygare 
Rigth varit inblandad. Anders visade ett snyggt 12öre vapenbrev stämp-
lat NORRTÄLJE.  
 
Claes visade på ett vykort han hade hittat i ett album han köpt, kortet var 
från Stafsnäs 1913 och värderat till 3.500:-. Mikael visade på ett modernt 
block från Finland fr 2015 med Tove Jansson, såldes slut blixtsnabbt, 
men så skulle jag beställa lite saker från posten Åland och de är ju agen-
ter för Finland och de hade 2 block kvar så jag fick dem. Kvällens inteck-
ning gick till Claes och tröstpriset till Wolfgang vi avslutade kvällen med 
17 auktionsobjekt och en sändning. 
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Andramötet 7/2 var vi hemma hos Karl-Johan Kjellander och fick titta i hans 
lager och göra fynd till våra samlingar. Vi började mötet med en tyst minut för 
vår nyss avlidne ordförande Björn.  
Vi var 12 styckena som samlats till detta möte och inteckningen gick till Wolf-
gang och tröstpriset till Magnus. 
 
Marsmötet var det sedvanligt årsmöte med efterföljande landgång. 15 medlem-

mar hade slutit upp. Helmut vann inteckningen och Rune tröstpriset.  

Sekreterare Mikael tackade alla som från föreningen var med på Pappa Björns 
begravning den 4/3 och tackade även för de pengarna som föreningen skickat in 
till Björns minne. Denna kväll hade vi hela 24 objekt på auktionen. 

 
Mötet i april samlade 13 medlemmar och vi välkomnade vår nye ordförande 
att leda mötet (vilket han gjorde med bravur) gemensamma frågor så som rap-
porten och auktionerna ska de båda styrelserna träffas under utställningen i 
Huskvarna för att diskutera om hur vi kan hjälpa varandra med.  
 
Kvällens föredrag var det Anders F som visade om svenska korkstämplar, har 
funnits bla på Östermalm här i Stockholm, vad han viste och hittat finns det sex 
olika.  
Sedan visade han också på ett antal brev med stämpeln ”ur brevlåda” som 
bland annat funnits i Stockholm, Djursholm, Båstad, Borgholm, Säter mfl orter. 
Inteckningen gick till Mats och tröstpriset till Tomas. Kvällens auktion hela 57 
objekt. 
 
 
Våren avslutades sedvanligt ute hos Leif  och Ann-Eva i Roslagen. Inte så många 
som det brukar vara kom i år. Men 11 medlemmar kom och hade det minst 
lika trevligt som vanligt i alla fall.  
Det börjades med en tyst minut för Johnny. Sen pratades det om Stockholmia 
om vårat föredrag på 1 timme vad vi fyller den med och vad vi tar med till bor-
det för att sälja.  
En auktion avhölls och efter lunchen så var det fritt fram att byta, sälja och titta 
i cirkulationssändningen samt umgås med varandra. Inteckningen fick Tomas 
och därmed sin tredje och då utfaller priset som är en porslinsplatta som fås 
vid mötet i september. Vi hade två tröstpris denna gång och de fick Wolfgang 
och Magnus. 
 

Dessa nertecknade rader från mötena är gjorda av Sekreteraren 



 

 

 

Exceptional parcel card, the absolute best item in Johnny’s postage due col-
lection according to himself, he paid EUR 1750 incl. commission for the item 
at auction last year. The card is sent to Denmark franked with 2 kr Christian 
X first issue plus 20 aur Museum building cancelled REYKJAVIK 25.VII.28. 
The card sent via Oslo as per the transit cancel of 31.VII.28. The card was 
eventually returned to Iceland where a further 1,55 kr in stamps were ap-
plied as postage due for the return and cancelled on 24.X.28. Various transit 
and arrival cancels. Vertical center fold away from stamps of little im-
portance.  

 

Exceptional registered COD cover sent to Denmark franked with 1,30 kr in all 
different stamps from the 1930 Althing Parliament issue, all cancelled REYKJA-
VIK 13.V.30. The cover returned to the sender with various return markings and 
labels applied in Denmark. Backstamped on return in Reykjavik. Stamp dealer’s 
seal on back.  
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Möten i Stockholm,  Hösten 2019 
 
 
 
 
September     12       OBS ÄNDRAD DAG  
 

 
 
 
Oktober         3   Närvarolotteri - Sändning och auktion.  
 
November     7   Rune Bengtsson om  Stefán Jónssons frimärksutgåvor.  
                            Närvarolotteri - Sändning och auktion.  
 
December      5  Julmöte med glögg och lussekatt. Närvarolotteri - Sändning     
                      och 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,  Slus-
sen. 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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Lars-Ove berättar om Ìslandsflyg som var verksamma på Ìsland. Närvaro-
lotteri - Sändning och auktion.  

http://www.islandssamlarna.se/
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ISLANDSKLUBBEN I GÖTEBORG 
 

  Program för hösten 2019  

September    12 Isländska vykort, Steinar Friðþorsson. 

 

Oktober         10 Slesvig, frimärken, Göran Persson. 

     

November     14 Island, tandningsvarianter 1931-1948,  

          Kaj Librand.  

 

December      12  Sedvanligt Julmöte med ”Stort JUL- 
                  lotteri”. 

Vi träffas på torsdagar i klubbens lokaler,Gamlestadens Med-
borgarhus (Brahegatan 11) ingång Skaragatan 4,  
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: Vice ordförande: Bengt Påhlman,  
Tfn. 0735 55 26 66 

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

 
Mailadress: islandsklubben@outlook.com  

mailto:islandsklubben@outlook.com


 

 

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 
Lars-Ove Pehrsson Mikael Magnusson 
Högstigen 5 Fyrspannsgatan 65 
183 56 Täby Tel 070-626 92 05 165 64 Hässelby Tel 0704-80 01 84 
ordforande@islandssamlarna.se      sekreteraren@islandssamlarna.se 
 
 
Kassör  Redaktör   
Leif Nilsson Kjell Idling redaktor@islandssamlarna.se 
Örnvägen 12 Leif Nilsson        redaktor@islandssamlarna.se 
761 94 Norrtälje Kaj Librand        redaktor@islandssamlarna.se 
Tel 0703-62 17 53 Bengt Påhlman  redaktor@islandssamlarna.se 
kassoren@islandssamlarna.se   
 
 

Islandsklubben i Göteborg  Hemsida: http://hem.bredband.net/islandsklubben/ 
 

Vice Ordförande Sekreterare (Redaktör Rapport)      Kassör 
Bengt Påhlman Kaj Librand      Owe Jakobsson 
Mors Backe 5 Björcksgatan 64C      Åliden 7 
414 67 Göteborg 416 51 Göteborg      424 55 Angered 
Tel 031-47 53 47 Tel 031-25 93 16      Tel 0707-43 23 41 
bengtp@msn.com                                      sveriges.framsida@comhem.se       owejson2@gmail.com  
 
    Vem vänder jag mig till när jag har frågor rörande följande? 

 

 

 
Medlemsavgiften för 2019 är SEK 120:- Medlemmar boende utanför Sverige betalar via  
PayPal till alltinget@bahnhof.se  
OBS! Vid PayPal betalning tillkommer en avgift på SEK 10:- 
 
The annual membership fee 2019 is SEK 120:- Residents abroad can pay trough PayPal  
to account alltinget@bahnhof.se 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 November 2019 

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 
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